
V HSOÚ se zlepší podmínky pro rozvoj  
podniků a iniciativ, a tím se vytvoří více  
atraktivních a patřičně ohodnocených pra-
covních míst. Zkvalitní se nabídka základ-
ních služeb i dopravní dostupnost tak, aby  
umožnila snadný a časově efektivní pohyb  
obyvatel v regionu. HSOÚ budou úspěšně  
snižovat sociální nerovnosti, pečovat o své  
životní prostředí, nabídnou svým obyvatelům 
bohatý kulturní a komunitní život, a tím upevní 
jejich vztah k danému místu.

Označujeme tak území se zhoršenými životními podmínkami pro obyvatele  
a slabším hospodářským výkonem, které brzdí jejich další rozvoj. Někde se potýkáme  
s větším počtem sociálně vyloučených lokalit a narušenou sociální strukturou obyvatel-
stva či nezaměstnaností, jiná území značně znevýhodňuje jejich periferní poloha nebo 
špatná dopravní dostupnost. Všechna však mají jedno společné: ve všech HSOÚ totiž 
můžeme nalézt příležitosti, jichž podporou můžeme přispět k lepší budoucnosti 
těchto regionů.

Odpovídající nabídka služeb

Atraktivní pro nové obyvatele a investory

Fungující komunitní život a lokální patriotismus

Diverzifikovaná ekonomická aktivita

Špičková dopravní dostupnost

Hospodářsky a sociálně ohrožená území České republiky 

Vyšší nezaměstnanost

Vyšší podíl starších obyvatel

Nižší bytová výstavba

Nižší podnikatelská aktivita

Klesající počet obyvatel

Co by se v těchto územích mělo změnit?

Čím se vyznačují HSOÚ?
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Znají problémy a 
potenciál území

Existující nástroje
Investiční pobídky 
umožňují podpořit i menší investice,  
u kterých současně není podmínkou jejich 
vyšší přidaná hodnota

Bodové zvýhodnění žadatelů
v OP PIK a národních programech MMR

Výhodnější podmínky při revitalizaci
brownfields
vyšší míra podpory z programu SFPI 

Co připravujeme?
Hodnocení územního zacílení 
všech národních programů
jako povinnost při jejich přípravě

Zvýhodnění HSOÚ
v dalších podpůrných nástrojích (úvěry, 
dotace, příp. jejich kombinace, záruky)

HSOÚ jako jedno z témat českého 
předsednictví v Radě EU v roce 2022

Realizace výzkumu ve spolupráci s ESPON
na téma budování inovačního prostředí HSOÚ

Koordinátoři HSOÚ

Dokáží vyhodnotit současné 
nástroje a jejich efektivitu

Hledají finanční zdroje

Šíří dobrou praxi

Síťují lokální hráče 

Konzultují 
projektové záměry

Pomáhají najít 
vhodná řešení

Jsou v kontaktu 
s ministerstvy

Kde se na území ČR nacházejí HSOÚ se dozvíte na www.mapy.mmr.cz
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