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Aktuální informace z programového 
období 2014+
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

30. 3. 2016
RSK Libereckého kraje

1. Nedávná činnost  MMR

• Zpráva o plnění ÚD

2. Aktuální činnost MMR

• RISY + mapový server, web územní dimenze, schůzky se sekretariáty RSK/ŘO

3. Národní dotační tituly MMR

4. Výzvy ESI fondů

Struktura prezentace

• Národní dokument k územní dimenzi předpokládá využití MS2014+ pro účely

Zprávy o plnění území dimenze – to pro rok 2015 není relevantní

• Hodnoceny jsou výzvy (resp. jejich soulad s NDÚD) vyhlášené v roce 2015

• Jako výzvy, u nichž je zohledněna územní dimenze, považujeme takové

výzvy, které splňují alespoň jedno z těchto kritérií:

1. Výzva je zaměřena výhradně na nějaké území (např. jen pro NUTS II Severozápad)

2. Ve výzvě je stanoveno rozdělení prostředků mezi územní jednotky (např. mezi kraje v

IROP 1.1, mezi pobočky Úřadu práce, mezi města v KPSVL)

3. V rámci výzvy jsou stanovena kritéria zvýhodňující určitý typ území (např. systém

bonifikací v OP PIK)

4. Územní dimenze vyplývající z tematického zacílení výzvy (např. síť TEN-T)

Zpráva o plnění územní dimenze za rok 2015
Analytické nástroje

Zpráva o naplňování ÚD – shrnutí výzev
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Alokace výzev s ÚD Celková alokace programu

64 %

16 % 24 %

11 % 5 % 0 % 12 %17%

• Většina vyhlášených výzev u nichž NDÚD územní dimenzi předpokládá ji

zohledňuje – vyhlášenou alokací teoreticky převyšují alokaci stanovenou

v NDÚD – jedná se však spíše o potenciál územní dimenze

• Skutečnou míru naplňování územní dimenze však bude možné posoudit až

prostřednictvím konkrétních projektů, které doposud nebyly realizovány

• Zpráva o plnění územní dimenze za rok 2016 lépe zodpoví na otázku, do

jaké míry je potenciál územní dimenze naplňován konkrétními projekty

Zpráva o plnění územní dimenze za rok 2015
Závěry

• Web územní dimenze

• Představení konceptu územní dimenze a aktuální informace

• Zajištění zpětné vazby

• Mapy územní dimenze 

• Hodnocení integrovaných strategií 

• 87 SCLLD, 6 IPRÚ, 7 ITI v MS2014+

• Regionální informační servis a mapový server

• Strategie hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK, KVK

• Schůzka se zástupci řídicích orgánů – využití RAP

• Schůzky se zástupci sekretariátů RSK – především aktualizace RAP

Aktuální činnost MMR – ORP



30.3.2016

2

Regionální Informační Servis (RIS)
Volně přístupný systém na www.risy.cz

• 1700 aktivních stránek systému

• 1,25 mil. prohlédnutých stránek za rok 2015, návratnost uživatelů 40 %

• Sběr dat jednotnou metodikou pro celé území

• Statistické ukazatele v časových řadách

• 13 subsystémů v jednotné struktuře pro každý kraj (vyjma Prahy) 

• Databáze s více než 81 000 schválenými projekty z peněz EU

• Jednotné pasporty všech aktuálně dostupných dotačních programů

a titulů (nejen z peněz EU, ale i SR, rozpočty krajů apod.)

• Propojení popisných dat s grafickými – zobrazení nad mapami

v aplikaci Mapového serveru

• Sdružení obcí (MAS, mikroregiony, Euroregiony)

• Karta „Obce“ – maximální rozsah informací o každé obci

• Průběžná aktualizace dat

• Mapy ke stažení (mapy nejen s tematikou EU fondů)

Mapový Server
Volně přístupná aplikace na http://mapy.crr.cz

• 15 projektů s odlišnou tematikou (rozvojové plochy,

sdružení obcí, projekty EU aj.)

• Propojení s popisnými daty RIS

• V každém projektu široký výběr podkladových dat

různých měřítek

• Využívání i poskytování Webových mapových služeb (WMS)

• Data administrativního členění ČR i přeshraničí

• Podporovány 4 prohlížeče (IE, FF, Chrome, Opera)

• Metadatový systém (METIS) 

• Speciální rozhraní pro mobilní zařízení

http://mapy.crr.cz/mobile

• 6 mapových projektů

• Možnost hledání dle aktuální polohy

• Spolupráce s ŘO IROP považována za dobrou praxi (využití podkladů ze strany

RSK – absorpční kapacita, projektové záměry, bariéry čerpání)

• Aktuálně není ze strany ŘO IROP poptávka po mapování dalších témat

• Probíhající intenzivní spolupráce s některými řídícími orgány na identifikaci

témat pro mapování ze strany RSK

• OP Zaměstnanost

• OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

• U dalších řídících orgánů příslib identifikování témat pro mapování ze strany

RSK

• OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

• U některých řídících orgánů se zatím nepředpokládá bližší spolupráce s RSK

• OP Životní prostředí - příprava schůzky mezi zástupci OP ŽP a MMR-ORP

• OP Doprava - roli RSK vidí v pozici facilitátora při projednávání klíčových

dopravních staveb

Výsledky schůzky s řídícími orgány

• Vyjádření RSK k aktivitám Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje

z pohledu jejich významnosti pro rozvoj kraje – případně na návrhy na vyřazení

dané aktivity, či zařazení jiné (bude zohledněno při přípravě AP SRR 17-18)

