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Kontrola plnění usnesení ze zasedání NSK

Plnění usnesení NSK

Shrnutí jednání jednotlivých komor NSK
Zdeněk Semorád, David Koppitz, Marie Zezůlková

Shrnutí Komory ITI a IPRÚ
•

•

•

Od minulé (14. NSK) došlo k výraznému zlepšení stavu realizace a čerpání
integrovaných nástrojů ITI a IPRÚ (zejm. v programu OPŽP, IROP) – jak u projektů v
realizaci, tak u proplacených žádostí o platbu.
Stav přípravy strategických projektů ITI je limitován neschválenými parametry VFR,
pravidly spolufinancování, JTF a detailním vymezením územní dimenze v
programových dokumentech.
MMR a aglomerace ITI a IPRÚ nesouhlasí s pozicí ŘO OPZ nepodpořit nástroj ITI v
programovém období 2021-2027. ESF považujeme za klíčový integrační prvek
aktivit z EFRR a FS. MMR deklarovalo ochotu jednat o nutném zjednodušení
implementace nástroje ITI pro PO 2021+, které by reagovalo na negativní
zkušenosti ŘO z implementace IN v tomto PO.

Shrnutí Komory ITI a IPRÚ
•

•

•

•

MMR hledalo způsob financování přípravy podpory a zpracování strategií měst
dnešních IPRÚ. Existující možnosti neposkytují dostatečně flexibilní řešení. MMR
navrhlo městům možnost zapojení se do projektu financovaného z projektu ESF,
jehož žadatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Projekt předložilo MMR do
probíhající výzvy OPZ. Zástupci měst s návrhem souhlasí.
Finanční alokace pro nástroj ITI není za současných okolností možné ŘO stanovit
(nutno dořešit VFR a JTF). Vybrané ŘO podmiňují stanovení alokace znalostí
konkrétních strategických projektů ITI (OP TAK a OP ŽP). ITI požadují od ŘO
stanovení rámce podpory výší alokace (např. v procentech alokace programu).
MMR dokončí vymezení území pro 12 ze 13 vymezovaných aglomerací v nejbližších
dnech. Vymezení ITI Olomouc bude dořešeno samostatně, MMR nechce zdržovat
ostatní města v přípravě PO 2021+.

Shrnutí Komory ITI a IPRÚ
•

•

MŠMT deklarovalo nutnost jednat o podobě budoucí implementace nástroje ITI v
programu OP JAK s MMR. MŠMT předpokládá aktivní zapojení v procesu přípravy
strategických projektů ITI. Bilaterální jednání s aglomeracemi k přípravě nového PO
si vyžádal rovněž OP TAK.
ITI požadují na nejbližším pracovním jednáním s EK zajištění setkání mezi MMR-ŘO
a aglomeracemi na téma územní dimenze v OP (a to již na základě proběhlého
jednání aglomerací v Bruselu s EK).

Usnesení NSK-1/2020
Národní stálá konference
I. bere na vědomí informace o stavu implementace nástrojů ITI a IPRÚ v
programovém období 2014 až 2020 a o stavu přípravy nového
programového období v oblasti urbánních nástrojů;
II. vyzývá ŘO a nositele ITI a IPRÚ k realizaci bilaterálních jednání nad
podporovanými aktivitami OP a strategickými projekty vhodnými pro
nástroj ITI, a to v termínu do konce května 2020.

Shrnutí jednání Komory CLLD
• Aktuality v oblasti metodického prostředí CLLD – příprava metodického stanoviska č. 12 k MPIN
(před vydáním), včetně metodiky kontroly dodržování standardů MAS a struktury a obsahu strategií
CLLD 21+
• Aktuální informace v oblasti změn, monitoringu a evaluací strategií CLLD, výsledky procesní
evaluace implementace CLLD
• Stav implementace CLLD v programech, včetně vyhodnocování plnění finančních plánů strategií
CLLD a navazujícího krácení/navyšování alokace některých SCLLD, diskuse problému výzev,
do nichž nebyly podány žádné projekty – nutnost důsledně mapovat potřeby a absorpční kapacitu
území
• Publicita CLLD, nadcházející akce ve vztahu k CLLD a rozvoji venkova
• Diskuse budoucnosti CLLD – standardizace MAS, strategie CLLD 21+, podpora provozu
a animačních činností MAS (potřeba nastavení adekvátní míry spolufinancování), podporované
aktivity v programech

Usnesení NSK-2/2020
Národní stálá konference
I.

vyzývá MMR, MZe, MPSV, MŽP a MPO k definování podporovaných
aktivit pro CLLD v programovém období 2021–2027, včetně jasných
rozhraní mezi programy, a to do 30. 6. 2020.

II. vyzývá NS MAS, aby jasně definovala přínos a roli MAS při realizaci
operačních programů v programovém období 2021-2027 do 30. 6. 2020.

Usnesení NSK-3/2020
Národní stálá konference
I.

vyzývá MPSV k podpoře všech programových rámců strategií CLLD
předložených do OP Z+, které splní podmínky hodnocení, a to bez
předem stanoveného omezení počtu podpořených strategií CLLD.

Shrnutí Komory regionální
•

Aktuality z oblasti územní
» SRR – vymezení území metropolí a aglomerací, typologie HSOÚ (promítnutí do AP SRR)
» Fond spravedlivé transformace a návaznost na Uhelnou komisi ČR – minimalizovat dopady na
finanční alokaci určenou pro Kohezní politiku
» Aktualizace Strategického rámce RE:START – zaměření se na hospodářská témata
» Územní dimenze v NDT – spolupráce s MF

•
•

Usnesení RSK – reakce resortů převážně akceptovány
RSK a RAP po roce 2020
»
»
»
»

Stabilizace týmu RSK
Důraz na projektovou úroveň – RAP, vzájemné vazby, aktivizace HSOÚ
Návrhy na vymezení územní dimenze (zejména ÚDOP)
Harmonogram tvorby RAP

Shrnutí Komory regionální
•
•

Podnikatelské a nepodnikatelské brownfields – priorita pro MPO a MMR
Územní dimenze v operačních programech
» Přetrvávající rozpory – nutnost lépe rozpracovat metodickou část
» Závaznost pro ŘO za předpokladu odstranění rozporů věcných i metodických

•

AP SRR: Regionálně specifické aktivity
» Dopracování na základě připomínek PS SRR
» Jednání s navrženými nositeli v průběhu března

Akční plán
Strategie regionálního rozvoje 21-22
Marie Zezůlková

Strategie regionálního rozvoje ČR 21+
• SRR21+ byla schválena 4. listopadu 2019
vládou ČR (usnesení č. 775/2019).

