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V únoru 2014 bylo v rámci ORP Liberec a ORP Jablonec nad Nisou zjišťována
absorpční kapacita území pro operační programy v období 2014 – 2020. Tabulka
obsahující zjištěné návrhy projektů spadající pod jednotlivé operační programy
sloužila pro ověření souladu plánovaných projektů v území s navrženými specifickými
cíli a prioritami v operačních programech ze strany Ministerstva pro místní rozvoj a
jednotlivých řídících orgánů.
Na jednání zastupitelstev statutárních měst Liberec a Jablonec nad Nisou v únoru 2014
byly položeny základní kameny IPRÚ: byl jmenován manažer IPRÚ, založen
Přípravný výbor a projednáno Memorandum o spolupráci na přípravě IPRÚ. To bylo
následně podepsáno dne 27. března 2014.
Byla využita možnost získat dotaci na pořízení integrované strategie z výzvy
Operačního programu Technická pomoc. Liberec jako nositel IPRÚ podal 20. února
2014 žádost o dotaci, projekt byl následně úspěšně doporučen a zastupitelstvo
statutárního města Liberec na svém květnovém zasedání přijetí dotace schválilo.
V souladu s dotačními podmínkami je třeba vypracovat minimálně pracovní návrh
IPRÚ nejpozději do 31. srpna 2014. Podmínkou dotace bylo schválení zadávací
dokumentace Ministerstvem pro místní rozvoj před vypsáním veřejné zakázky na
analytickou část.
V dubnu byl vytvořen Plán spolupráce a komunikace s aktéry a veřejností pří přípravě
IPRÚ, který byl schválen nejprve v Přípravném výboru a poté i na zasedáních rad
obou měst.
Nejdůležitějším krokem tvorby integrované strategie je analytická část, ve které jsou
definována základní východiska pro formulaci návrhové části. Zadávací řízení
probíhalo v březnu 2014 a Komise pro hodnocení nabídek, za účasti zástupců obou
měst, vybrala ze 7 hodnocených nabídek jako vítěze společnost Proces - Centrum
pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. s nabídkovou cenou 310.000,- Kč bez DPH. S
vybraným uchazečem byla následně podepsána smlouva o dílo.
Zadáním analýzy bylo komplexní zhodnocení stavu v území v jednotlivých
rozvojových oblastech: obyvatelstvo, ekonomický potenciál, podnikatelské prostředí,
lidské zdroje a občanská vybavenost, infrastruktura, životní prostředí, správa území.
Řešitel měl pojmenovat a vyhodnotit potenciál území, vývojové trendy, vnější
a vnitřní vlivy, identifikovat hlavní problémy a posoudit jejich význam pro aglomeraci
a vzájemné vazby z pohledu budoucího využití v rámci integrovaného přístupu k
jejich řešení. Nejdůležitější součástí analýzy je tzv. manažerské shrnutí, které obsahuje
souhrn analytických závěrů a doporučení pro výběr území IPRÚ (včetně jeho
zdůvodnění) a doporučení pro zaměření IPRÚ – volbu prioritních témat.
V květnu bylo manažerské shrnutí prezentováno nejprve na Přípravném výboru
a následně v Komisi pro rozvoj a strategické plánování.
30. května 2014 byla kompletní analýza po zapracování připomínek Přípravného
výboru předána a následně 2. června 2014zveřejněna na webu města.
Analýza byla rozeslána k připomínkování členům tzv. Expertního týmu, kteří
představují odborníky na jednotlivá témata, a kteří byli navržení oběma městy a
schváleni Přípravným výborem. K analýze se mohli vyjádřit i politické kluby a byla
objednána i oponentura analytické části u „regionálního odborníka“ Agentury pro
regionální rozvoj, aby byly postiženy možné problémy vyplývající z toho, že
zpracovatelem analýzy je společnost z Ostravy. Na jednání Přípravného výboru 4.
června 2014 byla zahájena práce na návrhové části - tzv. strategickém zaměření - tedy
vizi, globálním cíli a prioritních oblastech (tématech či strategických dlouhodobých
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cílech). Další schůzka Přípravného výboru naplánovaná na 24. června 2014 má za
úkol najít specifické cíle a opatření, vč. návrhu aktivit, realizací kterých by došlo
k naplnění cílů. Úkolem bude rozhodnout, kolik a jakých pracovních skupin se bude
podílet na návrhové části IPRÚ.
Další plánovaný postup:
Východiskem pro další postup jsou tyto skutečnosti:
1. Termín 31. srpna 2014 daný podmínkami dotace z OPTP ukládá zveřejnit pracovní
verzi dokumentu (analytickou a návrhovou část) pro připomínkování ze strany
veřejnosti. Tento pracovní návrh musí být schválen radou města nositele projektu
(nejprve bude projednáno v Jablonci nad Nisou a následně v Liberci) na jejím
zasedání dne 22. července 2014.
2. Dosud není schválen závazný Metodický pokyn pro využití integrovaných
nástrojů v programovém období 2014-2020 (MPIN) - tedy pravidla postupu
tvorby IPRÚ, organizační struktury, atd., které musíme dodržet (MMR).
3. Dosud není schválen Manuál pro IPRÚ – doporučený podrobný postup přípravy
a realizace IPRÚ (MMR).
4. Dosud nejsou finální verze dokumentů Operačních programů 2014-2020, což
komplikuje situaci vzhledem k tomu, že IPRÚ má být také nástroj na čerpání
prostředků z těchto OP. Proto je zatím uvažován širší záběr prioritních témat dle
potřeb v území bez ohledu na financovatelnost z OP. Teprve po schválení finálních
programů dojde zřejmě k zúžení témat na pokynem zatím doporučená maximálně
tři hlavní témata.
5. Pracovní verze – návrhová část IPRÚ bude zveřejněna pro on-line
připomínkování, bude představena nejen veřejnosti, ale i odborníkům a zástupcům
tzv. Regionální stálé konference (orgánu, který musí vzniknout na úrovně kraje a
bude mezikrokem mezi Národní stálou konferencí a nositeli strategií v území.
6. Velmi významnou roli při tvorbě návrhové části budou hrát pracovní skupiny
vytvořené pro jednotlivá témata a nejvyšší řídící orgán IPRÚ. Zatím není
definitivně určen název ani způsob složení tohoto orgánu. Samozřejmě musí být
po celou dobu naplňován princip partnerství, koordinace místních aktérů,
dodržování publicity a pravidel poskytovatelů dotací.
7. Po schválení projednaného IPRÚ v zastupitelstvech obou měst proběhne zjišťovací
řízení SEA (následně zřejmě i kompletní hodnocení SEA a HIA, neboli hodnocení
vlivu IPRÚ na životní prostředí a veřejné zdraví) a teprve po ukončení tohoto
procesu budou finálně schvalovat IPRÚ zastupitelstva obou měst. Proto se
předpokládá ukončení přípravy IPRÚ nejdříve v červnu roku 2015. Výhodou bude
co nejkratší termín dokončení integrované strategie, protože v prvním pololetí by
již mohly být zveřejněny první výzvy OP na projekty individuální i na ty, které
jsou součástí IPRÚ.
8. Jakmile bude dokument IPRÚ schválen, bude možné podat žádost na jeho
implementaci. Schválení tohoto dokumentu se všemi jeho částmi bude podmínkou
pro možnost čerpání prostředků na projekty.
Veškeré aktuality, podrobnosti, dokumenty, členy organizačních jednotek atd. najdete na
webu města: http://www.liberec.cz/IPRU/.
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