• Mapování absorpční kapacity z Národních dotačních titulů (NDT), příp.
identifikace „bílých míst“ – tj. témat, která nejsou v rámci NDT ani ESIF

podporovatelná

• Mapování absorpční kapacity z ESIF – u vybraných specifických cílů – vazba na

témata identifikovaná ze strany řídících orgánů

Do 30. 6. 2016 - zpracovat absorpční kapacitu, identifikovat bílá místa, případně
dodat další potřebná data

Do 31. 7. 2016 - k tomuto datu Předložit pracovní verzi MMR (není nutné schválení)

Do 30. 9. 2016 - předložit MMR schválenou verzi, která se stane podkladem pro AP
SRR 2017-2018

Aktualizace Regionálních akčních plánů
Hlavní body

• Náplň Zprávy o naplňování RAP do roku 2016

• Analýza realizovaných projektů dle MS2014+ - na základě datových

sad, které budou RSK poskytovány (tabulková část + textová část)

• Hodnocení nastavení implementace územní dimenze (textová část)

• Zpráva o naplňování RAP do roku 2016 podkladem pro

• Hodnocení nastavení implementace územní dimenze – tj. podklad

zpracovaný ze strany MMR-ORP ve vazbě na Evaluační plán Dohody

o Partnerství do 31. 3. 2017

• Zprávu o plnění územní dimenze za rok 2016 – ze strany MMR-ORP

zpracování do 28. 2. 2017

• Monitorovací zprávu Akčního plánu pro období 2015-2016 – ze strany

MMR-ORP zpracování do 31. 3. 2017

Zpráva o naplňování RAP do roku 2016
Hlavní principy
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Podpora cestovního ruchu – zatím 70 mil. Kč 

• Navigační a info systémy pro sluchově/zrakově postižené, 

vybudování/rekonstrukce odpočívadel, center služeb, hygienických zařízení, 

zpřístupnění atraktivit, návrh nového dotačního programu: podpora destinačních 

společnosti, atraktivit regionu… (300 mil. Kč)

Podpora bydlení – 485 mil. Kč

• Regenerace sídlišť, podporované byty, olověné rozvody, bytové domy bez bariér

Podpora regionů – 375 mil. Kč

• Spolupráce obcí, obnova sakrálních staveb v obci a místních komunikací, obnova 

majetku obcí a krajů po živelních pohromách, odstranění vybydlených budov

Podpora územního plánování obcí – 20 mil. Kč

Většina titulů vyhlášena k 1. 11. 2015, ukončení 15. 1. 2016

Národní dotační tituly MMR

Cíl programu: odstranění objektu a příprava území pro plnohodnotné využití

Příjemci podpory: obce se sociálně vyloučenou lokalitou

Předmět podpory: objekty pro bydlení, které se nacházejí v technicky 
nevyhovujícím stavu

Forma podpory: investiční i neinvestiční dotace, až 80 % CZV

Ukončení příjmu žádostí: 29. 4. 2016

Národní dotační tituly MMR
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Základní podmínky:

• Obec musí mít objekt ve svém vlastnictví.

• Objekt nesmí být zatížen žádnými závazky.

• Nutné platné povolení pro odstranění stavby.

• Je požadováno mít zpracovanou situační analýzu, která dokládá, že 
existence nevyhovující nemovitosti má negativní sociální a 
ekonomické dopady na lokalitu.

• Je nutné mít zpracovaný Projekt následného využití revitalizovaného 
území, jehož obsahem je celkové řešení lokality s nevyhovující 
nemovitostí.

• Obec musí mít zajištěno náhradní bydlení pro všechny případné 
současné uživatele nevyhovující nemovitosti.

• Podporu nelze použít pro již započaté akce (tam, kde je podepsána 
smlouva o dílo před podáním žádosti).

Národní dotační tituly MMR
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Národní dotační tituly - souhrn
Resort Alokace na období 2015-2016 (mld. Kč)

MMR 1,6

MD 5,3

MZd 0,2

MŠMT 12,7 

MŽP 5,4

MPO 2,2

Mze 17,5

MV 1,7

MK 1,1

MPSV 6,8

Zdroj: AP SRR 2015-2016

Aktuálně vyhlášené dotace na www.risy.cz/cs/dotace

- Vyhlášeno 132 výzev

- OP Doprava: 5 výzev

- OP Zaměstnanost: 35 výzev

- OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost: 26 výzev

- OP Životní prostředí: 12 výzev

- IROP: 23 výzev

- OP Výzkum, vývoj a vzdělávání: 12 výzev

- OP Technická pomoc: 3 výzvy

- Program rozvoje venkova: 3 výzvy

- 225 mld. Kč v aktuálních výzvách

- Harmonogramy 2016 – OP D, IROP, OP Z, OP PIK, OP ŽP, OP VVV, PRV

Výzvy

Štěpán Nosek

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

stepan.nosek@mmr.cz

www.mmr.cz

www.uzemnidimenze.cz

www.risy.cz

www.mapy.crr.cz

Diskuze, náměty, komentáře…  