Propagace SRR21+
•

Nové stránky SRR 21+ na webu
územní dimenze
» Zaregistrovány domény srr21.cz
a prolepsiregiony.cz

•

Prezentace formou Story Map
(včetně interaktivní mapy)

•

•
•
•

Mapová aplikace
http://egis.uur.cz/portal
Leták, brožura
Motto: „pro lepší regiony“
#prolepsiregiony

Cíl SRR ČR 21+ a jejího akčního plánu
•
•
•

Základ pro realizaci cílů regionální politiky ČR v horizontu 7 let
(soulad se zákonem č. 248/2000 Sb.)
Promítnout územní specifika do resortních politik (kde je to potřeba, či žádoucí
územně specifický přístup)
Jasně stanovit podporu regionálního rozvoje z úrovně státu v daném období

SRR ČR 21+ necílí na řešení všech problémů ČR, ale zaměřuje se na oblasti, ve kterých je
vhodné uplatňovat specifické nástroje pro řešení potřeb dané územní dimenze.
Územní zacílení neznamená vždy 100% využití dostupných prostředků pro daný typ
území (mohou být vyhlášeny i plošné tituly).

Témata Akčního plánu 21-22

Výzkum, vývoj,
podnikání

Zdravotnictví,
sociální oblast

Životní prostředí,
krajina

Doprava,
technická
infrastruktura

Kultura, cestovní
ruch

Bydlení,
vzdělávání,
občanská
vybavenost

Plánování
regionálního
rozvoje

Regionálně-specifické aktivity
• Navrhují Regionální stálé konference
» Vytvoření nové aktivity významně přispívající k řešení specifických problémů daného území
» Konkretizace a případně detailnější územní zacílení již navržené aktivity akčního plánu

AP SRR: (Výzkum, vývoj) a podnikání
Metropole a aglomerace
» Setkání s městy a expertním týmem 25. 2. 2020

Regionální centra
» Spolupráce škol a firem
» Poradenství MSP
» Rozvoj a konkurenceschopnost firem

Hospodářsky a sociálně ohrožená území
»
»
»
»

Finanční nástroje pro MSP
Lokální konzultační centra – propojení místních aktérů
Využívání místních firem ve veřejných zakázkách
Zlepšování standardů zaměstnanosti pro znevýhodněné obyvatele

AP SRR: Doprava a tech. infrastruktura
Metropole a aglomerace
• Intermodalita a integrace systémů hromadné dopravy
• Budování chybějících páteřních dopravních spojení
• Výstavba okruhů a obchvatů
Regionální centra
• Plánování dopravní obslužnosti
• Efektivně umístěné dopravní terminály
• Rozvoj, rekonstrukce a údržba sítě cyklostezek

AP SRR: Kultura a cestovní ruch
Metropole a aglomerace
• Kulturní aktivity a jejich aktéři
• Kreativní a umělecká centra a klastry
• Obnova památek
• Provázanost cestovního ruchu a kultury
Regionální centra
• Kreativní a umělecká centra a klastry
• Regionální tradice a řemesla
• Kulturní památky
• Aktivnější využívání stávajících kulturních institucí
Hospodářsky a sociálně ohrožená území
• Spolkový život

AP SRR: Bydlení, vzdělávání a obč. vybav.
Metropole a aglomerace
• Služby péče o děti a předškolní vzdělávání
• Dostupné bydlení
• Využití brownfileds pro bydlení
Regionální centra
• Infrastruktura a vybavenost škol a školských zařízení
• Sociální bydlení
• Raná péče a vzdělávání v oblastech se sociálním vyloučením
• Občanská vybavenost
• Dostupnost maloobchodní sítě
Hospodářsky a sociálně ohrožená území
• Kvalita vzdělávání

AP SRR: Zdravotnictví a sociální oblast
Metropole a aglomerace
• Domácí a paliativní péče
• Sociální služby pro seniory
Regionální centra
• Paliativní péče
• Primární zdravotní služby
• Sociální služby pro seniory
Hospodářsky a sociálně ohrožená území
• Podpora zaměstnávání znevýhodněných osob

AP SRR: Životní prostředí a krajina
Metropole a aglomerace
• Modrozelená infrastruktura
• Kontaminovaná místa a revitalizace území
Regionální centra
• Lesní porosty do 40 let věku
• Technologie pro hospodaření v lese
• Komplexní pozemkové úpravy
• Obnova lesa po kalamitách (sucho, kůrovec…)

AP SRR: Kvalitní plánování reg. rozvoje
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Systém financování krajských a místních komunikací
Koordinace strategického a územního plánování
Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury
Nástroje územního plánování pro efektivní péči o krajinu
Spolupráce mezi aktéry regionálního rozvoje
Posuzování územní dimenze v NDT
Implementace TIA v oblasti politik a projektů
Smart řešení
Využití populačních prognóz

Harmonogram dokončení AP SRR 21-22

Expertní
týmy a
Pracovní
skupiny

NSK
26. – 27. 2.
2020

Expertní
týmy

PS Regio
a PS SRR

Připomínkové
řízení

1. pol.
března 2020

20. / 25.
březen 2020

duben 2020

Předložení
vládě
30. 6.

Usnesení NSK-4/2020
Národní stálá konference
I.

bere na vědomí stav Akčního plánu 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

Programové období 2014-2020
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Aktuální stav čerpání k 31. lednu 2020
Stav čerpání Dohody o partnerství v mld. CZK
k 31. 1. 2020
Celková alokace Dohody o partnerství*

611,7

Stav finančních prostředků v právních aktech o
poskytnutí/převodu podpory

498,3

Stav finančních prostředků v proplacených žádostech o platbu

Stav finančních prostředků vyúčtovaných v žádostech o platbu

Stav finančních prostředků v žádostech o průběžnou platbu
odeslaných EK

282,6

244,2

234,3

81,5 %

46,2 %

39,9 %

38,0 %

*Stav finančních prostředků je vztažen k celkové alokaci
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Srovnání čerpání zemí EU
Srovnání čerpání členských zemí EU
(dle stavu průběžných plateb proplacených z EK)
k 31.1.2020
70,0%

60,0%

ČR se nachází na 17. místě

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

FI

Zdroj: EK, k 31.1.2020
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Přehodnocení rizikovosti programů – VZ DoP za rok 2019
•

V současné době probíhá ve spolupráci s MF-AO, PCO a SZIF přehodnocení rizikovosti
jednotlivých programů na datech k 31. 12. 2019, tzn. bude stanoven nový semafor.

