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1. Vize RSK



RSK v roce 2021

• Klíčový je postoj nového vedení kraje

• Regionální akční plány – nová podoba
» Vybraná témata

» Transparentně stanovená alokace a prioritizace projektů

• Zaměření se na projekty a jejich přínos pro rozvoj kraje
» Diskuse v pracovních skupinách – bílá místa podpory podstatných 

tematických oblastech, změny podmínek existujících nástrojů

» Využití systému pro sběr projektových záměrů

• Užší provázání s národní politikou regionálního rozvoje
» Manažer SRR

» Koordinátor HSOÚ

• Česká biskupská konference jako člen



2. Akční plán SRR 2021-2022



Strategické směřování SRR21+

Podpora 
regionů šitá 

na míru

Územní 
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sektorových 
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založené 
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Akční plán SRR 21-22

Důraz na aktivity přinášející novou změnu 
(neduplikovat jiné dokumenty)

• Schválen 11. 1. 2021

• Aktualizace financování aktivit z OP 21-27
(20 + 1) 22 7+ +

Výzkum a vývoj

Udržitelná doprava

Kapacita vzdělávací 
infrastruktury

Modrozelená 
infrastruktura

Poradenské služby 
firmám

Stabilizace krajiny

Primární zdravotní 
služby

Dostupnost 
maloobchodu

Podpora firem

Podnikatelské parky

Bývalé vojenské 
újezdy

Revitalizace 
brownfields



3. Národní plán obnovy



Komponenta 1.4  Digitální ekonomika a společnost, inovativní 
start-upy a nové technologie

Územní dimenze:

S ohledem na to, že se jedná o oživení ekonomiky po krizi, je podpora relevantní 

pro celé území Česka, nicméně největší předpoklady pro rozvoj inovativních start-

upů a nových technologií je ve velkých městech, kde existuje největší potenciál 

rozvoje díky koncentraci (přítomnosti) univerzit a podniků s vyšší přidanou 

hodnotou.

Relevance pro obce a kraje:

Zahrnuje i projekty měst – například demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro 

města a průmyslové oblasti (např. 5G)

Podpora 5G sítí v oblasti Smart Cities:

Klíčová pro tento cíl je realizace projektu 5G pro 5 měst, na nějž navazují další 

aktivity, např. podpora demonstračních projektů v rámci komponenty 1.4 NPO.



Komponenta 4.1 Systémová podpora veřejných investic

• zvýšení objemu a kvality veřejného investování na území ČR, zvýšení míry
připravenosti kvalitních, „chytrých“ projektů bez dopadu na životní
prostředí („do no significant harm“)

• zvýšení počtu PPP projektů

komplexní příprava min. 200 projektů a 35 PPP projektů

Projekty musí být větší než 50 mil. Kč

První výzva na výběr projektů proběhne v druhé polovině roku 2021



Subkomponenty



Projekt / PPP projekt

• Projekt je pro potřeby této komponenty vnímán jakýkoliv
projekt realizovaný veřejným investorem (obcí, městem,
krajem), který splňuje parametry chytrých, digitálních,
zelených investice.

• PPP projekt je projekt, kde si veřejný investor vysoutěží
najednou jak projekční firmu, tak realizační (stavební) i
provozovatele a jeho odpovědností je hlídat, aby privátní
poskytovatel služby dodržoval předem definovanou kvalitu
dané služby.



Cílové skupiny

Pro přípravu konvenčních projektů:

• obce a organizace zřizované a zakládané obcemi

• kraje a organizace zřizované a zakládané kraji

Pro přípravu PPP projektů:

• obce a organizace zřizované a zakládané obcemi

• kraje a organizace zřizované a zakládané kraji

• organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace

• ministerstva (s výjimkou ministerstva dopravy)



Návrh implementace - výběr projektů

MMR (doporučení z NIP)

Regionální investor (obec, město, kraj) – výběr poptávaných projektů

RSK – doporučení na základě definovaných kritérií a strategických potřeb

MMR /SFPI (finální výběr projektů na základě doporučení RSK)

--------------------------------

MMR bude vybírat projekty tak, aby každý kraj získal poměrné zdroje z komponenty 4.1 NPO.



NPO: Komponenta 2.8 Regenerace brownfieldů

• Cílem komponenty je podpořit efektivní využití brownfieldů, degradovaného a 
nedostatečně využívaného území.

