
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení

Aktuální informace z Ministerstva pro místní rozvoj

Regionální stálá konference Ústeckého kraje, 29. června 2022



Obsah

• Programové období 2021-27
• Akční plán SRR 23-24, aktualizace AP Strategie RE:START
• Informační systém projektových záměrů ISPZ
• Národní plán obnovy

 Komplexní pohled
 Komponenty 2.8 a 4.5

• Výsledková evaluace programového období 2014-2020
• Aktivity MMR a územních partnerů na evropské úrovni

ve 2. polovině 2022



Spuštění programů 21-27

• 6-7/2022 - očekávané schválení 
programů jednání MV vyhlášení výzev

• snaha ŘO o urychlení procesů - probíhají "nulté" 
MV k předjednání dokumentů

• Schválené programy: TP, Z+, JAK
• Vyhlášeny první výzvy

» kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti
» Šablony MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ
» Podpora procesů v sociálních službách – kraje



Spuštění programů 21-27



Předpokládané přeprogramování DoP a programů

• Z důvodů výrazné změny podmínek, a tedy i potřeb 
a problémů ČR, dojde s největší pravděpodobností 
do konce roku 2022 nebo začátku roku 2023 
k dílčímu přeprogramování DoP a programů pro 
programové období 2021–2027.

• Řešeny musejí být zejména potřeby (negativní 
dopady) vyplývající z uprchlické vlny z Ukrajiny, 
energetické krize, změny vybraných 
makroekonomických veličin - nárůst inflace, 
potažmo přehoupnutí do stagflace. Nyní se na 
MMR–NOK rozbíhají prvotní práce.



13

59

35
1

29

23

8

18

10

Akční plán SRR 21–22: stav plnění aktivit

Metropole a Aglomerace Regionální centra HSOÚCelkem

4
3

1

36 53 8107

7. 6. 
PS Venkov

15. 6. 
PS Regiony

7. 6. 
PS Města

4. 5. 
NSK

27. 6. 
PS SRR



Návrh zaměření nových aktivit

Podpora metropolitní spolupráce

Vytvořit program na podporu Expat center

Posílit podporu nákupu alternativních nízkoemisních vozidel pro zajištění obslužnosti

Zajistit financování destinačního managementu ze strany státu

Vytvoření národního dotačního titulu na podporu HSOÚ

Pilotní projekt modulárních obecních bytů určených pro sociální bydlení



Další kolo skupin
Další kroky

leden

březen

duben květen

červen

červen září říjen

+ 5. Souhrnný akční plán RE:START



Strategie RE:START harmonogram tvorby AP5

• Zpracování aktualizace AP5
» Březen 2022: společné jednání RSK + tripartita – Zpráva o realizaci 2021, AP5
» Duben – červen 2022: semináře, workshopy: stakeholdeři, regiony, ministerstva, PS, 

SRR21+ 
» Průběžně sběr dat primárně přes systém ISPZ (cílený na aktuální problematiku –

nepůjde o plošný sběr)
» Červen 2022: rozeslání návrhů k aktualizaci AP5 pro společné jednání RSK + tripartita
» Červen – červenec 2022: společné jednání RSK + tripartity k AP5 
» Srpen – říjen 2022: VPŘ, MPŘ

• Konference restrukturalizace: září 2022
• Předložení AP5 vládě ČR k 31. 10. 2022



Příprava 5. aktualizace AP Strategie RE:START

• Sběr podnětů pro ověření absorpční kapacity a tvorbu opatření:

• Informační systém projektových záměrů (ISPZ)
» Systém je otevřen pro všechny subjekty s digitální identitou
» www.projektovezamery.cz

» Při zadávání projektového záměru v sekci Dodatečná data do kolonky Vazba 
na hospodářskou strategii uvést název: RESTART (nebo do kolonky 
Výsledek/výstup projektu uvést klíčové slovo: RESTART)

• RESTART:  Regionální kanceláře v Mostě, Ostravě a Karlových Varech 
» možnost zaslání podnětů e-mailem: restartregionu@mmr.cz

• Konzultační místa pro sběr podnětů:  RSK ÚK, RSK MSK a RSK KVK



NPO 1.4 – Aplikace technologií 5G a sítí 5G

Financování z NPO i dalších zdrojů
• Vyhlášena 1. výzva pro projekty 5G pro 5 měst ve 

výši 89,5 mil. Kč
• Od roku 2023 budou následovat další výzvy

pro celou ČR pro obě vertikály Smart City
a Průmysl 4.0 ve výši 1 mld. Kč

• Do 5G směřují i další prostředky z NPO na pokrytí 
rychlým internetem území, dopravních koridorů
a jiných oblastí nebo EU fondů
a programů jako je např. Nástroj pro propojení 
Evropy 2021–2027 (CEF2)



Národní plán obnovy: Brownfieldy (komponenta 2.8)