•

Nejvýznamnější rizika hodnocená v 02/2020:
» riziko nedočerpání alokace programu – v r. 2020 je poslední možnost vnějších realokací mezi OP
» plnění pravidla n+3
» plnění finančních a věcných cílů programu
» chybovost programů ve Výročních kontrolních zprávách za rok 2019

•

Výsledky přehodnocení včetně nových Plánů opatření na rok 2020 budou součástí
dokumentu „Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství za rok 2019“, která
bude předložena vládě ČR ke schválení do 30. 4. 2020.
35

Programové období 2021–2027
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Vyjednávání programového období 2021–2027

Projednána
všechna
nařízení na
úrovni Rady a
EP

Aktuálně (od
října 2019)
probíhají
trialogy

Do konce 2019
shoda u 3 z 8
bloků ON a
části Interreg
(programování)

Pokračují
jednání o
dalších částech,
vč. EFRR/FS a
ESF+

Jednání o VFR
prozatím
neukončena

Už nyní je jisté
zpoždění
zahájení
implementace
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Vyjednávání – víceletý finanční rámec a negobox
• nová verze NEGOBOXU na mimořádnou ER 20. února 2020
Oblast (priorita ČR) Původní návrh EK
Aktuální návrh NEGOBOXU
„Safety net“
24 %
24 %
Spolufinancování

70/55/40 %

Decommitment
N+2
TK u EFRR (CP1+CP2) 75 %
Převod mezi fondy
Předfinancování

5%
0,5 % ročně

75/(65/)55/40 %
(přidány phasing-out regiony)
Zmírnění N+2 (pozvolný přechod)
Možno nastavit na regionální úrovni,
pro méně rozvinuté regiony 60 %
10 %
Shodné (navýšeno pouze pro Interreg)






X
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Fond pro spravedlivou transformaci (FST)

14. ledna 2020
zveřejněn návrh
nařízení o FST

MMR
zpracovalo
návrh RP

RP prošla
standardním
připomínkovým
řízením

24. února 2020
RP schválena
vládou ČR

Vyjednávání
legislativního
návrhu na EU
úrovni
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Fond pro spravedlivou transformaci
Klíčové priority:
• plány spravedlivé územní transformace

• minimální hranice pro příspěvek z EFRR/ESF+
• započítávání do tematické koncentrace EFRR
• podpora velkých podniků
• veřejná podpora
40

Příprava DoP a OP – dosavadní postup
08/
2019
Září 2019 – Workshopy s Řídicími orgány k cílům
politik návrhu Obecného nařízení

09/
2019

22.-23. říjen 2019 – 3. technické jednání s EK
komisí k DoP, OP a horizontálním tématům

10/
2019

5. prosince 2019 - Zahájení veřejné
konzultace k DoP
6. prosince 2019 - Kulatý stůl k budoucnosti
kohezní politiky
31. ledna 2020 - ŘO zaslaly MMR NOK návrhy
OP (v souladu s UV 94/2019

11/
2019

12/
2019

31. říjen 2019 - Konsolidovaný návrh DoP zaslán
ŘO a klíčovým platformám (P-Rada ESIF, MRPS
aj.)

18. prosince 2019 - 4. technické jednání s EK k
horizontálním tématům
EK zasílá 1. připomínky k CP v DoP

01/
2020
02/
2020

31. března 2020 – Stav přípravy DoP a OP 2021
– 2027, včetně upraveného návrhu DoP
předložen pro informaci vládě

Srpen 2019 – diskuse s ŘO k návrhům
intervenční logiky v OP

03/
2020

Únor 2020 - úprava návrhu DoP na základě
připomínek EK, veřejné konzultace a změny
šablony
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Příprava DoP a OP – další postup
• Do 31. 3. 2020 předloží MMR vládě:
» Stav přípravy DoP a OP 2021-2027 k projednání – VPŘ, MPŘ
• Návrh usnesení mj.:
•
•
•
•
•
•
•

dopracování návrhu DoP (MMR)
vypracování návrhu využití unijního programu Invest EU v podmínkách ČR (MMR)
vypracování návrhu využití Fondu pro spravedlivou transformaci (MMR)
dopracování ÚDOP 2021+ (MMR)
dopracování operačních programů (ŘO)
vypracování Pravidel pro spolufinancování operačních programů (MF)
zajištění naplňování základních podmínek (gestoři)

» Soubor návrhů DoP, OP a ÚDOP pro informaci
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Příprava DoP a OP
Čas X

0. Schválení VFR

X + 7 až 8 M
1. Národní pravidla
spolufinancování

X + 9 až 11 M (DoP)
X + 11 až 13 M (OP)
2. SEA
(nerelevantní u OP Z+ a OP TP)

Do 4 měsíců od schválení
VFR - předložení Pravidel
spolufinancování vládě

Předložení OP k SEA na
MŽP cca 2 měsíce po
předložení DoP

1-2 měsíce na zohlednění
Pravidel v DoP a OP

2–3 měsíce po předložení
OP a DoP na MŽP bude
vydáno stanovisko k SEA

2 měsíce VPŘ a MPŘ k DoP
a OP

X + 9 až 11 M (DoP)
X + 11 až 13 M (OP)

X + 13 až 15 M (DoP)
X + 16 až 20 M (OP)

3. Schválení DoP a OP vládou 4. Formální vyjednávání s EK

Bezprostředně po vydání
stanoviska SEA (v případě
OP Z+ a OP TP po MPŘ)

Bezprostředně po schválení
vládou budou DoP a
jednotlivé OP předloženy
ke schválení EK (OP ne
dříve než DoP a ne později
než 3 měsíce po předložení
DoP)
Do 3 měsíců od předložení
EK zašle připomínky k DoP
a jednotlivým OP
Do 4 měsíců od předložení
EK schválí DoP, do 6 měsíců
od předložení schválí OP
Všechny termíny dle ON
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Děkuji za pozornost
www.mmr.cz
www.dotaceEU.cz

Příprava Hospodářské strategie
České republiky 2020–2030

Teze Hospodářské strategie
České republiky 2020-2030

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Teze hospodářské strategie ČR 2020-2030
„Předskokanem“ samotné HS jsou Teze Hospodářské strategie.
Jejich cílem bylo nastínit postup při přípravě HS, určit silné a slabé stránky
hospodářského vývoje v ČR, definovat hlavní pilíře HS a zmapovat dosavadní
strategické dokumenty.
Zásadní je spolupráce se všemi relevantními aktéry (zástupci zaměstnanců, MSP a
živnostníků, odborů, akademických a vědeckých institucí, dotčených ministerstev a
zástupců regionů).

