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Program

9:00 – 9:30 Registrace 

9:30 – 9:35 Úvod

9:35 – 9:40 Kontrola plnění usnesení ze zasedání NSK

9:40 – 10:05 Shrnutí jednání jednotlivých komor NSK

10:05 – 10:35 Představení finální verze Strategie regionálního rozvoje 2021+

10:35 – 11:10 Příprava budoucí podoby politiky soudržnosti po roce 2020



Program

11:10 – 11:30 Přestávka

11:30 – 12:00 Aktuality spolupráce územních partnerů

12:00 – 12:50 Vystoupení řídicích orgánů  – aktuální informace – hlavní výzvy, milníky, budoucnost OP

12:50 – 13:00 Různé, závěr

13:00 – 14:30 Oběd



Úvod

David Koppitz



Kontrola plnění usnesení ze zasedání NSK



Usnesení NSK-1/2019 

Národní stálá konference 

I. schvaluje aktualizaci statutu NSK,

II. ukládá sekretariátu NSK předložit Statut ministryni pro místní rozvoj 
k podpisu a informovat členy NSK o jeho vydání rozhodnutím 
ministryně,

III. bere na vědomí změnu statutu RSK.

Splněno.



Shrnutí jednání jednotlivých komor NSK

Zdeněk Semorád, David Koppitz, František Kubeš



Shrnutí Komory regionální

• Územní dimenze – aktuality
» Národní dotace MMR – značné převisy poptávky = posílení zdrojů či úprava podmínek

» Zpráva o plnění územní dimenze 2018 – velký potenciál splnění cíle NDÚD,  projekty v realizaci 
jej přesahují (ca 280 mld. Kč)

» Probíhající spolupráce s RSK při dočerpávání zbývajících prostředků vybraných SC (OP ŽP 
a IROP), bude pokračovat i nadále

» RE:START – 3. Souhrnný akční plán, návštěvy expertního týmu EK v dotčených krajích

» Vysokorychlostní internet – územní partneři oceňují otevřenost a aktivitu MPO

» Nastavení územní dimenze – existuje návrh základní struktury jednotlivých nástrojů, proběhla 
první bilaterální jednání s ŘO a postupně se řeší nastavení celého systému ve větším detailu 
tak, aby mohl být předložen vládě ke schválení během podzimu 2019



Shrnutí Komory CLLD

• Informace a aktuality MMR–ORP:

» aktuální změny metodického prostředí (ve vztahu ke změnám území MAS, změnám finančních plánů)

» změny strategií CLLD (rozšíření strategií v OP ŽP a PRV, nové instrukce ke změnám)

» evaluace strategií CLLD

» aktivity MMR v oblasti podpory rozvoje venkova (strategické plánování, metodická a finanční podpora)

• Vstupy zástupců nositelů CLLD: 

» aktivity NS MAS v rámci projektů z OP TP (školení uživatelů, mentoři evaluací, mapování příkladů dobré 
praxe a další) 

» problémy implementace CLLD v jednotlivých OP

• Vstupy řídicích orgánů: 

» aktuální informace ohledně stavu implementace CLLD v programech 

» budoucnost CLLD v OP

• Koncepce rozvoje venkova

• Budoucnost CLLD: pohled MMR a NS MAS ČR, diskuse



Shrnutí Komory ITI a IPRÚ

• MMR představilo posun při naplňování evropských partnerství v rámci tzv. EU 
Urban Agenda a síťového operačního programu Urbact, vyzdvižen byl zejména 
přínos těchto aktivit pro města a rozvojový potenciál, který skýtají.

• Jednání urbánní komory (ITI a IPRÚ) se zaměřilo na vzájemný dialog všech členů 
nad přípravou nového programového období.

• ŘO informovaly o aktuálním stavu realizace ITI v programech a o přípravě nového 
programového období ve vztahu k budoucím ITI.



Shrnutí Komory ITI a IPRÚ

• ŘO kladou důraz na maximální zjednodušení implementace - využití mechanismu 
bonifikace projektů a zavedení prvků soutěže.

• ŘO oceňují možnost diskuze nad připravenými konkrétními projekty aglomerací, 
připravenost projektů je nezbytná kvůli N+2.

• ŘO jsou připraveny  pokračovat ve vzájemných bilaterálních  jednáních s MMR (za 
účasti nositelů).

• Velké obavy budí skokový nárůst finanční spoluúčasti žadatelů a zrušení 
předběžných plateb v budoucích programech OP JAK a OP Zaměstnanost+.

• Stručné představení východisek společné deklarace primátorů statutárních měst 
k aktuální přípravě politiky soudržnosti - podrobná prezentace bude součástí 
plenárního vystoupení.



Shrnutí Komory ITI a IPRÚ

• Nositelé komentovali případný posun či bariéry při naplňování integrovaných 
strategií a závazků vůči řídicím orgánům a přípravy na straně aglomerací. Vybraná 
města jsou schopna ve vybraných tématech díky výrazně úspěšnějšímu plnění 
přebírat závazky za jiné aglomerace (např. Ústí n. Labem v sociální oblasti, Mladá 
Boleslav).

• Na jednání byla představena struktura budoucích integrovaných územních strategií. 
Pouze některé prvky budou předmětem obsahového posouzení ze strany MMR, 
související s realizací nástrojem ITI a naplňováním požadavků stanovených 
evropskými Nařízeními.

• Velký zájem ze strany žadatelů byl věnován stavu zakázky na vymezení aglomerací 
ITI. Byl vybrán dodavatel a došlo k dohodě na urychlení realizačních prací.



Strategie regionálního rozvoje 21+

Štěpán Nosek



Implementace Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

Pracovní skupina SRR 21+
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Návrhová část



• Jednotlivá témata regionálního rozvoje jsou geograficky vymezena v

6 strategických cílech:
• Mezinárodně konkurenceschopná metropolitní území

• Aglomerace využívající svůj růstový potenciál

• Hospodářsky stabilizovaná regionální centra

• Revitalizované a hospodářsky restrukturalizované 
regiony 

• Dobrá kvalita života v hospodářsky a sociálně 
ohrožených územích

• Kvalitní plánování regionálního rozvoje

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+



Příklady měst – zařazení do kategorií

Příklady 

měst

Metropolitní 

území
Aglomerace

Regionální centra a jejich 

venkovské zázemí

Strukturálně 

postižené kraje

Hospodářsky a sociálně 

ohrožená území

Litomyšl
Regionální centrum nižšího

řádu

Mikulov
Regionální centrum nižšího 

řádu

Kladno

Součást 

Pražského 

metropolitního 

území

Regionální centrum vyššího 

řádu

Karviná

Součást 

Ostravského 

metropolitního 

území

Regionální centrum vyššího

řádu

Součást strukturálně 

postiženého kraje

Hospodářsky a sociálně 

ohrožené území

Děčín
Regionální centrum vyššího 

řádu

Součást strukturálně

postiženého kraje

Hospodářsky a sociálně 

ohrožené území

Chomutov

Součást Ústecko-

chomutovské 

aglomerace

Součást strukturálně 

postiženého kraje

Hospodářsky a sociálně

ohrožené území



Základní strategické směřování SRR21+ 

1. Zajistit regionům podporu šitou na míru

2. Podpořit zohlednění územní dimenze v rámci sektorových politik

3. Rozvíjet strategické plánování na bází funkčních regionů

4. Posilovat spolupráci aktérů v území

5. Zlepšovat koordinaci strategického a územního plánování

6. Rozvíjet smart řešení

7. Zlepšovat práci s daty v oblasti regionálního rozvoje



Implementační část



Zásady implementace

1. Závaznost

2. Silný realizační a organizační rámec

3. Partnerský přístup

4. Integrovaný přístup – integrovaná řešení

5. Územní dimenze

6. Synergie

7. Měřitelnost

8. Finanční zásady

9. Řízení rizik

10. Osvěta a informovanost



Indikátory ke globálnímu cíli

1. Osoby pracující ve výzkumu a vývoji

2. Kvalita dálničního a železničního napojení metropole na ostatní aglomerace a evropské metropole

3. Celkové výdaje na výzkum a vývoj

4. Kvalita dálničního a železničního napojení aglomerace na ostatní aglomerace a evropské metropole

5. Dostupnost primární lékařské péče

6. Dostupnost sociálních služeb

7. Hrubá míra celkového přírůstku obyvatelstva

8. Disponibilní příjmy domácností

9. Počet podnikajících fyzických osob se zaměstnanci

10. Míra dlouhodobé nezaměstnanosti (delší než 12 měsíců)



Indikátory – další postup

• Indikátory globálního cíle stanoveny v SRR 2021+

• Indikátory na úrovni strategických a specifických cílů budou dohodnuty na jednání pracovních skupin
pro přípravu Akčního plánu 2021-2022.

