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ISPZ jako komunikační nástroj

www.projektovezamery.cz

• dlouhodobá potřeba komunikace v horizontálním i vertikálním směru
• absorpční kapacita, tematické zaměření projektů, čerpání prostředků EU (a případně i jiných zdrojů), návaznost projektů a agend

• chybějící funkční stupeň mezi krajem a obcemi (okres? ORP?)
• jednotný způsob při prezentaci projektových záměrů a jejich struktury
• možnost vyjádřit vazbu na strategii, téma či finanční a časovou náročnost
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ISPZ jako informační zdroj

www.projektovezamery.cz

• náhrada častého a mnohdy opakujícího se obesílání území s prosbou vyplnit absorpční kapacitu v daném tématu
• kraj získá přehled na jednom místě, města a obce nebudou vyplňovat totéž v několika různých sběrech

• díky zapsaným projektovým záměrům lze získat preference v potřebách, lze tomu přizpůsobit dotační tituly
• vazba na Strategii regionálního rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027
• zdroj informací pro její vyhodnocení a aktualizaci
• možnost analyzovat rozvojový potenciál
• prostor pro informování i projektech a absorpční kapacitě v území
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Rizika vs. motivace

www.projektovezamery.cz

• dobrovolnost
• není nutnost ISPZ využívat, dobrovolná báze nesvazuje evidenci projektu s reálnými procesy (bodové zvýhodnění, snazší
administrace v MS 2014+…)

• nepropojenost s ISKP/MS2014+
• v ISPZ jde jen o záměry, nikoliv běžící projekty; v případě úspěšné žádosti se projekt nepřeklápí do MS 2014+ a nesouvisí
nijak s jeho stavy v administračních systémech

• vypovídací hodnota
• v případě nevyužívání systému většinou nositelů z území se nelze spolehnout na vypovídací hodnotu, tím pádem ISPZ jako
zdroj dat i komunikační nástroj ztrácí váhu
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