Teze Hospodářské strategie
České republiky 2020-2030

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vize a cíl hospodářské strategie
Hlavním cílem HS je posunout ČR do roku 2030 mezi 20 nejkonkurenceschopnějších
ekonomik světa podle WEF.
Sekundárními cíli jsou posílení domácího sektoru ekonomiky, posun ekonomiky na
vyšší pozice v mezinárodním hodnotovém řetězci, podpora MSP, zvýšení kvality PZI
a inovačního úsilí.
Vyšší produktivita práce by při zachování zaměstnanosti měla zlepšit životní úroveň,
přispět k nárůstu přidané hodnoty, mezd a zisků, a tím i k nárůstu prostředků pro
další investice.
HS bude svorníkem propojujícím politiku fiskální, průmyslovou, inovační, a dalšími, s
vývojem reálné ekonomiky a jejích klíčových odvětvích.

Teze Hospodářské strategie
České republiky 2020-2030

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Teze Hospodářské strategie
České republiky 2020-2030

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Teze Hospodářské strategie
České republiky 2020-2030

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Teze Hospodářské strategie
České republiky 2020-2030

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Shrnutí aktivit
9. ledna 2020 – Pracovní skupina pro přípravu strategie na vysoké úrovni
Paralelní soupis strategických dokumentů v gesci resortů a jejich roztřídění do následujících kategorií:
s vysokou relevancí pro HS,
bez relevance k HS, ale významné pro jinou oblast,
neplatné, či na zvážení ke zrušení,
plánované či vznikající strategie. Výsledek: téměř všechny strategie jsou významné pro HS nebo jinou
oblast.
V týdnu 20.–24. ledna 2020 realizace 8 workshopů k jednotlivým pilířům Hospodářské strategie s resorty +
koordinace s přípravou operačních programů
13. února 2020 – projednání se zástupci Úřadu vlády vazby na přípravu Národního programu reforem (NPR)
20.–21. února 2020 další workshopy s resorty
21. února 2020 PT tripartity pro hospodářskou politiku
26.–27. února 2020 spolupráce s regiony: Národní stálá konference
2. března 2020 plénum tripartity

Teze Hospodářské strategie
České republiky 2020-2030

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Nové pilíře hospodářské strategie
Instituce nově
Průmysl, stavebnictví a suroviny
Doprava
Energetika
Vzdělávání
Trh práce
Podnikání a obchod
Výzkum, vývoj, inovace a digitalizace
Regiony
Krajina a zemědělství
Zdraví

Teze Hospodářské strategie
České republiky 2020-2030

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Děkuji za pozornost

Teze Hospodářské strategie
České republiky 2020-2030

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Přestávka

Vystoupení řídicích orgánů

Integrované územní investice OP PIK
listopad 2019 - únor 2020
Plenární zasedání NSK
MPO – ŘO OP PIK + OP TAK, Odbor strukturálních fondů

15. zasedání NSK, Broumov
26.- 27. února 2020

Aktuální stav implementace dle MS 2014+
ITI
Brno
Plzeň
Olomouc
Hradec-Pardubice
Ostrava
Celkem ITI

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

Počet
výzev

Alokace
výzev

12
11
23
16
16
78

1 003 218
370 000
2 158 000
825 803
786 800
5 143 821

Počet
zareg.
žádostí
18
28
60
15
45
166

ve výši
ERDF
666 225
341 526
840 474
171 821
216 045
2 236 092

Počet
schv.
projektů
13
6
18
6
23
66

ve výši
ERDF

%

280 928
255 086
196 714
65 888
132 935
931 551

37%
69%
16%
14%
11%
23%

Počet
propl.
projektů
5
0
1
3
15
24

ve výši
ERDF

%

59 833
0
4 328
15 644
67 744
147 550

8%
0%
0%
3%
6%
4%

- rezervovaná alokace ITI Ostrava zahrnuje 500 mil Kč pro FN Brownfields
- 22 opakovacích výzev stále otevřeno (s omezenou odezvou)
- několik opakovach výzev v přípravě, diskuze o přesunech zejména mezi SC
- stále přetrvávající nízká odezva na vyhlášené výzvy / absorpční kapacita
- neúměrná administrativní a časová náročnost ITI implementace trvá
- rizikem kvality žádostí je omezená absorpce i konkurence žádostí v území
- problematika zbytkových alokací

Předpokládané ITI výzvy OP PIK v roce 2020
ITI Brno :

přesun projektu Kreativní centrum mimo ITI

ITI Hr.Králové – Pardubice :

diskuze ke zbytkové alokaci otevřena

ITI Olomouc :
ITI Ostrava :

diskuze ke zbytkové alokaci otevřena
Služby infrastruktury – opakovací výzva
pokrok přípravy FN – Brownfields
předběžná shoda na opakovacích výzvách

ITI Plzeň :

Termín k dořešení : květen – červen 2020 (termín konání MV OP PIK)
v návaznosti na písemná upozornění na riziko odejmutí alokace

Příprava budoucího kohezního období 2021-27
- stav přípravy OP zaměřeného na konkurenceschopnost (OP TAK)
probíhá s souladu s harmonogramem včetně SEA (Oznámení)
připomínkování 2.verze OP TAK a její převod do nové šablony
4. března 2020 proběhne 2.Platforma přípravy OP TAK k této verzi
- v relevantních případech předpoklad zapojení ITI a případně i CLLD (MAS)
zapojení MPO do jednání platformy CLLD k budoucnosti
- územní princip založen na územní konkurenceschopnosti
možnost znovuvyužití kritéria zaměstnanosti příp. územní tvorby HDP
- cílem zjednodušení administrace IN (souhrnné výzvy pro všechny ITI)
- v prosinci 2019 proběhla 2. PS k územní dimenzi v OP TAK za účasti zástupců
územních partnerů, další jednání se již povedou separátně
- probíhají pracovní jednání s MMR, NS MAS, očekávána jednání s ITI
4. února 2020 jednání se zástupci měst organizované MMR
zatím obdržen seznam projektových námětů pouze od ITI ÚChA
jednání NS MAS organizované MMR a dále setkání s NM Piechou
konečné rozhodnutí o zvažovaném zapojení CLLD do konce února

Struktura, tematické zaměření a územní dimenze v OP TAK
Programové období 2021-2027
Priorita
Priorita 1 (PC EFRR 1)
Posilování výkonnosti
podniků v oblasti
VaVaI a jejich digitální
transformace

Program: OP TAK
Specifický cíl
SC 1.1 Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií
SC 1.2 Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády
SC 1.3 Rozvoj dovedností pro intel.specializaci, průmysl.transformaci a podnikání

Priorita 2 (PC EFRR 1)
Rozvoj podnikání a
SC 2.1 Posílení růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků
konkurenceschopnosti
MSP

