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Příprava období po roce 2020 na národní úrovni

• Východiska pozice ČR k budoucnosti politiky soudržnosti

 Cíl: jednotný názor ČR na budoucí podobu politiky soudržnosti a umožnit aktivní zapojení ČR do 
debaty o budoucnosti politiky soudržnosti EU po roce 2020 

 Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po r. 2020 (červenec 2017) - projednání s partnery 

 Materiál předložen do meziresortního připomínkového řízení, celkem vypořádáno 150 připomínek 

 Předložení vládě v září 2017 – bez rozporu

 Jednotlivá témata: Sdílené řízení, Propojování ESIF s dalšími programy EU, Tematická koncentrace, 
Předběžné podmínky, Specifická doporučení Rady, Finanční nástroje, Výkonnostní rámec a pravidlo 
n+3, Makroekonomické kondicionality, Zjednodušené metody vykazování, Územní dimenze, EÚS –
Evropská územní spolupráce



Východiska pozice ČR k budoucnosti politiky soudržnosti –
územní dimenze

Předběžná pozice ČR:

• jednotná pravidla pro všechny ESI fondy

• zachování, metodické slaďování a další rozšiřování využití urbánních integrovaných 
nástrojů s dopadem na funkční celky v území

• silný integrovaný charakter urbánních projektů

• zachování CLLD

• multifondové financování integrovaných nástrojů

• větší soulad zacílení OP s regionálními a lokálními rozvojovými potřebami



Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 
2020

Základní cíl NKR: 
• identifikovat hlavní priority a cíle ČR po roce 2020
• pro jejich pokrytí optimalizovat zdroje v návaznosti na nové podmínky pro poskytování 

podpory ze strany EU. 

Klíčové dokumenty, které zpracování ovlivní:
• Evropská úroveň: VFR, nová nařízení k EU fondům 

• Národní úroveň: Strategický rámec ČR 2030, Národní program reforem, Strategie 
regionálního rozvoje ČR 2021-2030, rezortní a krajské strategické dokumenty atd.

Harmonogram
• předložení 1. návrhu dokumentu vládě ČR se předpokládá v první polovině roku 2018. 

Finální návrh by měl být předložen vládě ČR do poloviny roku 2019. 



Příprava Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

• Pracovní schůzka se zástupci „strategických“ odborů krajů 
» 8. 6. 2017 – Závěry: Jasněji určit pozici SRR, zapojit RSK do přípravy SRR a také její implementace, stanovit 

společná a specifická témata pro regiony (tematická typologie území), stanovit finanční rámec SRR, 
rozpracování národních priorit v krajských dokumentech…

» Schůzka 10. 10. 2017 – Sekretariát RSK – stav jednotlivých krajů, harmonogram, struktura
» Příští schůzka 31. 10. 2017 – souhrnné poznatky ze zpráv o uplatňování SRK

Analytická část
» Širší analytický podklad a z něj vyplývající problémová analýza
» Souhrn zaslán k připomínkám členům pracovních skupin k 29. 8.
» 3. 10. schůzka s akademickým sektorem (stromy problémů)
» Projednávání v pracovních skupinách v listopadu a na NSK v prosinci

• Informace na webu územní dimenze

• Dokončení návrhové části: červenec 2018

• Dokončení implementační části: listopad 2018

• Předložení vládě: leden 2019 5



Harmonogram přípravy SRR21+ a NKR
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Shrnutí jednání komory regionální

• Shrnutí aktuální informací z MMR 
» Např. zpráva o uplatňování SRR, podpora obslužnosti venkova, NPPCR, Podpora rozvoje regionů

• Konkrétní příklady dobré praxe RSK
» Pořádání seminářů, konferencí, databáze pro sběr projektových záměrů, komunikace 

s územím, spolupráce s územními partnery

» Úspěšné podněty (opatření pro zrychlení hodnocení SCLLD, NDT místní komunikace, 
opravitelná a neopravitelná kritéria IROP…)

