Integrovaný plán rozvoje města
IPRM je jedním z účinných nástrojů urbánní politiky, který zajišťuje koordinaci odvětvových a
územních politik ve městech. Zároveň představuje nástroj pro čerpání finančních prostředků ze
strukturálních fondů s cílem zajistit synergický efekt jednotlivých intervencí podporujících určená
města jako póly rozvoje regionu prostřednictvím koncentrace alokace finančních prostředků do
geograficky vymezené zóny města nebo v rámci řešení klíčového tématu rozvoje města.
V programovém období 2007 - 2013 patří IPRM k nejvýznamnějším koordinačním mechanismům pro
intervence Regionálních operačních programů (dále jen "ROP"), Tématických operačních programů
(dále jen "TOP") a Integrovaného operačního programu (dále jen "IOP") cílených na rozvoj měst.
Projekty zahrnuté v IPRM budou podpořeny zejména z ROP, v případě řešení problematiky bydlení z
IOP a doplňkově i z TOP. Tím je zajištěno synergické působení jednotlivých aktivit, které realizují
strategické rozvojové cíle a priority města a umožňují dosažení významné koncentrace investic.

Definice
Integrovaným plánem rozvoje města se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných
akcí, které jsou realizovány ve vymezeném území nebo v rámci tématického přístupu ve městech a
směřují k dosažení společného cíle či cílů města, obce či lokality. Mohou být podpořeny z jednoho či
více operačních programů.
Integrovaný plán rozvoje města je základním koordinačním rámcem navazujícím na celkovou vizi a
strategii rozvoje města za účelem identifikace a řešení problémů rozvojových oblastí města v
návaznosti na využití podpory ze strukturálních fondů v programovacím období 2007 - 2013.
(Zdroj: Metodický pokyn MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování
Integrovaného plánu rozvoje města)

Cíl IPRM

Cílem IPRM je koordinace aktivit a soustředění zdrojů na řešení nejzávažnějších identifikovaných
problémů a využití ekonomického a dalšího rozvojového potenciálu měst. Efektivita spočívá

především v smysluplné návaznosti a synergickém efektu jednotlivých aktivit a opatření. Tento
integrovaný přístup přináší významný multiplikační efekt, který mobilizuje jak veřejné, tak
soukromé zdroje.
(Zdroj: Metodický pokyn MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování
Integrovaného plánu rozvoje města)

Prioritní oblasti

Pro zajištění co největších synergických efektů se v rámci ROP musí zónově zaměřený IPRM
zabývat přínosem alespoň ve 3 ze 6 prioritních oblastí.
U tématického přístupu v ROP se IPRM musí zabývat jednou prioritní oblastí a doplňkově se
může zabývat i druhou prioritní oblastí.
U zónově zaměřeného IPRM směřujícího do oblasti intervence 5.2 v IOP se může IPRM
zabývat pouze některou z prioritních oblastí.

Indikativní výčet aktivit prioritních oblastí IPRM:
1. Ekonomický rozvoj
Podporuje malé a střední podniky a drobné podnikatele včetně využívání nástrojů finančního
inženýrství, posiluje kapacitu pro výzkum, vývoj a inovace ve městech...

2. Sociální integrace
Sociální integrace bojuje s vysokou a dlouhodobou nezaměstnaností, zlepšuje zaměstnanost
prostřednictvím zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy...

3. Životní prostředí

Životní prostředí využívá obnovitelných zdrojů energie ve městech, optimalizuje hospodaření s
energiemi (snižuje energetickou náročnost), protipovodňová opatření...

4. Přitažlivá města
Přitažlivá města obnovují zanedbaná území města pro podnikání anebo služby, upravují a obnovují
zanedbaná nebo nedostatečně využívaná prostranství...

5. Dostupnost a mobilita
Dostupnost a mobilita zklidňují dopravu,zvyšují bezpečnost, zvyšují výkon a kvalitu veřejné dopravy
ve městech...

6. Správa věcí veřejných
Správa věcí veřejných zprostředkovává integrovaný přístup k udržitelnému rozvoji měst, buduje sítě
a výměnu zkušeností...

Kdo je žadatelem?

Cílová skupina měst
1. Pro města nad 50 tis. obyvatel a Mladou Boleslav (tj. města zařazená na seznam nositelů IPRM v
rámci ROP) je IPRM podmínkou, aby mohla čerpat prostředky v rámci urbánní prioritní osy/oblasti
podpory ROP.
Tab.: Seznam nositelů IPRM v rámci ROP:
NUTS II

Města

Střední Čechy

Kladno, Mladá Boleslav

Jihozápad

Plzeň, České Budějovice

Severozápad

Ústí nad Labem, Most, Děčín, Teplice, Karlovy Vary, Chomutov

Severovýchod

Hradec Králové, Liberec, Pardubice

Jihovýchod

Brno, Jihlava

Střední Morava

Olomouc, Zlín

Moravskoslezsko

Ostrava, Havířov, Karviná, Frýdek - Místek, Opava

2. Předkladateli IPRM pro oblast intervence 5.2 IOP mohou být města nad 20 tis. obyvatel, bez
předložení IPRM nebudou moci prostředky z této oblasti intervence čerpat.
Tab.: Seznam nositelů IPRM v rámci IOP:
NUTS

Města

Střední Čechy

Kladno, Mladá Boleslav, Příbram, Kolín, Kutná Hora

Jihozápad

České Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec, Plzeň, Klatovy

Severozápad

Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Děčín, Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem,
Litvínov, Litoměřice, Jirkov
Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Hradec Králové, Trutnov, Náchod,

Severovýchod

Pardubice, Chrudim
Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Brno, Znojmo, Hodonín,

Jihovýchod

Střední Morava

Moravskoslezsko

Břeclav, Vyškov, Blansko
Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk, Zlín, Kroměříž, Vsetín, Valašské Meziříčí,
Uherské Hradiště
Frýdek - Místek, Havířov, Karviná, Opava, Ostrava, Třinec, Orlová, Nový Jičín,
Český Těšín, Krnov, Kopřivnice, Bohumín

3. Města do 50 tis. obyvatel mohou čerpat prostředky OP prostřednictvím IPRM, pokud to pravidla
tohoto OP umožňují.
(Zdroj: Metodický pokyn MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování
Integrovaného plánu rozvoje města)

Podmínky pro IPRM

1.

Zpracovatelem IPRM je město, které je zodpovědné za jeho realizaci,

2.

IPRM musí vycházet ze strategických a rozvojových dokumentů města,

3.

ve všech fázích přípravy, zpracování a realizace IPRM město respektuje princip partnerství a
zapojení veřejnosti,

4.

IPRM musí být integrovaným řešením, které přinese synergické efekty,

5.

IPRM musí naplnit obsah a strukturu stanovenou tímto metodickým pokynem, doložit
povinné přílohy a dále doložit dodržení zásad pro přípravu a zpracování IPRM,

6.

vymezená zóna pro IPRM musí splňovat kritéria dle metodického pokynu,

7.

v případě IPRM předkládaných v rámci ROP minimální podíl prostředků ROP na celkovém
finančním objemu IPRM činí 10 mil. EUR,

8.

v případě IPRM předkládaných v rámci IOP minimální podíl prostředků IOP na celkovém
finančním objemu IPRM činí 3 mil. EUR pro města nad 50 tisíc obyvatel a 2 mil. EUR pro města

od 20 tisíc do 50 tisíc obyvatel.
(Zdroj: Metodický pokyn MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování
Integrovaného plánu rozvoje města)