• V roce 2020 bude vytvořena „nultá“ Monitorovací zpráva spojená s AP SRR 21-22 obsahující:

» Vstupní hodnoty indikátorů globálního cíle a strategických a specifických cílů

» „Vstupní stav“ sledovaných indikátorů



Shrnutí MPŘ

• Celkem 472 připomínek od 36 připomínkujících subjektů

• Některé subjekty bez připomínek
• NS MAS – „vše podstatné vyřešeno na jednáních pracovních skupin“

• MPO

• Nejvíce připomínek
• MŽP (62)

• SMOČR (45)

• SMS (38)



Vybrané změny V SRR v rámci MPŘ  

• Explicitní uvedení venkovského prostoru v názvu strategického cíle 3

• Hospodářsky stabilizovaná regionální centra představují snadno dostupná centra zaměstnanosti a obslužnosti
příslušných funkčních regionů, jejich venkovské zázemí je na regionální centra dobře dopravně napojeno,
disponuje dostatečnou sítí služeb a jsou v něm uplatňována inovativní řešení.

• Úpravy některých typových opatření

• TO 10: Napomáhat rozvoji a využití kulturního a kreativního potenciálu metropolitních území.

• Ve strategickém cíli 6 vytvořen prostor pro vytvoření platformy pro kontinuální sběr dat o investicích
jednotlivých veřejných investorů.

• Častější uvedení DSO, případně MAS jako hlavních realizátorů.

• Úpravy implementační části SRR

• Zpřesněna vazba AP SRR a Koncepce rozvoje venkova.

• Upravena specifikace vazby mezi RAP a integrovanými nástroji ITI a CLLD



Akční plán SRR 21-22

• Zahájen proces tvorby

• Bude vycházet z typových opatření, případně je bude doplňovat o další (nutná 
shoda pracovních skupin), prioritizace aktivit

• Karta aktivity: konkrétní popis, územní dimenze, nositel, rozpočet, indikátor, 
objem a zdroj financování

• Harmonogram zpracování

» Únor - říjen 2019: Sestavení návrhu znění aktivit

» Listopad 2019  - březen 2020: Projednání na pracovních skupinách (2 vlny), vstupy RSK

» Duben - květen 2020: Projednání na NSK a meziresortní připomínkové řízení

» Červen 2020: schválení vládou ČR (zohlednění procesu přípravy státního rozpočtu)



Usnesení NSK-5/2019

Národní stálá konference  

I. bere na vědomí stav přípravy Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+,
II.   ukládá MMR-ORP připravit Akční plán 21-22 SRR 21+ ve spolupráci 
s pracovními skupinami SRR 21+. 



Příprava budoucí podoby politiky 
soudržnosti po roce 2020

Klára Droznová



Příprava na programové období 2021-2027

1. Vyjednávání legislativy pro období 2021-2027

2. Příprava Dohody o partnerství

3. Příprava operačních programů

28



Vyjednávání legislativy pro období 2021-2027

• Blok 2 ON

» Zmírnění dopadů nesplnění ZP na čerpání

» Revize programů dle výsledků MTR (ne automaticky)

• Blok 3 ON

» MV – člen nemusí mít hlasovací právo

» Publicita – snížení výše max. sankcí

29



Vyjednávání legislativy pro období 2021-2027

• Blok 4 ON

» Využití SCO pro projekty pod 200 tis. EUR povinné (výjimka 
pro případy, kdy nelze vypočítat)

» Finanční nástroje (možnost přímého zadání dle Omnibus)

» Způsobilost výdajů:

• ESF+ bez ohledu na kategorie regionů

• DPH (podmínkou způsobilosti „nenávratnost“)

30



Vyjednávání legislativy pro období 2021-2027

• Blok 6 ON

» Úprava flexibility závazků pro roky 2026 a 2027 
(50 % a 50 %) v souvislosti s MTR

» Možnost až 7 žádostí o platbu ročně

• Nařízení o ERDF/FS

» Rozšíření výjimek pro velké podniky

» Umožněna podpora small mid-caps

31



Vyjednávání legislativy pro období 2021-2027

• Do konce RO PRES pravděpodobně schválen

» Blok 7 ON (Cíle a obecná pravidla podpory a přenesení 
pravomocí, provádění, přechodná a závěrečná 
ustanovení)

» Nařízení o EÚS

• Zahájeny trialogy s EP       ukončeny (odlišné postoje) a dále až 
za FI PRES (2. pol. 2019)

32



Vyjednávání legislativy pro období 2021-2027

• Klíčové body pro územní partnery

» Pojetí tematické koncentrace ERDF vůči povinnosti vyčlenit 6 % na 
udržitelný rozvoj měst (URM)

• Možnost programovat intervence pod politickými cíli 1 a 2 a započíst je zároveň 
do TK ERDF i do 6 % URM

» Způsobilou bude nenávratná DPH

» Uplatnění zjednodušených metod vykazování (pokud bude možné 
spočítat)

33



Vyjednávání legislativy pro období 2021-2027

• Klíčové prvky - NEGOBOX

» Míra spolufinancování, výše předfinancování, pravidlo zrušení 
závazku, tematická koncentrace apod.

» Projednávány na AdHoc skupině k VFR

» Předpoklad schválení na podzimní GAC (příp. počátkem r. 2020)

34



Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 
2020 (NKR): Hlavní změny oproti 1. verzi NKR

• aktualizace / doplnění analytické části o cestovní ruch a veřejná prostranství 
(později definované specifické cíle NKR), úprava SWOT

• aktualizace „evropské roviny“ ve vazbě na vyjednávání a ve vazbě na specifická 
doporučení Rady pro ČR

• rozpracován vztah specifických cílů NKR k průřezovým oblastem (přizpůsobení 
se změně klimatu; společnost 4.0; územní dimenze)

• podrobněji rozpracována pasáž věnovaná doplňkovosti s programy EU

• doplněna pasáž k využitelnosti finančních nástrojů

• doplněna vazba na společnou zemědělskou politiku

• výrazně aktualizována pasáž k prioritizaci (viz další bod jednání)