Pracovní předpoklad zohlednění územní dimenze

ANO: ITI alokace v závislosti na předložení rozpracovaných projektových záměrů
Dobudování nebo dovybavení stávající otevřené VaVaI infrastruktury, technologická
centra a klastry, digitální huby, kompetenční centra apod.
NE: Aplikovaný podnikový VaVaI podporován pouze soutěží na národní úrovni
ANO/NE: CLLD? jednání s NS MAS a MMR stále probíhají
Tematicky omezeno na modernizaci vybavení a malých technologií MSP
ANO/NE : ITI závisí na vymezení působnosti Fondu spravedlivé transformace; v
závislosti na předložených rozpracovaných projektových záměrech

Priorita 3 (PC EFRR 2)
Posun k
nízkouhlíkovému
hospodářství

ANO: ITI v závislosti na předložení rozpracovaných projektových záměrů
kromě podpory teplárenství včetně CZT a jejich KVET - nově plně převedena do
působnosti Modernizačního fondu v gesci MŽP, financovaného z výnosů emisních
SC 3.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti
povolenek, další tematické přesuny mezi OP TAK a MF nelze vyloučit
SC 3.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů
NE: Vzhledem k zaměření na celonárodní přenosovou a distribuční elektrizační /
SC 3.3 Rozvoj inteligentních energ.systémů, sítí a skladování na místní úrovni
plynárenskou soustavu se s dílčím územním členěním priorit nepočítá. Komunitní
SC 3.4 Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a
energetika spadá plně do působnosti OPŽP.
snížení znečištění
Nákup automobilů na alternativní pohon pro MSP se bude realizovat kombinací
finančního nástroje a dotace. Výstavba výrobních kapacit a plnící infrastruktury pro
veřejnou dopravu nebude z OP TAK podporována.

Priorita 4 (PC EFRR 2)
Efektivnější nakládání
se zdroji

spíše NE : pokud ANO pak JINÉ než územní nástroje ITI ani CLLD
Úspory vody v podnicích. Předpokládáme celostátní pokrytí s možnou bonifikací území
s kriticky nízkými zásobami povrchových a podzemních vod nebo extrémním deficitem
SC 4.1 Přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám srážek. Jiná forma řešení územní dimenze.
SC 4.2 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství
Spíše NE, v případě ITI závisí na předložení rozpracovaných projektových záměrů
Oběhové hospodaření. Celostátní pokrytí, možné využití ITI v oblasti materiálového
využití druhotných odpadů na základě reálné absorpční kapacity podle předložených
rozpracovaných projektových záměrů

Priorita 5 ((PC EFRR 3)
Rozvoj
vysokorychlostních
přístupových sítí
k internetu

SC 5.1 Zvýšení digitálního propojení

ANO: JINÉ mimo územní nástroje na základě mapy bílých míst
Územní pokrytí VSRO bude realizováno s využitím aktualizované mapy bílých míst ČTÚ
a tedy mimo územní nástroje ITI a CLLD. Jiný způsob řešení územní dimenze

Vysokorychlostní internet
o Hodnocení II. Výzvy – Bílá místa
o Přijato 40 projektů, investiční hodnota 1,4mld Kč, cca 15 tisíc adresních míst v
odlehlých oblastech.
o Navazující výzva – Bílá místa
o 1Q 2020 – rozšíření bílých míst o území, kde nedošlo k plánované výstavbě.
Celkem 5000 ZSJ.
o Digitální technické mapy
o Mapování technické infrastruktury.
o Podpora vzniku Krajských digitálních technických map.

Vysokorychlostní internet
o Mapování optické konektivity do obcí pod 5000 tisíc obyvatel
o 900 obcí bez optické konektivity
o Zahájení notifikace
o Expanze zvýhodněné úvěry – lze realizovat kdekoliv mimo prahu.

o Vouchery pro domácnosti
o Probíhá notifikace
o EK požaduje změnu schématu

Děkuji za pozornost

Řídicí orgán IROP
27. 2. 2020
15. zasedání NSK – plenární zasedání
Broumov

Stav administrace ITI a IPRÚ
• Celková alokace pro ITI a IPRÚ je ve výši 20,749 mld. Kč, z toho:
• v realizaci projekty za 12,953 mld. Kč
• v proplacených ŽoP projekty za 6,848 mld. Kč
• v hodnocení projekty za 3,971 mld. Kč
• v aktuálně otevřených výzvách nositelů integrovaných nástrojů je alokováno

1,788 mld. Kč

→ volné prostředky ve vyhlášených nebo dosud nevyhlášených výzvách
jsou cca v objemu 3,825 mld. Kč, jedná se o prostředky na podporu projektů

zejména v oblasti dopravy, památek, sociálních služeb a vzdělávání.

Stav administrace CLLD
• Celková alokace pro CLLD je ve výši 7,604 mld. Kč, z toho:
• v realizaci projekty za 4,106 mld. Kč
• v proplacených ŽoP projekty za 1,839 mld. Kč
• v hodnocení projekty za 1,678 mld. Kč
• v aktuálně otevřených výzvách MAS je alokováno 374 mil. Kč

→ volné prostředky ve vyhlášených nebo dosud nevyhlášených výzvách jsou
cca v objemu 1,820 mld. Kč, jedná se o prostředky na podporu projektů zejména v
oblasti dopravy, památek, sociálních služeb, vzdělávání a integrovaného

záchranného systému.

Limit plnění finančních plánů v roce 2019
41,17 % celkové alokace v IROP
ITI a IPRÚ
• Nebyl splněn u 5 nositelů (3 ITI a 2 IPRÚ) ve výši 639 391 217 Kč
• Alokace nebyla přerozdělena z důvodu pokrytí kurzového rizika
CLLD
• Nebyl splněn u 16 MAS ve výši 67 226 916 Kč
• Alokace bude přerozdělena mezi 18 MAS, které splnily limit čerpání ve výši 41,17 %
• Kurzové riziko bylo vyřešeno na úrovni celkové alokace jednotlivých strategií CLLD
ŘO IROP bude v roce 2020 sledovat a vyhodnocovat plnění závazků strategií IN
ve výši 55,44 %
• Objem předložených žádostí o platbu k 31. 10. 2020; při nesplnění bude
ponížena rezervovaná alokace nositelů IN v IROP

Územní dimenze v IROP 2021 – 2027
ITI
• SC 1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost
• SC 2.1 Čistá a aktivní mobilita
• SC 2.2 Revitalizace měst a obcí
• SC 4.1 Vzdělávací infrastruktura
• SC 4.2 Sociální infrastruktura
• SC 5.1 Kulturní dědictví a cestovní ruch
CLLD
• SC 5.2 Komunitně vedený místní rozvoj
RAP
• SC 2.3 Prevence rizik, zvýšení odolnosti a ochrana obyvatelstva (ZZS)
• SC 3.1 Silnice II. třídy
• SC 4.1 Vzdělávací infrastruktura (SŠ)
• SC 4.2 Sociální infrastruktura (DI)
KSPV?