• Procesní evaluace koordinace územní dimenze – potřeba spolupráce všech aktérů

• Aktualizace RAP
» ESIF – největší částka  za IROP a OP D

» Národní dotační tituly – regionální silnice, kulturní památky, rozvoj nového bydlení

• Nastavení dalšího postupu projednání výstupů z RAP včetně bílých míst



Závěry z Komory ITI a IPRÚ 

• Shrnutí aktualit z urbánní politiky, zejm. schválení aktualizovaných Zásad urbánní politiky, koncept 
Smart Cities, výzva OP URBACT III, zapojení do Městské agendy pro EU

• Budoucnost integrovaných nástrojů – předmětem debaty na příštím jednání komory

• Podrobná strukturovaná informace o implementaci ITI a IPRÚ (prezentace součástí zápisu), 
vypisovány výzvy na úrovni nositelů i ZS ITI

• Změny v integrovaných projektech, přeplňování indikátorů – předmětem metodického setkání 
Platformy ITI a IPRÚ (8. 9. 2017)  

• Nedostatečné čerpání v OP ŽP – ITI vyzývají k zapojení PO 04 (sídelní zeleň) a IPRÚ 
k umožnění čerpání v OP ŽP obecně

• Potřeba zvýšit absorpční kapacitu v OP Z – proběhne jednání nositelů a OP Z  

• Nutnost urychlit vypisování výzev v OP PIK (viz usnesení) a dodržovat metodické postupy spjaté 
s implementací ITI  



Shrnutí jednání komory CLLD

• Stav hodnocení žádostí o podporu SCLLD – hodnocení probíhá v pořádku, bude ukončeno do konce 
roku 2017. V procesu hodnocení posledních 28 žádostí. 2 MAS nemají podanou platnou žádost. 

• Na vyhlášení 4. výzvy není časový prostor, bylo by nutné zkrátit lhůty na všech stranách 
min. o 75 % – nereálné.

• Kontrola plnění usnesení z 6. zasedání NSK týkajících se hodnocení žádostí o podporu SCLLD –
neshody v interpretaci.

• Žádost o změnu SCLLD, monitoring a evaluace CLLD – zatím méně seriózní přístup k monitoringu ze 
strany nositelů.

• Připravenost MS2014+, aktuální stav implementace CLLD v IROP, PRV, OP Z a OP ŽP.

• Vstup NS MAS – zpětná vazba – hodnocení konzultací ŘO.

• Příprava usnesení – kompromis byl dosažen všude kromě 4. výzvy.



Podpora ze státního rozpočtu - témata

• Regionální politika 

• Podprogramy

» Podpora rozvoje hospodářsky slabých regionů

» Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

» Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů

» Podpora obnovy a rozvoje venkova



Podpora ze státního rozpočtu - témata

• Územní plánování 

» Podpora územně plánovacích dokumentací obcí (mimo ORP)

• Bytová politika

» Regenerace sídlišť

» Podporované byty (pečovatelské, vstupní, komunitní dům seniorů)

» Bytové domy bez bariér



Podpora ze státního rozpočtu - témata

• Cestovní ruch 

» Národní program podpory cestovního ruchu v regionech
• Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury 

• Marketingové aktivity

• Nestátní neziskové organizace

» Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb

» Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení 

» Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni 

» Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí 

» Podpora činnosti Horské služby ČR, o.p.s.



Výzvy k podání žádostí o dotace

Vyhlášené

 Dotace – regionální politika 

 Dotace – bytová politika 

 Dotace – územní plánování 

Budoucí

 Dotace – cestovní ruch 

 Dotace – nestátní neziskové organizace

Alokace: dle schváleného státního rozpočtu



Dotace – regionální politika

Program: Podpora rozvoje regionů

Podprogram: Podpora obnovy a rozvoje venkova

Cíl: Formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova,

občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi.