NKR – pořadí SC v rámci jednotlivých oblastí

Doprava

Rozvoj a zkvalitnění dopravní infrastruktury

Rozvoj a zlepšení integrace dopravy

Zvýšení využití a dostupnosti alternativních paliv v 

dopravě

Využívání vozidel s alternativním pohonem ve veřejné 

dopravě

Zavedení moderních technologií pro organizaci dopravy 

a snížení dopravní zátěže

Rozvoj bezmotorové dopravy

Efektivní využití multimodální nákladní dopravy

Podpora podnikání a 

průmyslu

Zavedení principů digitální 

ekonomiky a průmyslu 4.0 ve 

firmách

Zlepšení inovační schopnosti 

MSP

Zvýšení přidané hodnoty 

výrobků a služeb podniků v 

produkčním řetězci

Výzkumný a inovační 

systém

Rozvoj zázemí pro kvalitní a 

relevantní výzkum

Podpora inovace 

prostřednictvím aplikovaného 

výzkumu a experimentálního 

vývoje

Zkvalitnění strategického řízení 

VaVaI



NKR – pořadí SC v rámci jednotlivých oblastí

Vzdělávání

Zajištění rovného přístupu ke vzdělání

Zlepšení vzdělávacího systému s ohledem na 

moderní kompetence a potřeby trhu práce, 

mimo jiné s ohledem na digitalizaci průmyslu a 

společnosti

Zvýšení kompetencí a kvality pracovníků ve 

vzdělávání

Veřejná správa a bezpečnost

Elektronizace výkonu veřejné správy a 

zavedení související infrastruktury

Zefektivnění veřejné správy pro poskytování 

kvalitních služeb

Účinné zabezpečení informačních a 

komunikačních systémů veřejné správy včetně 

složek IZS a adekvátní reakce na rostoucí 

kybernetické hrozby

Ochrana obyvatelstva

Digitalizace územního plánování 

(elektronizace a digitalizace agend stavebního 

práva)

Sociální začleňování, boj s 

chudobou a zdravotnictví

Klientsky orientované sociální 

služby

Sociální začleňování

Kvalitní a dostupná zdravotní 

péče

Sociální bydlení



NKR – pořadí SC v rámci jednotlivých oblastí

Ochrana životního prostředí a 
oběhové hospodářství

Zlepšení kvality ovzduší

Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Ochrana a zlepšení stavu vody a vodního 

hospodářství

Oběhové hospodářství, odpady a účinné 

využívání zdrojů

Sanace míst s ekologickou zátěží a 

revitalizace brownfieldů

Vytvoření zázemí pro vzdělávání pro 

udržitelný rozvoj

Posun k nízkouhlíkovému hospodářství

Zvýšení energetické účinnosti a úspory energie

Podpora vzniku a zavádění inovativních 

nízkouhlíkových technologií a efektivní a šetrné 

využívání obnovitelných zdrojů energie

Zavedení moderních a vysoce účinných způsobů 

výroby, distribuce a akumulace tepelné energie

Modernizace a zefektivnění výroby, přenosu, 

přepravy, distribuce a akumulace energie

Trh práce a zaměstnanost

Fungující systém dalšího 

profesního vzdělávání

Zvýšení účasti znevýhodněných 

skupin na trhu práce

Podpora rovných příležitostí a 

slaďování pracovního a osobního 

života

Modernizace institucí na trhu práce

Podpora a využití pracovní mobility



Územní dimenze v NKR

Oblasti s vysokou prioritou:

• Nejvyšší územní dopad mají SC NKR pod prioritou „Udržitelný rozvoj území“. Všechny SC této 
priority mají pro ÚD vysokou relevanci a přínos. Nejvyšší z nich má SC „Zkvalitňování veřejných 
prostranství a rozvoj zelené infrastruktury“. Dále kultura a kulturní dědictví, cestovní ruch a rozvoj 
bezmotorové dopravy mají velmi vysokou relevanci a přínos pro ÚD. 

• Druhou Prioritou NKR je „Dostupnost a mobilita“, která má velmi vysokou relevanci a přínos pro 
ÚD a to ve všech SC. Dopravní infrastruktura, dopravní obslužnost, integrovanost dopravy, 
multimodalita, je třeba realizovat na základě místních podmínek. Do realizace těchto specifických 
cílů je třeba zapojit i místní orgány a relevantní územní aktéry. 

Další důležité oblasti:

V rámci priority NKR „Nízkouhlíková ekonomika a odpovědnost k životnímu prostředí“ má nejvyšší 
relevanci pro územní dimenzi SC „Ochrana a péče o přírodu a krajinu“, SC „Zlepšení kvality ovzduší“



Příprava Dohody o partnerství
(EU úroveň – sektorová legislativa)

• Návrh obecného nařízení – 5 cílů politiky soudržnosti (CP) pro 2021–2027 

» CP 1 – chytřejší Evropa

» CP 2 – zelenější a nízkouhlíková Evropa

» CP 3 – propojenější Evropa

» CP 4 – sociálnější Evropa

» CP 5 – Evropa bližší občanům

• Návrh nařízení k EFRR/FS a ESF+ – specifické cíle (pevně dané)

• Příloha I návrhu obecného nařízení – oblasti intervencí (cca 140 kódů)
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Základní propojení fondů a cílů politiky

Fond OP CP1 CP2 CP3 CP4 CP5

EFRR Konkurenceschopnost x x x

Výzkum & Vzdělávání x x

Doprava x

Životní prostředí x

Integrovaný regionální x x x x x

Interreg

FS Doprava x

Životní prostředí x

ESF+ Výzkum & Vzdělávání x

Zaměstnanost+ x

ENRF Rybářství x



Alokace pro ČR

2014-2020 2021-2027

3 467 2 737

11 944 10 524

7 257 6 444

z toho převod do CEF 1 117 1 563

CF po převodu do CEF 6 140 4 881

340 314

23 008 20 019

ESF*

ERDF

CF (celkem)

ETC

Celkem

Fond/Alokace (mil. EUR, b.c.)

Kategorie regionů/EU spolufin. 2014-2020 2021-2027

Méně rozvinuté regiony 85% 70%

Přechodové regiony 80% / 60% 55%

Rozvinutější regiony 50% 40%

HDP/obyv. prům. 

EU27 (PPS, %) 2014 2015 2016 2017 2014-2016 2015-2017

EU27 100 100 100 100 100,0 100,0

Česká republika 87 88 88 90 87,7 88,7

Praha 177 185 185 189 182,3 186,3

Střední Čechy 80 79 82 84 80,3 81,7

Jihozápad 78 77 78 78 77,7 77,7

Severozápad 64 65 63 64 64,0 64,0

Severovýchod 72 72 73 76 72,3 73,7

Jihovýchod 82 82 82 82 82,0 82,0

Střední Morava 72 72 72 74 72,0 72,7

Moravskoslezsko 73 73 73 74 73,0 73,3



Národní úroveň – rozložení alokací (po odečtu TP) dle TK k EFRR 
45/30 pro Cíl Investice pro růst a zaměstnanost
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EFRR FS ESF+

OP % mld. EUR OP % mld. EUR OP % mld. EUR

CP 1 OP K

OP VV

IROP

45,0 4,570

CP 2 OP K

OP ŽP

IROP

30,0 3,047 OP ŽP

OP D 100,0 4,759

CP 3 OP K

OP D

IROP
25,0 2,539

OP D

CP 4 OP VV

IROP

OP VV

OP LZ

100,0 2,628

CP 5 IROP

Celkem 100,00 10,156 100,00 4,759 100,00 2,628



Příprava Dohody o partnerství

• Práce na přípravě DoP a OP pokračují  dle HMG schváleného vládou (4.2.2019)
(v mantinelech aktuálního stavu legislativy)

• ČR využije všechny 4 fondy (EFRR, FS, ESF+ a ENRF) a zapojí je do všech 5 cílů 
politiky

• Struktura, obsah i rozsah DoP je dán Přílohou II ON

• Příprava DoP a OP probíhá paralelně, koordinovaně

» PS DoP/OP (2 jednání, únor a květen 2019)

» 2 technická jednání  (Intervenční logika & komentovaná šablona OP; Indikátory)

» Dvoustranná jednání mezi MMR-NOK a dalšími partnery (ORP, ASZ, OEÚS aj.)
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• Stav přípravy operačních programů (OP)

» Stav přípravy operačních programů – obecná rovina

» Operační program XY

• Zajištění principu partnerství při přípravě OP

• Struktura OP

• Hlavní cíle/řešené problémy a vazba na SDR

• Hraniční oblasti a doplňkovost mezi OP 

» Operační program YZ … atd.