Implementace integrovaných nástrojů
v období 2021-2027
•

Nástroj ITI a CLLD (stávající IPRÚ se stanou ITI)

•

Max. 30 % celkové alokace IROP 2021 – 2027 (ITI a CLLD)

•

Pro CLLD samostatný SC, podpora ITI v jednotlivých SC

•

Pracovní tým Integrované nástroje pro IROP 2021-2027

•

Aktivity pro CLLD více zacíleny do potřeb území MAS

•

Důraz na pokročilejší projektovou přípravu

•

Implementace obdobná aktuálnímu procesu IPRÚ – v roli nositele posuzování souladu
projektového záměru s integrovanou strategií

•

Větší důraz na animační činnost, přípravu projektů v území, spolupráci se žadateli

•

Eliminace činností souvisejících s administrací projektů

•

Eliminace vyjadřování ke všem změnám projektů v realizaci

•

Nastavením požadavků na obsah integrované strategie minimalizovat změny v průběhu její
realizace

Děkuji Vám za pozornost

Podpora ITI a RSK v OPTP

27. února 2020
Broumov

Aktuální stav projektů ITI
• k 15. 2. 2020 zazávazkováno celkem 192,8 mil. Kč a
proplaceno cca 122,2 mil. Kč
• financování z OPTP 2014-2020 až do roku 2023
• postupný útlum činností ZS ITI
• navýšení max. limitu FTE pro projekty řízení strategií na
7 FTE

Aktuální stav projektů RSK
• k 15. 2. 2020 zazávazkováno 170,1 mil. Kč proplaceno
celkem 76,2 mil. Kč
• od 1.1.2019 rozšířen maximální počet FTE RSK v
Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji na
podporu realizace strategie Restart (13 FTE)

Příprava budoucího období
• OPTP 21+ počítá s financováním provozu stávajících útvarů
nositelů ITI a RSK
• nově také aglomerace, které byly dříve pod IPRÚ
• maximální využití zjednodušených metod vykazování
• zatím není známa alokace na OPTP 21+ ani míra
spolufinancování

Příprava budoucího období - CLLD
• provoz a animace hrazeny z OPTP 21+
• po projednání s EK probíhá diskuse nad výslednou podobou
podpory v OPTP 21+
• vzhledem k plánované alokaci na OPTP 21+ nutno zajistit
dostatečné zdroje v OPTP pro CLLD
• míra kofinancování zatím není ze strany MFČR určena (dle
regionů při podpoře z ERDF)
• maximální snaha o zjednodušení (např. uplatnění
zjednodušených metod vykazování)

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

PROGRAM ROZVOJE
VENKOVA
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014-2020
STRATEGICKÝ PLÁN SZP PO ROCE 2021+

Fotografie použitá na základě licence od Shutterstock.com

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014-2020
ADMINISTRACE PROJEKTŮ M19
• 177 MAS vyhlásilo 526 výzev - 1 MAS nevyhlásila výzvu
• přes 7420 podaných Žádostí o dotaci na MAS s podporou 3,4 mld. Kč
• přes 5750 zaregistrovaných Žádostí o dotaci s podporou 2,56 mld. Kč
• přes 4390 uzavřených Dohod s podporou 1,85 mld. Kč
• proplaceno přes 2300 projektů s podporou téměř 1 mld. Kč
• pravidelný termín pro příjem od 1.2.-31.8.

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014-2020
ADMINISTRACE STRATEGIÍ
• 23 MAS - dodatky k akceptačním dopisům se snížením alokace – po
přezkumu bylo snížení potvrzeno všem MAS, které se odvolaly
• 43 MAS - dodatky k akceptačním dopisům se zvýšením alokace
• 1MAS nevyvíjí žádnou činnost - upozornění na neplnění podmínek
• schvalování změn strategií po střednědobé evaluaci

STRATEGICKÝ PLÁN SZP PO ROCE 2021+
PŘÍPRAVA STRATEGICKÉHO PLÁNU
•
•
•
•
•
•

navržený rozpočet pro EZFRV - 1,81 mld. EUR
finalizace analýz pro ex –ante hodnotitele
analýza finančních nástrojů
přechodné období
předpoklad předložení Strategického plánu do vlády – 2020
předpoklad předložení Strategického plánu EK – 2020

LEADER, RESP. CLLD
•
•
•
•
•

pro PRV povinný podíl 5 % z nařízení
specifický cíl H)
jednání s ostatními resorty o nastavení rozhraní
snaha o zjednodušení administrace
občanská vybavenost v SZP pouze přes MAS

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014-2020
CHYSTANÉ AKCE

 Leaderfest
27. -29. 5. 2020 Kutná Hora

 Mezinárodní setkání MAS LINC
14. – 17. 9. 2020 Jeseníky

 Konference venkov
21. – 23. 9. 2020 Žďár nad Sázavou

DĚKUJI
ZA POZORNOST
Fotografie použité na základě licence od Shutterstock.com; archiv MZe.

15. 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.)
• K 31.12. 2019 vyčerpáno – 12,81 %
• 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

V předložených
žádostech
o platbu

Ve schválených žádostech o
Certifikované výdaje
platbu

02_17_048

1 577 823 530

12

957 652 692

298 421 213

236 747 066

189 703 624

02_17_049

1 060 176 470

13

935 892 250

166 395 571

57 150 720

33 080 198

02_18_069

643 810 441

8

577 340 506

150 744 546

28 319 020

6 218 274

Územní dimenze OP VVV
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu
nejpozději 31. května 2021
• Výzva na Implementaci Krajských Akčních Plánů II (IKAP) II
Plánované vyhlášení 2/2 roku 2020
• Výzva na podporu akčního plánování (aktualizace MAP/KAP)

Územní dimenze OP JAK
Podpora území všech kategorií regionů z obou fondů ESF+, ERDF
• VRR, TRR, MRR

Obdobné nástroje pro územní dimenzi jako v OP VVV
Politický cíl 1
Implementace regionálních příloh RIS 3
• Podpora Smart Akcelerátorů

Politický cíl 4
Zachování konceptu akčního plánování z OP VVV
• krajské a místní akční plány
• koordinace mezi OP JAK a IROP
• u krajských akčních plánů propojení na regionální akční plán
• podpora sociálně vyloučených lokalit - KPSVL začleněno do MAP

