
INFORMACE Z NÁRODNÍ STÁLÉ 
KONFERENCE
17. října 2019 Praha

REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE ÚSTECKÉHO KRAJE II

REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE ÚSTECKÉHO KRAJE



Aktuální stav v oblasti územní dimenze a integrovaných 
nástrojů oblasti územní dimenze a integrovaných nástrojů 

• Aktuální stav v oblasti realizace územní dimenze

• Příprava budoucí podoby politiky soudržnosti po roce 2020

• Vystoupení řídicích orgánů – informace k jednotlivým OP a územní 
dimenzi v OP po roce 2021

• Aktuality územních partnerů

• Digitálně technická mapa České republiky

• Stav Strategie regionálního rozvoje 21+ a Akčního plánu SRR, 
Koncepce rozvoje venkova

• Smart řešení v regionech – pilotní projekty, marketing a financování



Aktuální stav v oblasti realizace územní dimenze

• Územní dimenze v operačních programech (ÚDOP) Následovník Národního 
dokumentu k územní dimenzi - je závazný pro řídicí orgány a další orgány

• Cíl: Definovat v jakých specifických cílech (aktivitách) má být zvýhodněno určité 
území a jakou cestou (Integr. nástroje » RAP » Specifické výzvy » Bonifikace » 
Re:Start); lépe propracovat základní východiska; zjednodušit strukturu 

• představuje minimální variantu uplatnění územní dimenze v jednotlivých OP; 
aktivity mohou být realizovány i jinými způsoby, nejen integr. nástroji (ITI, CLLD)

• Regionální akční plány (RAP) - Národní intervenční nástroj pouze pro fondy EU 

• témata - Střední školství, silnice II. třídy, zdravotní záchranné služby, 
deinstitucionalizace sociálních služeb; k řešení další - např. muzea a knihovny, 
páteřní cyklostezky, oblast životního prostředí (např. hospodaření s vodou)

• Efektivní nastavení národních dotačních titulů (NDT) pro rozvoj regionů - sjednotit 
strukturu, zefektivnit systém (metodika), centrální databáze, jednotná terminologie, 
přeměna na finanční nástroj; Nutnost kooperace mezi subjekty veřejné správy



Příprava budoucí podoby politiky soudržnosti 
po roce 2020

• Aktuální stav vyjednávání PO 2021+
• Finanční rámec – probíhá jednání Evropské Rady (ER); dohoda pravděpodobně až v roce 

2020

• Příprava Dohody o partnerství – aktuální stav
• Postup dle harmonogramu schváleného usnesením vlády č. 94 z února 2019

• Východiska: » Národní koncepce realizace politiky soudržnosti (schválen vládou 
7/2019); Strategický rámec Česko 2030; Specifická doporučení Rady a Příloha D Zprávy o 
ČR 2019; Národní program reforem; Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (schválena 
vládou)

• Harmonogram - do 31. 3. 2019 – předložení návrhů DoP a OP vládě ČR

• Po schválení FR - aktualizace návrhu DoP (a OP); dokončení procesu SEA a schválení 
vládou ČR 



Příprava budoucí podoby politiky soudržnosti 
po roce 2020

• Příprava OP – probíhá současně

• Návrhy prvních OP projednány na platformách ŘO (OP JAK, OP TAK, OP Z+)

• Finanční alokace EU fondů  Celková alokace na politiku soudržnosti pro ČR je v běžných 
cenách 20,1 mld. € - oproti období 2014–20 došlo k poklesu o 24 %

• MMR-NOK připravilo variantu rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé OP z 
prostředků přidělených ČR do jednotlivých EU fondů – dodržení alokačních pravidel EU

• zvolen proregionální přístup, tj. více prostředků je směrováno do regionů, měst a obcí

• nyní bude rozděleno pouze 75 % alokace / Zbývajících 25 % ponecháno jako rezerva po 
definitivním schválení EU legislativy 

• převod mezi fondy bude podmíněn souhlasem EK

• Základní podmínky musí být plněny po celé PO!