» Vazby na Strategický plán Společné zemědělské politiky
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Informace pro vládu – 07/2019
o stavu přípravy DoP a OP 2021–2027



Faktory ovlivňující přípravu DoP a OP 2021–2027

• Nové prvky = rizika v rámci přípravy období 2021-2027

» Finanční aspekty budoucího období

» Tematická koncentrace

» Základní podmínky

» Další faktory a rizika

• Další kroky (po předložení informace vládě)

» Aktivní zapojení do dalšího vyjednávání legislativy (pod FI PRES)

» Průběžné konzultace mezi ŘO navzájem a mezi MMR-NOK a ŘO

» Komunikace s EK (Zasílání dotazů a rozbor odpovědí)

» Vlastní vytváření klíčových dokumentů (v rámci EU legislativy) 
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Klíčové milníky

03/201
9

07/201
9

03/2020
05/201

9
06/2019 12/2019

Návrh
nového

jednotného
metodického

rámce

Evropské 
volby 
(parlament, 
komise)

Závěry Rady 
(rumunské 
předsednictví)

Finální verze
Národní 
koncepce

Závěry Rady 
(finské 

předsednictví)

Informace o 
postupu 
vyjednávání 
evropské 
legislativy 

Informace 
vládě o 
přípravě 
Dohody o 
partnerství a 
operačních 
programech

Návrh Dohody 
o partnerství

Pravidla 
řízení a 
koordinace 
Dohody o 
partnerství 

Návrhy 
operačních 

programů

Zveřejnění 
Country 
Reportu 2019

Vydání 
Specifických 
doporučení 

Rady pro rok 
2019



Příprava na využití prostředků ze zdrojů EU

ČR (ŘO!) musí v jednotlivých tematických oblastech: 

• Vyhodnotit, kam jsme se posunuli / posuneme do roku 2020

• Stanovit, jaké máme dále potřeby / cíle / jaké změny chceme dále
dosáhnout

• Vyhodnotit zkušenosti / problémy / bariéry / rizika PO 2014–2020 

• Identifikovat a odstranit bariéry

• V případě potřeby přehodnotit mechanismus podpory (intervencí)

• Naplánovat si „rozdělení“ podpory a projektů mezi fondy EU 
(EFRR, FS, případně ESF+) a komunitární (centrálně řízené)
nástroje EU

• Již od teď učinit maximum pro přípravu projektů
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Jednotný národní rámec (JNR) 

• Dne 29. 4. 2019 byl UV č. 284 schválen JNR

• Materiál byl předkládán bez rozporu. 

• Na základě připomínkového řízení bylo v materiálu zohledněno, že principy a 

pravidla JNR se rovněž vztahují na metodické dokumenty v gesci Ministerstva 

financí. 

• Souběžně byly ŘO představeny v rámci PS Metodika fiche k úpravě jednotlivých 

metodických oblastí.

• Pokyn bude i pro oblast IN, kde vznikne samostatný metodický pokyn.



JNR
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• Na základě podnětů ŘO redukce (slučování i rušení) počtu metodických dokumentů

• Aktuální předpoklad 8 metodických pokynů MMR – slučování společných témat a 

spojených oblastí

• Fiche budou následně v tematických blocích postupně projednávány na PS Metodika

• červen 2019

1/ MP integrované nástroje
2/ MP řízení výzev, výběr a hodnocení projektů
3/ MP indikátory, evaluace a publicita
4/ MP způsobilé výdaje, VPo – podnik v obtížích
5/ MP zakázky
6/ MP lidské zdroje

7/ MP pro oblast monitorování, revize programů, řízení rizik a řídící dokumentace
8/ MP MS 2021+



Příprava budoucí podoby politiky soudržnosti po 
roce 2020 – Územní dimenze a integrované nástroje

David Koppitz



Územní dimenze operačních programů 2021+

• Nástroje pro naplnění územní dimenze:

» Územně zacílené výzvy OP

» Vlastní specifický cíl OP (pro ÚD, včetně IN)

» ITI

» CLLD

» Bonifikace projektů v souladu se SRR 

» Alokace v RAP a stanovení % pro naplňování jednotlivých cílů SRR

• Dokument Územní dimenze OP - přehled územních průmětů intervencí EU

» strukturu podporovaných aktivit v rámci ÚD a IN schválené vládou před DoP

» 3Q 2019, jeho aktualizovaná verze následně nepovinnou součástí DoP



Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

• Územní nástroj pro řešení rozvojových problémů a potřeb venkovského území – realizován ve všech typech 
území SRR ČR 21+

• Příprava nástroje v rámci jednání Platformy CLLD k budoucnosti již od prosince 2018

• Metodický pokyn pro využití IN v p. o. 21+ – úprava průřezových prvků (obsah a struktura strategií, hodnocení, 
schvalování a změny, monitoring a evaluace, "standardizace" MAS, ...)

• Zjednodušení implementace CLLD, např.:

» jednodušší strategie a méně náročný proces jejich hodnocení a schvalování (dvoufázové schvalování, nezávislé 
programové rámce),

» zjednodušení a zautomatizování registrace a kontroly ("standardů") MAS,

» průběžné výzvy MAS, jednodušší monitoring (1x ročně), kontinuita metodiky evaluace atd.

• Větší důraz na animaci území a aktivaci místních rozvojových zdrojů ze strany MAS

• Realizace s ohledem na místní rozvoj. potřeby, pro rozvoj. cíle není rozhodující dostupnost dotací – důkladná 
analýza problémů a potřeb území a provázanost se strateg. částí SCLLD

• IROP, PRV (Strategický plán SZP), OP LZ, OP ŽP, OP K, OP TP (provoz MAS)



Integrované územní investice (ITI)

• Využití zkušeností z PO 2014-2020

• Cesta k naplňování udržitelného rozvoje měst

• Územní nástroj pro rozvoj metropolitních území a aglomerací

• Jednotné vymezení aglomerací 

• Územní strategie doplněny o seznam strategických projektů

• Zjednodušení implementace (na straně nositelů, MMR i řídicích orgánů)

• Města ověřují soulad se strategií

• Technické řešení implementace připravováno ve spolupráci s OSMS

• Pravidelně probíhají společná jednání s aglomeracemi



Regionální akční plán

• Národní intervenční nástroj pouze pro fondy EU

» RAP je nástrojem pro naplňování územních cílů SRR 21+ (o plnění je informována vláda) 

» RAP přispěje ke koordinaci dalších nástrojů a jejich synergií na území kraje a k efektivnějšímu čerpání 
fondů EU

» RAP bude řešit vybraná témata: logicky podepřená, postavená na konsenzu v celé ČR 

» Řešena jiná témata než v ITI a CLLD – až na výjimky nedojde k tematickému překryvu, žádný projektový 
překryv

• Výhody RAP pro:

» územní partnery – možnost pro získání shody v území, participace na definování priorit 

» EK – nástroj pro vyvážený rozvoj území)

» ŘO OP/NKÚ apod. (nástroj na minimalizaci zmařených nákladů na přípravu projektových žádostí, sladění nabídky 
alokace s poptávkou, ale i s tím souvisejících kapacit hodnotitelů na ZS apod., iniciace chybějících projektů)

• Co vyřešit? Témata/zdroje, rozdělení alokace, indikativní seznamy projektů, využití pro RE:START 
závazná metodika RAP



Přestávka



Spolupráce územních partnerů



Územní partneři

• akceptují SRR 21+ jako výchozí dokument, který vznikl kompromisním 
řešením, a který tvoří základní rámec rozvoje České republiky 

• požadují účast všech zúčastněných subjektů při přípravě implementační části 
této strategie 

• všechny budoucí OP by měly zohledňovat SRR 21+, ovšem každý ve specifické 
míře