• Společná komponenta MMR a MPO – posílení současných zdrojů na regeneraci 
brownfieldů, návrh nových nástrojů (regenerace strategických brownfieldů)

• Regenerace brownfieldů přispěje k zahušťování zastavěného prostředí měst a obcí, 
k efektivnějšímu využívání technické a dopravní infrastruktury, snížení spotřeby 
energií, zvýšení energetické účinnosti ad. 

• Vytvoření podmínek pro rozvoj brownfieldů pomůže snížit zábor zemědělské půdy, 
bude mít pozitivní dopad na globální změny klimatu a vyvářením lepších místních 
podmínek pro adaptaci na klimatické změny. 



2.8  Regenerace brownfieldů

Dle databáze CzechInvest cca 3 500 browfieldových lokalit, dle odhadů 10-12 tis. lokalit
Dle sběru pro Národní investiční plán v roce 2018 – cca 230 projektů rekonstrukce 
brownfieldů za 18,8 mld. Kč

Brownfieldy v Česku



Aktivity MMR v oblasti brownfieldů

Regionální rozvoj

1. Zohlednění problematiky ve strategických      
dokumentech, zejména SRR21+

2. Nastavení finanční podpory regenerace 
brownfieldů pro nepodnikatelské využití 

3. Příprava komponenty zaměřené na regeneraci 
brownfieldů do Národního plánu obnovy

4. Spolupráce s územím při nastavení podmínek 
programů, mapování dobré praxe

5. Potenciál využití PPP projektů pro regenerace 
brownfieldů

Územní plánování a stavební řád 

1. Mapování jevu v rámci územně-analytických 
podkladů



Finanční nástroj na podporu regenerace brownfieldů

• V letech 2019-2020 MMR administrovalo dotační titul zaměřený 
na regeneraci brownfieldů pro nepodnikatelské využití. 

• Od roku 2021 – podpora převedena pod Státní fond podpory 
investic ve formě úvěrově-dotačního nástroje. 

Podmínky nového finančního nástroje 
Administrace: Státní fond podpory investic
Maximální výše podpory (součet dotace a úvěru): 50 mil. Kč
Oprávnění žadatelé podpory: obce a kraje
Podporované aktivity: demolice, rekonstrukce, výstavba, výkup, 
zelená úprava okolí. 
Objekt musí sloužit pro nepodnikatelské využití. 
Vyhlášení výzev: 1. 2. 2021
Příjem žádostí: 1. 3. 2021
www.sfpi.cz

http://www.sfpi.cz/


Finanční nástroj na podporu regenerace brownfieldů

Územní zacílení finančního nástroje dle Strategie regionálního rozvoje 21+

Žadatel Dotace
Bezúročný úvěr s dobou 

splatnosti 10 let

Metropole a aglomerace, kraje 30 %

40 %

Zázemí metropolí a aglomerací, 

Regionální centra a jejich zázemí
40 %

Strukturálně postižené kraje 

(Re:Start) a hospodářsky a sociálně 

ohrožená území (HSOU)

50 %



Dílčí části komponenty

4 mld. Kč

1. Příprava projektů regenerace brownfieldů (MMR/SFPI)

2. Regenerace významných strategických brownfieldů (MMR/SFPI)

3. Regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské 
využití (MMR/SFPI)

4. Regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské 
využití (MPO)



4. Aktuality z kohezní politiky - programové 
období 2021-2027



• Ke konci r. 2020 dojednána většina legislativy:

Dojednané části už jsou finální a neměnné a lze s nimi takto 

pracovat! 22

Aktuální stav vyjednávání legislativy pro PS

Obecné nařízení

Otevřené recitály a přílohyEFRR/FS

FST

Interreg Dojednáno celé nařízení

ESF+ Shoda nenalezena u tematické koncentrace

ENRAF Dojednáno celé nařízení

REACT-EU Platnost od 29. 12. 2020



Přehled 
finančních 
zdrojů EU pro 
ČR na období 
2021+

více na: 
https://www.dotaceeu.cz/

https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020




Návrh rozdělení alokace pro ČR mezi operační programy 
pro programové období 2021-2027

• Konec 01/2021 – vládě předložen ke schválení „Návrh rozdělení alokace 
pro ČR v programovém období 2021–2027 mezi operační programy.“ 

• Společně s VFR schváleným 12/2020 a dalšími průběžně uzavíranými 
částmi evropské legislativy předpoklad pro dopracování DoP a OP 
a jejich předložení vládě ke schválení.