AKTUÁLNÍ INFORMACE
O REALIZACI OPZ
A PŘÍPRAVA 2021+
Mgr. Jiří Kinský
Plenární zasedání NSK, 27. 2. 2020

AKTUÁLNÍ STAV IMPLEMENTACE INTEGROVANÝCH
NÁSTROJŮ V OPZ
ITI/IPRÚ: ukončení příjmu žádostí o podporu ve všech výzvách na projekty ITI/IPRÚ v průběhu
roku 2019
Výzva číslo

•
•

Alokace výzvy
mil. Kč

Objem žádostí o
podporu
mil. Kč

Právní akty
(schválené žádosti)
mil. Kč

45 (ITI, zaměstnanost)

440

626

408

46 (IPRÚ,
zaměstnanost)

276

299

236

48 (ITI, aktivní
začleňování)

300

454

255

49 (IPRÚ, aktivní
začleňování)

238

235

144

Celkem

1254

1614

1043

většinu projektů ITI / IPRÚ lze podpořit i ve standardních výzvách, omezená integrovanost s ostatními
projekty podpořenými v rámci strategie ITI / IPRÚ
implementace v čase stále zaostává za standardními výzvami OPZ (zejm. kvůli schvalování
integrovaných strategií a schvalovacím procesům jejich nositelů)
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AKTUÁLNÍ STAV IMPLEMENTACE INTEGROVANÝCH
NÁSTROJŮ V OPZ
• Stále běží příjem žádostí o podporu v CLLD (výzvy MAS je možné vyhlašovat
do 31. 5. 2020)
• KPSVL (výzva č. 52) příjem projektů do 30. 6. 2020
• Nové výzvy s územní dimenzí nejsou do konce programového období
• 2014-2020 plánovány
• Plán výzev OPZ je průběžně aktualizován a zveřejněn na webu www.esfcr.cz
– v roce 2020 budou vyhlášeny výzvy:
• pro územně samosprávné celky v PO 4 Veřejná správa
• na podporu zařízení péče o děti na 1. stupni ZŠ mimo školní vyučování
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PŘÍPRAVA OPZ+
 Na www.esfcr.cz zveřejněna verze OPZ+ z listopadu 2019 - po zapracování
připomínek členů Platformy pro přípravu OPZ+ a z veřejné konzultace
 Probíhá příprava verze 4 OPZ+ (pouze technické změny v souvislosti se změnou
šablony EK k OP, zvýraznění politických priorit MPSV v textu, aktualizace textu
u základních podmínek apod.)
 Pozice MPSV k integrovaným nástrojům prezentovaná na předchozích jednáních
NSK zůstává beze změny
 Zacílení na konkrétní území v OPZ+ je nastaveno v souladu s příslušnými
strategickými dokumenty (Strategický rámec politiky zaměstnanosti 2030, Strategie
sociálního začleňování 2030 ad.) – tedy na strukturálně postižené regiony
(RE:START) a na tzv. sociálně vyloučené lokality (KPSV) + CLLD
 Nejistota ohledně nastavení implementace Fondu pro spravedlivou transformaci
 MPSV stále nesouhlasí s navrhovanou alokací pro OPZ+
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Operační program Doprava
Plenární zasedání
Národní stálá konference
27. února 2020

Aktuální období 2014-2020
• Operační program Doprava patří k nejlépe čerpajícím programům, IN jsou
důležitou, ale nikoliv klíčovou součástí
• Územní dimenze zohledněna především v specifických cílech
implementovaných prostřednictvím IN, jinde spíše nepřímo (avšak specifika
různých regionů jsou zohledněna ve všech podkladových strategiích)
• Obecně jsou SC implementované prostřednictvím IN v čerpání pomalejší –
důvody jak na straně MD/MMR - složitější administrativní postupy, zpoždění
při schvalování ITI/IPRÚ, tak ale i na straně žadatelů/příjemců – projekty
odevzdávané těsně před skončením výzvy a v nižší kvalitě, opakované
vypořádávání stejných připomínek apod.
• Schválené projekty v SC 1.4 cca 2 636 mil. Kč, v SC 2.3 cca 737 mil. Kč – zatím
daleko za očekáváním, přičemž ze strany ŘO OPD byly učiněny veškeré možné
kroky k tomu, aby čerpání odpovídalo původně zamýšleným harmonogramům

Budoucí období 2021-2027
• Příprava OPD3 již započala, prvním oficiálním krokem bylo ustanovení Platformy pro
přípravu OPD3 – již proběhla dvě jednání, třetí proběhne v nejbližší době
• Mezi členy Platformy jsou i zástupci územních partnerů
• V rámci OPD3 je počítáno s městy v roli oprávněných žadatelů v oblasti infrastruktury
městské drážní dopravy a ITS pro řízení silničního provozu – implementace
prostřednictvím ITI
• Strategické zdůvodnění projektů prostřednictvím SUMP (zmíněno i v enabling
conditions) - potřeba většího provázání s ITI
• Podporovány budou především náročnější stavby s jasnými (a měřitelnými) výsledky
(v případě drážní dopravy zejména nové tratě)
• V ostatních podporovaných aktivitách bude územní dimenze aplikována spíše
nepřímo – základ 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

Operační program Životní prostředí

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

OPŽP 2014 – 2020
• ITI
• Ukončeno 8 výzev ITI
• Úspěšné projekty: 22 projektů; příspěvek 392 549 060 Kč
• Další projekty jsou v hodnocení, aktuálně nevyčerpaná alokace odhadována na cca
615 mil. Kč.
• Plánovaná 1 výzva (ITI Plzeň)

• CLLD
• Ukončeny 4 výzvy CLLD
• Alokace: 1 125 mil. Kč
• Žádosti: 274 mil. Kč
• Nevyčerpaná alokace: 851 mil. Kč (75,6 %)

• Kotlíkové dotace
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Územní podpora i bez Územní dimenze
PO 1

PO 2

PO 4

Individuální projekty v rámci OPŽP vykazují
územní zaměření:
• Středočeský kraj: Vodovody a kanalizace.
• Moravskoslezský kraj: Čistý vzduch.
• Jihomoravský kraj: Retence vody.
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OPŽP 2014 – 2020
•

•
•

ITI
– Důraz na konkrétní projekty, limitem je (zatím) pouze stav
připravenosti.
CLLD
– Důraz na silné stránky MAS.
Ostatní územní nástroje
– RAP: Uvítáme raději aktivní spolupráci při vyhledávání hraničních a
problematických projektů.
– RE:START: Uvítáme spíše rozvoj kapacit před pouhým alokováním
prostředků na projekty, které nebudou mít dopad na řešení problémů v
uhelných regionech.
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Děkuji za pozornost
Libor Dorňák
oddělení monitoringu a evaluací fondů EU
odbor fondů EU