Územní partneři

• budou vyjednávat s MMR a MF zvýhodněnou finanční spoluúčast při 
realizaci projektových záměrů v regionech

• požadují další zvýhodnění ekonomicky a sociálně slabých regionů 
a personální pomoc pro přípravu a realizaci projektů

• žádají MMR o vyjednání definice PC5 tak, aby byly aktivity IN a dalších 
nástrojů z PC5 v rámci PC 1-4 započítávány do tematické koncentrace

• požadují systémové a metodické představení RAP a vydefinování role RSK 
při doporučování projektů z RAP k výběru

• a posílení vlivu RSK na zacílení výzev už v procesu přípravy výzev dle potřeb 
daného území



Územní partneři
Usnesení NSK-6/2019
Národní stálá konference 
I. vyzývá Ministerstvo financí, aby v součinnosti s MMR–NOK a ŘO příslušných 

programů nastavilo pro programové období 2021–2027 takovou míru 
spolufinancování evropských projektů, která nepovede k vysoké finanční zátěži 
konečných žadatelů a ke snížení absorpční kapacity území,

II. vyzývá Ministerstvo financí, aby v součinnosti s ŘO příslušných programů 
zajistilo pro programové období 2021–2027 možnost ex ante financování 
projektů realizovaných z evropských fondů tak, aby nedošlo k omezení přístupu 
k prostředkům z evropských fondů u těch potenciálních žadatelů, kteří 
nedisponují dostatečnými vlastními vstupními zdroji, a tím ke snížení absorpční 
kapacity území,

III. apeluje na zachování 100% spolufinancování v Politickém cílí sociálnější Evropa, 
především tam kde žadateli budou neziskové organizace.



Děkujeme za pozornost!



Stanovisko statutárních měst



STANOVISKO STATUTÁRNÍCH MĚST ČESKÉ REPUBLIKY K AKTUÁLNÍ PŘÍPRAVĚ POLITIKY SOUDRŽNOSTI (2021-
2027). PARDUBICE 23. 4. 2019

Stanovisko, které je určeno řídicím orgánům budoucích operačních programů (Ministerstvu pro 
místní rozvoj, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu dopravy, Ministerstvu životního 
prostředí, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu práce a sociálních věcí) a také 
Ministerstvu financí, podepsalo všech 27 primátorů statutárních měst.

Klíčové body statutárních měst
• velice pozitivně vnímají, že se do aktuálních návrhů Nařízení zřetelně vepsala velice silná a jasná 

role měst, a to v podobě jejich udržitelného rozvoje prostřednictvím územních nástrojů
• pozitivně hodnotí, že na české straně je shoda použít pro udržitelný rozvoj měst opět nástroj 

Integrovaných územních investic
• vítají použití nástroje ITI pro 13 městských aglomerací – sedm stávajících ITI a šest současných 

IPRÚ  
• jsou znepokojena negativním, rezervovaným a nedůvěřivým postojem některých ministerstev 

k nástroji ITI a vyzývají proto všechny řídicí orgány, aby roli měst a nástroje ITI, tak jak ji do svých 
dokumentů vepsala Evropská komise (EK), promítly do svých připravovaných operačních programů 
a do uplatnění ITI v těchto programech



STANOVISKO STATUTÁRNÍCH MĚST ČESKÉ REPUBLIKY K AKTUÁLNÍ PŘÍPRAVĚ POLITIKY SOUDRŽNOSTI 
(2021-2027). PARDUBICE 23. 4. 2019

• vyzývají Ministerstvo pro místní rozvoj, aby v roli gestora regionální politiky dohlédlo na 
implementaci ITI ve všech operačních programech 

• požadují vyčlenit na realizaci nástroje ITI částku v minimální výši 75 miliard korun a po negativní 
zkušenosti ze současného programového období požadují fixaci této částky v Dohodě 
o partnerství

• pozitivně hodnotí, že budoucí Integrované (územní) strategie mohou obsahovat seznamy 
konkrétních projektů a žádají, aby MMR akceptovalo definici strategického projektu předložené 
při jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj

• vzhledem k tomu, že Integrované strategie v dalším období již nebudou vázány pouze na 
evropské zdroje, opětovně vyzývají všechna ministerstva k jednání o vyčlenění národních zdrojů 
na realizaci Integrovaných strategií

• pozitivně hodnotí roli Ministerstva pro místní rozvoj a zároveň MMR upozorňují na některé 
body, které je nutné dořešit pro hladký průběh implementace ITI (pevnější legislativní ukotvení 
aglomerací ITI, jednotné vymezení aglomerací ITI, jak budou strategie ITI provázány se SRR, jaký 
bude vztah ITI – CLLD – RAP – individuálních projektů atd.)



Vystoupení řídících orgánů



Řídicí orgán IROP
31. 5. 2019

13. zasedání NSK – plenární zasedání

Z. Semorád, L.Kriegischová



Výzvy v IROP

• č. 89 - Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony I – plánované 

vyhlášení 29.5.2019 – 1 mld. Kč

• č. 90 - Sociální podnikání pro KPSVL – plánované vyhlášení 07/2019 – 60 

mil. Kč

• č. 91 - Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony – plánované 

vyhlášení ? – 265 mil. Kč

• č. 92 - Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - III – plánované vyhlášení 11/2019 

na 1 měsíc – 2 mld. Kč

• č. 92 - Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony II – plánované 

vyhlášení ? – 840 mil. Kč

Výzvy ŘO IROP pro IN:

• ŘO IROP nebude přistupovat k vyhlašování nových výzev ŘO IROP v roce 2020

• Dojde k prodloužení stávajících výzev

• Nutno schválit Monitorovacím výborem IROP – harmonogram výzev



Integrované územní investice (ITI)

Vyhlášeno 166 výzev v objemu 19,8 mld. Kč z EFRR

Předloženo 738 projektů za 13,9 mld. Kč z EFRR

Schváleno k financování 449 projektů za 8,8 mld. Kč z EFRR

V realizaci 418 projektů za 7,9 mld. Kč z EFRR (52,9 % celkové 

alokace ITI)

Proplacené žádosti o platbu za 3,1 mld. Kč (20,7 % celkové 

alokace ITI)

Zbývá vyhlásit (EFRR): cca 2,5 mld. Kč

očištěno o opakované výzvy a úspory ve výzvách

Data k 24. 5. 2019

Celková alokace ITI v IROP po snížení alokace u SC 1.1 je ve výši 14,943 mld. Kč = 
597,7 mil. EUR (kurz 25 CZK/EUR).



Integrované plány rozvoje území (IPRÚ)

Vyhlášeno 123 výzev v objemu 6,3 mld. Kč z EFRR

Předloženo 213 projektů za 3,3 mld. Kč z EFRR

Schváleno k financování 166 projektů za 2,6 mld. Kč z EFRR

V realizaci 151 projektů za 2,4 mld. Kč z EFRR (41,6,7 % celkové alokace 

IPRÚ)

Proplacené žádosti o platbu za 1,1 mld. Kč (19,3 % celkové alokace 

IPRÚ)

Zbývá vyhlásit (EFRR): cca 2,5 mld. Kč

očištěno o opakované výzvy a úspory ve výzvách

Data k 24. 5. 2019



Komunitně vedený místní rozvoje (CLLD)

Vyhlášeno 1 093 výzev v objemu 7,5 mld. Kč z EFRR

Předloženo 2 247 projektů za 5,3 mld. Kč z EFRR

Schváleno k financování 1 156 projektů za 2,7 mld. Kč z EFRR

V realizaci 1 077 projektů za 2,4 mld. Kč z EFRR (30 % celkové alokace 

CLLD)

Proplacené žádosti o platbu za 826 mil. Kč (10,2 % celkové alokace 

CLLD)

Zbývá vyhlásit (EFRR): cca 2,9 mld. Kč

Data k 24. 5. 2019



Příprava programového období 2021-

2027
Územní dimenze:

• Bude řešena např. formou využití MAP, KAP, RAP

• Nástroj ITI v obdobném rozsahu jako v současném IROP

• Pro CLLD opět samostatná prioritní osa

• Vpuštění CLLD od odlišných aktivit (např. NKP x kulturní památky)

• Podíl IN na alokaci programu vs. pravidlo N+2

Územní partneři jsou již členy Přípravného výboru IROP 2

• Vytvoření pracovního týmu pro integrované nástroje

Harmonogram:

• 12.6.2019 - 3. zasedání Přípravného výboru IROP 2

• 3-4Q/2019 – 1. verze PD IROP 2

• Podzim 2019 – Roadshow po krajích k přípravě IROP 2

• 1/2020 – Návrh PD IROP 2 předat NOK



30. – 31. 5. 2019

Olomouc

Podpora ITI a RSK v OPTP

Z. Semorád



Aktuální stav implementace ITI

• z OPTP je financován provoz útvarů nositelů ITI a ZS ITI

• hrazeny jsou zejména osobní náklady (min. 80% nákladů 
projektu) a ostatní náklady (zejména služby)

• projekty jsou maximálně dvouleté

• každá ITI má 2 projekty: řízení strategie a ITI ZS 

• navazující projekty do roku 2023



Aktuální stav implementace ITI

• projekty realizovány v souladu s kontinuální výzvou č.3

• žádné zásadní problémy v implementaci

• příjemcům dosud uhrazeno 91,2 mil. Kč

• počítá se s podporou do konce roku 2023



Aktuální stav implementace RSK

• z OPTP je financován provoz sekretariátu RSK

• hrazeny jsou zejména osobní náklady (min. 80% nákladů 
projektu) a ostatní náklady (zejména služby)

• projekty jsou maximálně dvouleté

• navazující projekty do roku 2023



Aktuální stav implementace RSK

• projekty realizovány v souladu s kontinuální výzvou č.3

• žádné zásadní problémy v implementaci

• od 1.1.2019 rozšířen maximální počet FTE RSK v Karlovarském, 
Ústeckém a Moravskoslezském kraji na podporu realizace 
strategie Restart

• příjemcům dosud uhrazeno 58,9 mil. Kč



Příprava období 2021+

• samostatný OP Technická pomoc

• OPTP počítá s financováním provozu útvarů nositelů ITI a RSK v 
obdobném rozsahu

• nově:

– aglomerace, které byly dříve pod IPRÚ

– provoz a animace MAS

– podpora iniciativy RESTART 

• maximální využití zjednodušených metod vykazování

• zatím není známa alokace na OPTP



Děkujeme za pozornost

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Odbor Řídicího orgánu Operačního programu 
Technická pomoc

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

optp@mmr.cz

mailto:optp@mmr.cz


PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

STÁVAJÍCÍ OBDOBÍ PRV 2014-2020

NOVÁ SZP - PROGRAM ROZVOJE  VENKOVA 
2021+

Fotografie použitá na základě licence od Shutterstock.com



PROGRAM  ROZVOJE  VENKOVA 2014-2020

ADMINISTRACE PROJEKTŮ M19
• 176 MAS vyhlásilo 455 výzev - 2 MAS nevyhlásily výzvu

• přes 5200 podaných Žádostí o dotaci na MAS s podporou 2,5 mld. 
Kč

• přes 4100 zaregistrovaných Žádostí o dotaci s podporou 1,9 mld. Kč
• přes 3100 uzavřených Dohod s podporou 1,4 mld. Kč
• proplaceno přes 900 projektů s podporou 386 mil. Kč
• pravidelné odstávky výzvy ŘO – odstávka i v roce 2019

ADMINISTRACE STRATEGIÍ
• odeslání dodatků k akceptačním dopisům se snížením alokace - 23 

MAS

• první změny strategií po střednědobé evaluaci



PROGRAM  ROZVOJE  VENKOVA 2014-2020

AKTUALIZACE PRAVIDEL PRO OPATŘENÍ M19

• aktualizace Pravidel 19.2.1 (březen 2019) – schváleno rozšíření PRV o čl. 20 – související 
úprava Metodiky pro tvorbu Fichí

• aktualizace Pravidel 19.3.1 (březen 2019) 

• zpřesnění Pravidel 19.2.1 (květen 2019) 

PROBLÉMOVÉ BODY VE VYUŽITÍ IN

• rozšíření podpory v průběhu programového období, tzv. čl. 20 - podpora občanské 
vybavenosti (dle usnesení NSK)

• řešení překryvů s ostatními fondy

• veřejná podpora – nastavení podpory v souladu s pravidly State aid



NOVÁ SZP - PROGRAM ROZVOJE  VENKOVA 2021+

PŘÍPRAVA STRATEGICKÉHO PLÁNU 
• dopracování SWOT analýz v jednotlivých pracovních skupinách

• rozpracování tzv. intervencí SZP

• do procesu jsou zapojeny i NNO včetně MAS

• předpoklad předložení Strategického plánu EK – prosinec 2019

• analýza finančních nástrojů
• PRV 2021+ není součástí Dohody o Partnerství 2021+

• návrh nařízení k SZP RO PRES

LEADER, RESP. CLLD
• pro PRV povinný podíl 5 % z nařízení

• specifický cíl H) - pracovní skupina VENKOV

• zahájení bilaterálních jednání s ostatními resorty



13. zasedání 

Národní stálé konference

(část za OP VVV)



Aktuální stav implementace 
integrovaných nástrojů – ITI  

• Orientační finanční příděl pro ITI = 83 041 863 EUR

• Ve výzvách vyhlášeno více než 100 % alokace určené pro ITI

(alokace přepočtena kurzem 27 Kč/EUR)

• Plán naplnit až 100 % závazku (dle vývoje kurz EUR, úspory

v projektech, nesrovnalosti apod.)

• PAV pro ITI I (02_17_048) – vydány veškeré PA

• DMS pro ITI (02_17_049) – vydány veškeré PA

• PAV pro ITI II (02_18_069) – vydány veškeré PA



Aktuální stav implementace 
integrovaných nástrojů – ITI  

Výzva č. Alokace

Počet 

projektů 

s 

právním 

aktem

Projekty 

s právním 

aktem

Proplaceno 

projektu 

na zálohách

V předložených 

žádostech

o platbu

Ve schválených 

žádostech o platbu

Certifikované 

výdaje

02_17_048 1 577 823 530 12 957 652 692 367 239 858 191 292 609 65 576 885 29 046 592

02_17_049 1 060 176 470    13 935 892 250 216 714 397 30 080 888 5 199 298 0

02_18_069 643 810 441    8 577 340 506 172 661 856 0 0 0





Návrh struktury OP Jan Amos Komenský (2021 – 2027)
Prioritní osa Specifický cíl FOND Klíčová opatření/aktivity

1 prioritní osa 
zaměřená na cíl 
politiky 1

Inteligentnější 
Evropa díky podpoře 
inovativní a 
inteligentní 
ekonomické 
transformace

SC a)i)
posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií;

ERDF 003 Investice do fixních aktiv ve veřejných výzkumných střediscích a vysokoškolském
vzdělávání přímo spojených s výzkumnými a inovačními činnostmi
006 Investice do nehmotných aktiv ve veřejných výzkumných střediscích
a vysokoškolském vzdělávání přímo spojených s výzkumnými a inovačními činnostmi
009 Výzkumné a inovační činnosti ve veřejných výzkumných střediscích, vysokoškolském
vzdělávání a odborných střediscích, včetně vytváření sítí (průmyslový výzkum,
experimentální vývoj, studie proveditelnosti)
021 Přenos technologií a spolupráce mezi podniky, výzkumnými středisky
a vysokoškolským sektorem