• Materiál byl vládě předložen s rozporem s MPSV ve věci převodu 10 % 
prostředků ESF+ do FS. 

• Z nepovinných připomínkových míst trvá nesouhlas Unie 
zaměstnavatelských svazů a České biskupské konference.



Návrh rozdělení alokace pro ČR 21–27 mezi OP

OP 

(ŘO)

OP TAK (MPO) OP JAK (MŠMT) OP Z+ (MPSV) OP ŽP (MŽP) OP D (MD) IROP (MMR) CELKEM

Alokace na OP

(mil. EUR)

podíl 

(%)

Alokace na OP

(mil. EUR)

podíl 

(%)

Alokace na OP

(mil. EUR)

podíl 

(%)

Alokace na OP

(mil. EUR)

podíl 

(%)

Alokace na OP

(mil. EUR)

podíl 

(%)

Alokace na OP

(mil. EUR)

podíl 

(%)

Alokace za 

všechny OP

(mil. EUR)

podíl 

(%)

3 050 289 985

(79,3 mld. Kč)

Pouze EFRR

16,24

2 463 566 166

(64,1 mld. Kč)

Z toho EFRR

1 530 099 656 

(39,8 mld. Kč)

a ESF+

933 466 510 

(24,3 mld. Kč)

13,11

1 400 199 764

(36,4 mld. Kč)

Pouze ESF+

7,45

2 348 114 082

(61,1 mld. Kč)

Z toho EFRR

407 260 785 

(10,6 mld. Kč)

a FS

1 940 853 297  

(50,5 mld. Kč)

12,50

4 807 661 360

(125,0 mld. Kč)

Z toho EFRR

279 003 666 

(7,2 mld. Kč)

a FS

4 528 657 694 

(117,7 mld. Kč)

25,59

4 717 552 673

(122,7 mld. Kč)

Pouze EFRR

25,11

18 787 384 

030

(488,5 mld. 

Kč)
100,0

0



Příprava Dohody o partnerství a operačních programů

• Návrhy DoP i jednotlivých OP předloženy 14. října 2020 vládě v rámci 
„Informace o přípravě dokumentů pro programové období 2021–2027“ 

• Nyní se dopracovává DoP podle vládou schválených alokací a nové šablony 
EK (Příloha II ON) – rozpis alokací je výrazně detailnější, nově i rozdělení 
jednotlivých fondů podle let. 

• Rozpracování vymezení a doplňkovosti mezi fondy a ve vztahu k ostatním 
nástrojům EU (upřesnění v DoP a detailněji v samostatné příloze).

• Dopracování DoP a operačních programů a jejich finální schválení vládou je 
závislé na finálním schválení ON a specifických nařízení k jednotlivým 
fondům – předpoklad 05/2021 

27



Termíny dopracování a předložení klíčových dokumentů 
21–27 dle návrhu usnesení vlády  
DO KDY CO KDO

15. 7. 2021 Dopracovat a předložit vládě:

 návrh DoP

 návrh dokumentu Územní dimenze v OP

 návrh Pravidel řízení a koordinace DoP

MMR

15. 9. 2021 Dopracovat a předložit vládě:

 návrh Plánu pro spravedlivou územní transformaci

 návrhy OP (OP TAK, OP JAK, OP Z+, OP ŽP, OP D, IROP, OP ST, OP TP)

MMR

ŘO OP

Vypracovat a předložit Evropské komisi:

 programy cíle Evropská územní spolupráce a informovat vládu o jejich 

schválení Evropskou komisí

 operační programy pro fondy Evropské unie v oblasti vnitřních věcí

MMR

MV

Zajistit naplňování základních podmínek (ZP) Gestoři ZP



Evropské fondy po roce 2020 – Budoucnost politiky soudržnosti v ČR 

Záznam z konference  8. 12. 2020 

Nástroje  a fondy EU 

Inteligentnější Česko

Zelenější Česko

Propojenější Česko

Sociálnější Česko

https://dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/akce/2020/
evropske-fondy-po-roce-2020-budoucnost-politik-(1)

https://dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/akce/2020/evropske-fondy-po-roce-2020-budoucnost-politik-(1)
https://dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/akce/2020/evropske-fondy-po-roce-2020-budoucnost-politik-(1)


Děkuji za pozornost
Ing. David Koppitz