Vyhlášené dotační tituly

DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku (80%, 600 tis. Kč. – 2 mil. Kč)

DT č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci (70%, 50 – 400 tis. Kč); 

DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova (70%, max. 200 tis. Kč);

DT č. 5 - Podpora obnovy a rekonstrukce místních komunikací (50%, 100 tis. Kč – 1 mil. Kč)

DT č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury (70%, 500 tis. Kč – 5 mil. Kč)

Oprávněný žadatel: obce do 3 tisíc obyvatel, případně svazky obcí

Žádosti je možné podávat od 16.10.2017. Ukončení příjmu žádostí: 15.01.2018 (do 12 hodin).

Alokace: 525 mil. Kč



Dotace – regionální politika

Program: Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 

Cíl: Přispět prostřednictvím dotace z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj k obnově základních funkcí území 

zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom 

spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy. Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě 

obecního a krajského majetku postiženého živelní pohromou.

Dotační tituly:

DT č. 1 - pro dané území byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav 

(vyhlašován na základě strategie vlády pro obnovu území)

DT č. 2 - pro území, kde nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav 

(vyhlašován každoročně)

Žádosti je možné podávat od 16.10.2017. Ukončení příjmu žádostí: 22.01.2018 (do 12.00 hod.).

Výše dotace: obce 70% uznatelných skutečně vynaložených nákladů, min. 100 tisíc Kč; 

kraje 40% uznatelných skutečně vynaložených nákladů, min. 100 tisíc Kč

Žadatel: obec nebo kraj

Alokace: 50 mil. Kč



Dotace – bytová politika

Program: Podpora bydlení

Podprogram: Podporované byty 

Cíl: Je podporován vznik nájemních bytů sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k

bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální

okolnosti jejich života – a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.

Dotační tituly:  

DT č. 1 Pečovatelský byt je určen pro seniory 65+ nebo zdravotně handicapované. 

DT č. 3 Komunitní dům seniorů je cílem výstavby zajištění sociálního nájemního bydlení pro seniory 60+ tak, aby došlo k 

uchování a prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti a současně aby byl umožněn komunitní způsob života na principu 

sousedské výpomoci. 



Dotace – bytová politika

Program: Podpora bydlení

Podprogram: Bytové domy bez bariér 

Cílem je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jím 

nejsou vybaveny. 

Výše dotace: 50% uznatelných nákladů na akci, max. však: 

a) 200 tis. Kč na bezbariérové úpravy přístupu do bytového domu a k výtahu,

b) 800 tis. Kč na výstavbu výtahu pro jeden vchod do bytového domu, 

c) 1 mil. Kč v případě výstavby výtahu včetně jeho bezbariérového přístupu.

Dotace je v režimu de minimis

Žadatel: vlastník bytového domu

Alokace: 60 mil. Kč

Žádosti je možné podávat od 13. 10. 2017. Ukončení příjmu žádostí: 5. 1. 2018 (do 12 hodin).



Dotace – územní plánování

Program: Podpora územně plánovacích činností obcí

Podprogram: Podpora územně plánovacích dokumentací obcí

Cíl: Podpora pořízení územních plánů konkrétně u obcí, které nemají žádný územní plán, nebo májí územní plán obce nebo

územní plán sídelního útvaru schválený zastupitelstvem obce před 1. 1. 2007.

Vyhlášené dotační tituly:

DT č. 1 Územní plán

Žadatel: Obec na území ČR (mimo ORP, hl. město Prahu a mimo obce, které pořídily/pořizují územní plán

a byly/jsou příjemcem dotace na pořízení návrhu územního plánu z IOP, nebo z Programu rozvoje venkova).

Výše dotace: 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů, maximálně 400 000 Kč na jeden územní plán.

Alokace: 20 mil. Kč

Žádosti je možné podávat od 18. 10. 2017. Ukončení příjmu žádostí: 28. 12. 2017 (do 12.00 hod.).



POČET SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ
dle krajů a operačního programu
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na počet obyvatel dle kraje a operačního programu



www.mmr.cz

www.dotaceEU.cz

Děkuji za pozornost