SC a)iv)
rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a
podnikání;

ERDF 016 Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci
a podnikání

2 prioritní osa 
zaměřená na cíl 
politiky 4

Sociálnější Evropa 
díky provádění 
evropského pilíře 
sociálních práv

SC d)ii)
zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné
přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje infrastruktury;

ERDF 087 Infrastruktura pro terciární vzdělávání
088 Infrastruktura pro odborné vzdělávání a přípravu a vzdělávání dospělých

SC iv)
zvýšit kvalitu, účinnost a relevantnost systémů vzdělávání a odborné přípravy na trhu
práce, aby se podpořilo získávání klíčových kompetencí včetně digitálních dovedností;

ESF 108 Podpora rozvoje digitálních dovedností
111 Podpora předškolního vzdělávání a péče (vyjma infrastruktury)
112 Podpora primárního až sekundárního vzdělávání (vyjma infrastruktury)
113 Podpora terciárního vzdělávání (vyjma infrastruktury)
114 Podpora vzdělávání dospělých (vyjma infrastruktury)

SC v)
podporovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě
a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména pro znevýhodněné skupiny, od
předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a
přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně
usnadnění vzdělávací mobility pro všechny;

ESF 111 Podpora předškolního vzdělávání a péče (vyjma infrastruktury)
112 Podpora primárního až sekundárního vzdělávání (vyjma infrastruktury)
113 Podpora terciárního vzdělávání (vyjma infrastruktury)
114 Podpora vzdělávání dospělých (vyjma infrastruktury)
115 Opatření na podporu rovných příležitostí a aktivního zapojení do společnosti

SC vi)
podporovat celoživotní učení, zejména flexibilní možnosti rozšiřování dovedností a
rekvalifikace pro všechny s ohledem na digitální dovednosti, lépe předvídat změny a
nové požadavky na dovednosti vycházející z potřeb trhu práce, usnadnit přechody
mezi zaměstnáními a podporovat profesní mobilitu;

ESF 108 Podpora rozvoje digitálních dovedností
111 Podpora předškolního vzdělávání a péče (vyjma infrastruktury)
112 Podpora primárního až sekundárního vzdělávání (vyjma infrastruktury)
113 Podpora terciárního vzdělávání (vyjma infrastruktury)
114 Podpora vzdělávání dospělých (vyjma infrastruktury)



Hraniční oblasti a překryvy

• Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) 

• podpora a strategické řízení výzkumu a vývoje (např. spolupráce 
výzkumných organizací a podniků, transfer technologií)

• Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

• oblast dalšího vzdělávání, respektive občanského vzdělávání,
a sociálního začleňovaní zahrnující sociální opatření včetně
podpory školního stravování jako součásti inkluzivního vzdělávání

• Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

• oblast infrastruktury pro vzdělávání



Územní dimenze

• Podpora území všech kategorií regionů – VRR, TRR, MRR

• Zachování konceptu akčního plánování – KAP/MAP

• Podpora Smart Akcelerátorů

Partnerství

• 29. 5. 2019 – 1. jednání Přípravného výboru OP JAK

• Územní partneři – Asociace krajů ČR, Národní síť Místních akčních
skupin ČR, z. s., Sdružení místních samospráv ČR, Svaz měst a obcí
ČR, zástupce za ITI aglomerace



AKTUÁLNÍ INFORMACE O 

REALIZACI OPZ A PŘÍPRAVA 

2021+ 

Mgr. Jiří Kinský   

Plenární zasedání NSK, 31. 5. 2019



AKTUÁLNÍ STAV IMPLEMENTACE INTEGROVANÝCH 

NÁSTROJŮ V OPZ
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v mil. Kč, stav ke dni 27. 5. 2019 

Pokrok od posledního jednání NSK: 

• pozitivní vývoj ve všech sledovaných parametrech

• stále zaostává objem žádostí o podporu v IPRÚ za ostatními IN

• realizace IN jako celek je výrazně pomalejší než standardní výzvy 

OPZ

Ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvách 46, 49 (IPRÚ) a 48 ITI  

k 28. 6. 2019 (12:00 hodin), příjem žádostí ve výzvě č. 45 prodloužen 

do 30. 9.2019 a výzva navýšena na 440 mil. Kč. 

Nástroj Alokace 

výzvy

Objem žádostí 

o podporu 

Objem právních 

aktů

Objem vyúčtovaných 

ŽoP

ITI 705 867 123% 400 57% 32,6 4,6%

IPRÚ 514 379 76% 221 43% 24,8 5,6%

CLLD 1 817 2 079 115% 787 45% 104,0 5,9%



PŘÍPRAVA OPZ+ 2021-2027

 Podporované oblasti OPZ+:

 Podobné jako v OPZ

 Nepředpokládá se podpora oblasti veřejné správy

 Platforma pro přípravu OPZ+

 zastřešuje přípravu OPZ+ na partnerském principu

 členy zástupci všech územních partnerů

 první jednání 6. 3. 2019, další plánováno na červen

 zohlednění územní dimenze v OPZ+ bude provedeno na základě

jednání s partnery při zohlednění požadavků legislativy,

zkušeností ze současného období, evaluací, finanční alokace pro

OPZ+, administrativní kapacitu ŘO
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PŘÍPRAVA OPZ+ 2021-2027 

Pozice ŘO OPZ+ k integrovaným nástrojům/územní dimenzi

 ITI: vyčlenění indikativní alokace 1 % OPZ+ pro výzvy na podporu

strategických projektů vygenerovaných mechanismem ITI - ŘO

nebude posuzovat a schvalovat strategie ITI - bez vyčlenění alokace

na jednotlivé strategie

 CLLD: podpora nástroje CLLD i v 2021+, vyčlenění indikativní

alokace 1,5 % OPZ+, redukce počtu podporovaných MAS (max. 75),

omezení věcného zaměření podporovaných aktivit (např. nebudou

podporovány sociální služby dle zákona, dětské skupiny)

 RAP: nástroj RAP nebude podporován (nebudou rezervovány

prostředky dle RAP, lze uvažovat o cílených výzvách (např. pro

Re:Start)

 KPSVL: vyčlenění indikativní alokace 4 % OPZ+, bude vyhlášena

široce zaměřená výzva na problematiku SVL, nebude vyžadováno

povinné zpracování strategického plánu pro dané území
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Operační program Doprava

Plenární zasedání
Národní stálá konference

31. května 2019



Aktuální období 2014-2020

• Operační program Doprava patří k nejlépe čerpajícím programům, IN jsou 
důležitou, ale nikoliv klíčovou součástí

• Územní dimenze zohledněna zejména v specifických cílech implementovaných 
prostřednictvím IN, jinde spíše nepřímo

• Obecně jsou SC implementované prostřednictvím IN v čerpání pomalejší (o 
něco lépe je na tom SC 2.3, v SC 1.4 čerpání zatím za očekáváním) – důvodem 
jsou složitější administrativní postupy i náročnější proces přípravy projektů

• V proplacených ŽoP v SC 1.4 cca 293 mil. Kč, v SC 2.3 cca 424 mil. Kč

• ŘO OPD si uvědomuje příčiny zpoždění (a ke změnám int. strategií je schopen 
přistupovat poměrně flexibilně), na druhou stranu se domnívá, že bude 
potřeba jasně prokázat přidanou hodnotu vyplývající z integrovaného řešení



Budoucí období 2021-2027
• Příprava OPD3 již započala, prvním oficiálním krokem bylo jednání Platformy 

pro přípravu OPD3 – proběhlo 21.5
• Mezi členy Platformy jsou i zástupci územních partnerů
• V rámci OPD3 je počítáno v roli oprávněných žadatelů s městy v oblasti 

infrastruktury městské drážní dopravy a ITS pro řízení silničního provozu –
implementace prostřednictvím ITI (ŘO OPD vítá zrušení IPRÚ)

• Silná role SUMP, potřeba většího provázání s ITI
• Podpora menšího počtu finančně náročnějších projektů s větším významem
• V ostatních podporovaných aktivitách bude územní dimenze aplikována spíše 

nepřímo – jádro OPD3 budou tvořit liniové stavby, jejichž trasování a příprava 
jasně vychází z přijatých strategických dokumentů na národní úrovni (a z 
platné územně plánovací dokumentace)



Děkuji za pozornost

Odbor fondů EU
Ministerstvo dopravy
www.OPD.cz 



www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500  dotazy@sfzp.cz

Operační program Životní prostředí



Integrované nástroje - aktuální období

- Nejúspěšnějším prvkem územní dimenze v OPŽP jsou Kotlíkové 

dotace

- ITI

- Méně problémový nástroj.