• Konzultační dny
» Cílové hodnoty by měly být naplněny (14 specifických BF a 45 nepodnikatelských BF)
» Úzkým hrdlem je ve většině případů podmínka stavebního povolení do února/března 2023
» Zatím se efektivní výše podpory u rekonstrukcí kolem 40–50 % nejeví jako zásadní překážka
» Výzvy

• Specifické BF (MMR) – únor 2023
• Nepodnikatelské BF (MMR) – únor 2023
• Pro podnikatelské BF (MPO) – červen 2022

• Oznámení o výzvě na podnikatelské BF – přesné technické podmínky (DNSH, Energo, recyklace, 
klima, atd.) budou prakticky totožné pro všechny části komponenty

• K dořešení zbývá definice a praktické provedení "přírodního úložiště uhlíku", na které bude 
samostatná výzva z 2.8.2. ve výši 160 mil. Kč

• Specifické BF -> doporučení RSK
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Komponenta 4.5
Iniciativa Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center

NÁRODNÍ 
PLÁN 

OBNOVY

Vyhlášení výzvy 
(cca 30. 6. 2022)

příjem žádostí 
(od 30. 6. 2022 
do 30. 8. 2022

vyhodnocení 
způsobilosti resp. 
formální kontrola

(cca 14 dnů)

Participace ze strany 
RSK při prvním kole 

hodnocení 
(začátek v září)

Druhé kolo hodnocení 
ze strany expertní 
komise sestavené 

MKČR (polovina až 
konec září)

7-9 členů jmenovaných 
prostřednictvím RSK obdrží 
způsobilé žádosti daného 

kraje

hodnotící arch 
obsahující 8 

kritérií hodnocení 

Hodnotící archy 
budou u každého 

z projektů 
zprůměrovány a 
bude sestavena 
celková matice

Dotazy na rkkc@mkcz.cz



Komponenta 4.5
Iniciativa Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center

NÁRODNÍ 
PLÁN 

OBNOVY

• 1. kolo hodnocení investičních akcí, resp. doporučení pro expertní komisi, bude probíhat
prostřednictvím Regionálních stálých konferencí (dále jen RSK) a Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen
MHMP).

• Jednotlivé RSK jmenují 7 až 9 hodnotitelů (nemusí se jednat o členy RSK), kteří následně provedou
faktické hodnocení.

• U výběru těchto hodnotitelů musí být dodržena podmínka rovnoměrného zastoupení (např. zástupci
akademické sféry, kraje, města, neziskového sektoru, apod.), a zároveň je nutné zohlednit zákon č.
159/2006 Sb. o střetu zájmů a s ním spojená rizika.

• Seznam hodnotitelů je ze strany RSK a MHMP sestaven a schválen, a pro poskytovatele dotace
(MK) znám, před rozesláním přijatých žádostí na jednotlivé sekretariáty RSK.

• Samotné hodnocení budou hodnotitelé vkládat do „Hodnotícího archu hodnotitele“, které bude
následně shromažďovat sekretariát příslušného RSK.

• Z těchto jednotlivých archů bude prostřednictvím sekretariátů sestavena „Hodnotící matice projektů“
obsahující mimo výsledné hodnoty projektů také jejich pořadí.

• Finální výstup hodnocení včetně pořadí jednotlivé RSK schválí (resp. přijmou výrok usnesení)
a prostřednictvím sekretariátů zašlou poskytovateli dotace (MK).



Informační systém projektových záměrů

• Aktuálně v ISPZ 24 tisíc projektových 
záměrů

• Za Ústecký kraj
» 200 záměrů
» 37 mld. Kč
» Od 9 subjektů

www.projektovezamery.czProjekty vkládejte / aktualizujte na



Výsledková evaluace období 2014-20

Jak vypadá čerpání fondů EU podle jednotlivých 
operačních programů?
Jakou roli hrála územní dimenze?



Vyhodnocení výzev programu Podpora 
rozvoje regionů



Podpora revitalizace území, 
Demolice v sociálně vyloučených lokalitách pro rok 2022

• Alokace výzvy: 120 mil. Kč
• Cíl: Demolice budov, znovu využití v dalším rozvoji obce, zamezení vzniku sociální segregaci
• Dotace: až do výše 70 % skutečně vynaložených nákladů

 do 3 000 obyvatel: maximální výše dotace činí 70 % způsobilých výdajů,
 obec od 3 001 do 10 000: maximální výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů,
 obce od 10 001 obyvatel: maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů,
 kraj: maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů.

• Max 10 mil. Kč na jednoho žadatele
• Dolní limit při podání žádosti činí 0,5 mil. Kč



CZ PRES - Konference inovativní region

Jesenicko, 9.11.-11.11.2022

Inovativní region: Příležitosti a výzvy



Děkujeme za pozornost

ondrej.pergl@mmr.cz

andrea.langhammerova@mmr.cz 