Digitálně technická mapa České republiky

• Veškerá dopravní a technická infrastruktura - Objekty a stavby na povrchu, 
podzemní, abstraktní objekty (např. ochranná pásma, oblasti působnosti správců TI)

• Všichni poskytovatelé – Veřejnoprávní i Soukromoprávní

• Údaje – Identifikační, Popisné – kvalitativní a provozní parametry objektů, vlastníci, 
správci a provozovatelé; Geografické o prostorovém umístění objektů a průběhu sítí

• PROČ? – příprava liniových staveb, územní plánování, uzemní a stavební řízení, 
sdílení infrastruktury a koordinace staveb

• Národní cíle - zjednodušení a zrychlení přípravy staveb, snížení administrativy pro 
stavebníky, lepší podmínky pro budování VRI

• Pro obce a kraje – podklad pro správu majetku, plánování, IZS …, koordinace údržby 
a rozvoje





Digitálně technická mapa České republiky

• Stav příprav legislativy, architektury řešení a financování 
• 7/2019 projednala vláda; 9/2019 poslanecká sněmovna 1. čtení
• Současně příprava  - vyhláška; architektura řešení; datový obsah a 

technická specifikace
• Financování – odhad fin. náročnosti, nalezeny zdroje – realokace (IROP, 

OP PIK – kraje a správci); spolufinancování stát:kraj= 68 :32
• Výzva na tvorbu DTM a mapování techn. infrastruktury pro kraje a 

správce DI/TI – alokace 2 mld Kč (cca 150 mil/kraj) – po schválení 
legislativy (asi 2/2020)

• Kraje koordinují zapojení obcí a území kraje; aktivní přístup obcí
• ! Nutnost začít s přípravou - studie proveditelnosti, prioritizace a 

projektová žádost





Stav Strategie regionálního rozvoje 21+ a 
Akčního plánu SRR

• 4. 11.2019 schválena vládou

• Propagace – stránky SRR 21+ ne webu územní dimenze, mapová aplikace atd…

• Akční plán SRR 2021-22 – od zač. roku 2019, expertní týmy k oblastem, 
projednávání v PS SRR a PS REGIO, zapojení PS územních a tematických

• Cíl – tvorba aktivit šitých na míru typům území a rozpracování  navržených 
typových opatření

• Regionálně-specifické aktivity – navrhují RSK (v budoucnu s podporou 
regionálního manažera SRR)

• Vazba na SRR, SRK a další strategické dokumenty

• Harmonogram – setkání…, 2/2020 NSK, 4-5/2020 připomínkové řízení, 6/2020 
vláda ČR



Koncepce rozvoje venkova (Platnost 2021–27)

• Potřeba jednotného koncepčního přístupu k rozvoji venkovských oblastí ČR – jasná 
vize a cíle, s ohledem na různorodost venkova 

• Základní koncepční materiál MMR pro strategické řízení rozvoje venkova 

• KRV projednávána a připomínkována v rámci PS pro rozvoj venkova RVUR 

• Implementace prostřednictvím samostatných prováděcích dokumentů – AP SRR 
ČR21+, okrajově jiných (např. AP Adaptační strategie – některé aktivity v oblasti ŽP)

• Na úrovni AP SRR ČR21+ Koncepce základem pro stanovení aktivit pro rozvoj 
venkova, včetně jejich územní dimenze 

• Vize venkova „V roce 2027 je venkov územím, ve kterém se dobře žije a o němž se 
říká, že se v něm dobře žije“





• Kompletní informace (prezentace a zápis) jsou volně přístupné na 
webu.

• https://mmr.cz/cs/Microsites/uzemni-
dimenze/Dokumenty/Narodni-stala-konference

• Odkazy budou spolu se zápisem zveřejněny i na webu RSK ÚK

Děkuji za pozornost

Ing. Eliška Martínková
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