- Pro ŘO zbytečné vstupy do ISg.

- Zpožďování projektů.

- CLLD

- Problematický nástroj.

- Administrativně absurdně náročný.

- Duplicita činností – závěrečné ověření způsobilosti fakticky kopíruje 

ověřování formálních náležitostí a přijatelnosti, kontrola je nutná i u 

věcného hodnocení.

- Mimořádná chybovost.
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Integrované nástroje - budoucí období

• ITI

- Stávající podoba nástroje je pro ŘO OPŽP přijatelná.

- Uvítáme rozvolnění vazby cílů ISg a OP.

• CLLD

- Stávající podoba nástroje je pro ŘO OPŽP nepřijatelná.

- Hlavní potenciál MAS vidíme v možnosti aktivovat žadatele a poskytovat jim podporu.

- Animace (publicita), případně bonifikace

- Výzva MAS: Nástroj rozšiřování informací o výzvách OP.

- Podíl na výběru: Kladné vyjádření MAS jako doporučení žadatele se kterým MAS spolupracovala na 

přípravě jeho žádosti (nutné zatropování alokací).
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Děkuji za pozornost
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EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a  

Využití nástroje ITI v rámci Operačního programu 
Praha – pól růstu ČR



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a  

Aktuální stav využití nástroje ITI v OP PPR ČR

• Nástroj ITI je v rámci Operačního programu Praha – pól růstu

ČR využit v Prioritní ose 2 – Udržitelná mobilita a energetické

úspory

• Projekt P+R Černý Most je v současné době realizován,

projekt je ve fázi výběrového řízení

• V projektu s finančním objemem 323 911 053 Kč CZV bude

postaven parkovací dům s 850 - 880 místy



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a  

ITI v rámci OP PPR v roce 2019

• 2. 1. 2019 byl zahájen příjem žádostí ve výzvě č. 44 – ITI

Preference povrchové městské veřejné dopravy ve finančním

objemu 200 mil. Kč (2 %).

• Příjem žádostí je stanoven do 30. 10. 2019, se zástupci

zapojených subjektů probíhají intenzivní vícestranná jednání

• 23. 5. 2019 byla Zastupitelstvem hl. města Prahy schválena

změna integrované strategie z důvodu revize č. 2 operačního

programu



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a  

DĚKUJI ZA POZORNOST

Řídicí orgán OP PPR

Magistrát hlavního města Prahy

Rytířská 406/10

telefon: +420 236 002 552

email: info@penizeproprahu.cz 



Integrované územní investice OP PIK
únor - květen 2019

Plenární zasedání NSK

MPO – ŘO OP PIK, Odbor strukturálních fondů 

13. zasedání NSK, Olomouc 
30. – 31. května 2019



Certifikace a stav milníků OP PIK stav květen 2019

• podle MP postup dle varianty 1 – plnění za 2018 do termínu MZ (březen /duben) 
• věcné milníky splněny ve všech prioritních osách
• finanční milníky – splněno v PO1 a PO2; zatímco PO 3 a PO4 splněny < 65%
• od 15.11.2017 neproběhla certifikace EK, prostředky k certifikaci předloženy
• uvolnění certifikace vázáno na kontrolní prověření statutu MSP (KPMG)

Revize OP PIK v průběhu roku 2019

Na nejbližší MV se předkládá 7. revize OP PIK, která zahrnuje zejména

• dílčí vnitřní realokaci v rámci PO 1 z Proof of Concept do Potenciálu
• úpravu cílových hodnot indikátorů PO 1.1, 1.2, 3.2 a 4.2
• rozšíření podpory cestovního ruchu v SC 2.3 na uhelné regiony
• rozšíření opatření SC 2.3 o novou výstavbu na regenerovaných plochách (pouze FN)
• upřesnění typů příjemců SC 3.5 – rozšíření o veřejný sektor
• rozšíření o novou aktivitu (vouchery) ve SC 4.2
• aktualizaci společných obecných zásad pro výběr operací . . .



Aktuální stav implementace dle MS 2014+

- pokračuje vyhlašování převážně opakovach výzev s upraveným MH
- stále přetrvávající nízká odezva na vyhlášené výzvy / absorpční kapacita

(i když je zatím poněkud předčasné hodnotit opakovací výzvy)
- neúměrná administrativní a časová náročnost ITI implementace trvá
- rizikem kvality žádostí je omezená konkurence žádostí v území
- důraz na zamezení předkládání duplicitních žádostí

počty projektů a dotace v tis Kč počet ITI BRNO počet ITI HR-PA počet ITI OLM počet ITI OVA počet ITI PLZ počet CELKEM

Rezervovaná alokace 750 000 460 000 1 260 000 1 202 300 370 000 4 042 300

Źádosti v hodnocení 3 246 782 2 28 349 3 65 834 1 4 884 10 276 701 19 622 549

Projekty doporučené k financování 8 109 577 1 6 000 6 54 897 1 5 117 16 175 591

Splnily podmínky pro vydání PA 2 19 501 2 19 501

Projekty v realizaci 3 40 386 8 92 005 16 96 490 27 228 881

Ukončené projekty 6 32 728 6 32 728

CELKEM 11 356 359 8 94 236 17 212 735 24 139 219 10 276 701 70 1 079 251

Poznámka:  ITI Ostrava má 500 tis íc Kč rezervováno pro PP Nemovitosti  formou FN (v přípravě s  ČMRZB) stav k 10.5.2019

Počet výzev ITI (ŘO / MS2014) 37 68 Alokace vyhlášených výzev 4 566 521 tis Kč

Počet ukončených výzev (ŘO / MS2014) 20 46 Volná alokace ukončených výzev 2 051 658 tis kč

Aktuálně otevřeno (ŘO / MS2014) 17 22 Volná alokace celkem (mimo FN Ostrava) 1 027 437 tis Kč

z toho opakovacích 10 15 FN Ostrava 500 000 tis kč



Příprava budoucího kohezního období 2021-27

- stav přípravy OP zaměřeného na konkurenceschopnost (tzv. OP K) 
dokončený návrh schémat intervenční logiky pro jednání s MMR-NOK

- v relevantních případech předpoklad zapojení ITI a nově i CLLD (MAS)
zapojení MPO do jednání platformy CLLD k budoucnosti

- územní princip založen na územní konkurenceschopnosti 
v kombinaci s dosud uplatňovaným kritériem zaměstnanosti

- možné přístupy zapojení k diskuzi:  bonifikace nebo princip doplňkovosti
zřejmě v kombinaci s financováním animace CLLD / MAS

- cílem zjednodušení administrace IN (souhrnné výzvy)

- počátkem května proběhla úvodní platforma pro přípravu OP K včetně 
účasti územních partnerů, příprava 8 pracovních skupin, z nichž jedna 
bude určena pro řešení horizontálních témat včetně územní dimenze

- zahájena pracovní jednání s MMR, NS MAS, SOV a SMS                                   
na 6. června plánováno jednání NM se zástupci měst



Děkuji za pozornost



Různé, závěr

David Koppitz