Ministerstvo životního prostředí

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

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

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a

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
• Aktivity, ve kterých je nástroj ITI realizován:
• Realizace záchytných parkovišť systému P+R (park & ride)
u stanic a zastávek drážní dopravy, případně včetně
doplňkových služeb úschovy jízdních kol B+R (bike & ride)
• Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy
v uličním provozu: realizace nového oddělení tramvajového
pásu od uličního provozu, realizace nebo vyznačení
vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy, úpravy světelných
signalizačních zařízení pro preferenci tramvají nebo pro
preferenci autobusů (s využitím systému aktivní detekce)
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a

Změny v ITI v rámci OP PPR
• V 1. čtvrtletí 2020 se přesouvá role nositele ITI z IPR na odbor
evropských fondů MHMP (ŘO OP PPR)
• Úprava byla schválena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 164 ze dne
3. 2. 2020
• Z důvodu nedostatečné alokace na výzvu č. 44 - ITI Preference
povrchové městské veřejné dopravy dochází k revizi č. 5
programového dokumentu:
•
•

původní částka ITI – 11 111 111 EUR podílu EU
revidovaná částka ITI - 13 750 000 EUR podílu EU

• Změnu schválil dne 18. 2. 2020 Monitorovací výbor OP PPR
• Výzva č. 44 bude z 200 mil. Kč navýšena na 380 mil. Kč a zároveň
bude příjem žádostí prodloužen z 30. 6. 2020 do 27. 10. 2020
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a

Využití nástroje ITI v OP PPR ČR

• V roce 2018 ukončena výzva č. 16 – ITI Zvyšování atraktivity
užívání městské hromadné dopravy - 600 mil. Kč
• Předložen projekt Výstavba P+R Černý Most - 323 911 053
Kč CZV
• Dokončení záchytného parkoviště plánováno na duben 2022

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a

ITI v rámci OP PPR v letech 2019 a 2020

• 2. 1. 2019 zahájen příjem žádostí ve výzvě č. 44 – ITI
Preference povrchové městské veřejné dopravy - 200 mil.
Kč
• V listopadu 2019 předložen projekt „Preference A“ –
vyznačení vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy na 10
lokalitách na území Prahy
• Připravován projekt „Strakonická – rozšíření“ v objemu
360 mil. Kč - rozšíření komunikace o vyhrazený jízdní pruh
• Podzim 2020 bude předložen projekt „Preference B“ vyznačení dalších vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy

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

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a

Spolupráce územních partnerů

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a

Setkání:
1. října 2019 v Teplé
15. ledna 2020 v Praze

Závěry ze setkání územních partnerů
Teplá 1. 10. 2019
Územní partneři
• požadují, aby prostředky pro uhelné regiony na aktivity,
související s útlumem těžby, byly nad rámec kohezních
prostředků;
• požadují, aby z prostředků pro uhelné regiony byly
financovány pouze projekty, které skutečně souvisí s
útlumem těžby uhlí (tzn. řešeny pouze problémy
vybraných regionů, které v jiných regionech nejsou a
nikoliv podporovány aktivity, které je možné realizovat
kdekoliv jinde, tedy běžné aktivity rozvoje regionu).

Závěry ze setkání územních partnerů
Teplá 1. 10. 2019
Územní partneři
• prosazují pro evropské prostředky variantu jednotné
dotační sazby, odpovídající méně rozvinutým regionům,
pro celé území ČR vyjma Prahy (nikoliv různé dotační
sazby dle vyspělosti regionu);
• požadují, aby v programovém období 2021 – 2027 byla
stejná míra kofinancování ze státního rozpočtu jako v
současném programovém období 2014 – 2020, nebo
minimálně ve stejném objemu prostředků.

Závěry ze setkání územních partnerů
Teplá 1. 10. 2019
Územní partneři
• požadují, aby Ministerstvo financí řešilo problém
kofinancování projektů neziskových organizací ze státního
rozpočtu až do výše 95 % u investičních a až 100 % u
neinvestičních způsobilých výdajů těchto projektů;
• požadují, aby byl v programovém období 2021 – 2027
zachován stávající model ex-ante financování stejných typů
projektů, jako v současném období 2014 – 2020;
• žádají závazné uplatňování územní dimenze v operačních
programech pro období 2021 – 2027.

Závěry ze setkání územních partnerů
Teplá 1. 10. 2019
Územní partneři
• doporučují ministrům zemědělství a životního prostředí, aby v
programovém období 2021-2027 zajistili s využitím
evropských prostředků úhradu nákladů Státního pozemkového
úřadu při zastupování obcí v odborných investorských funkcích
při přípravě a realizaci společných zařízení (zejména budování
územních systémů ekologické stability, obnova a výsadba
stromořadí a výstavby malých vodních nádrží) podle
schválených pozemkových úprav.

Závěry ze setkání územních partnerů
Praha 15. 1. 2020
Územní partneři
• vyzývají Vládu ČR, aby představila výhled, jakým způsobem
bude zajištěno dlouhodobé financování v oblastech, kde
dochází v novém programovém období k výraznému snižování
financovaní z evropských fondů;
• v souvislosti s chystaným návrhem změny statutu RSK
požadují, aby povinným členem RSK byli zástupci všech
územních partnerů;
• požadují, aby bylo zajištěno financování administrace IN a RAP
ve výši 100 % mimo jiné z důvodu zajištění nezávislosti těchto
orgánů.

Závěry ze setkání územních partnerů
Praha 15. 1. 2020
Územní partneři
• apelují na ŘO a NOK, aby při nastavení budoucích
operačních programů 21+ byly zohledněny také potřeby
středních měst střední velikosti nad 25tis. obyvatel, které
nejsou součástí žádného integrovaného nástroje;
• se shodli, že ČR příliš extenzivně vykládá pravidla VP, což
vede ke zbytečnému nadužívání nástroje de minimis. V
konečném důsledku to způsobuje omezení přístupu
žadatelů k veřejným zdrojům.

Děkujeme za pozornost!

Usnesení NSK-5/2020
Národní stálá konference
I. vyzývá MF k zajištění 100% míry spolufinancování administrace IN a RAP
z prostředků EU a SR, mimo jiné z důvodu zajištění nezávislosti nositelů
těchto nástrojů.

Usnesení NSK-6/2020
Národní stálá konference
I.

vyzývá MF, aby do konce března 2020 představilo návrhy variant
kofinancování a problematiky řešení ex-ante financování pro
programové období 2021-27 a tyto návrhy prezentovalo a projednalo na
pracovním jednání se zástupci územních partnerů.

Různé, závěr
David Koppitz

