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Aktuální informace z programového  

období 2014+ 

 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

24. 6. 2016 

RSK Jihomoravského kraje 

Jednání sekretariátů RSK – současný stav  

• Pravidelné schůzky MMR, sekretariátů RSK a vybraných ŘO 

• Aktualizace RAP – komunikováno s ŘO 

• Průběžný sběr podnětů z území směrem k řídicím orgánům 

• Data z MS2014+  

 

• Intenzivnější spolupráce s řídicími orgány 

• Možnosti spolupráce s RSK 

• Podoba aktualizace RAP 
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Jednání sekretariátů RSK – výhled  

 Možné střídání míst konání (např. vždy každé druhé jednání mimo MMR) 

 Prezentování dobré praxe určité RSK (např. při sběru dat pro účely RAP, při 

vizualizaci územní dimenze apod.) 

 Diskuze rovněž např. ohledně strategických dokumentů krajů --- jejich 

sladění se Strategií regionálního rozvoje  

• Řídicí orgány zohledňují územní dimenzi (různými způsoby) 

• Intenzivní práce v území – nyní zejména aktualizace RAP 

• Spolupráce s ŘO se postupně zlepšuje, včetně OP ŽP 

• Společná témata RSK – KAP/MAP, cestovní ruch, kotlíkové dotace, sběr dat 

 

 

NSK – komora regionální 
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Národní stálá konference 

• bere na vědomí pokyny a termíny stanovené MMR pro aktualizaci 

regionálních akčních plánů, 

• ukládá sekretariátu NSK zveřejnit aktualizované regionální akční plány na 

webu www.uzemnidimenze.cz. T: 3. 10. 2016 

• ukládá sekretariátu NSK poskytovat výstupy z RAP řídicím orgánům včetně 

podnětů týkajících se nastavení výzev. 

• doporučuje řídícím orgánům využít výstupy z aktualizace RAP a o způsobu 

jejich využití informovat na následujícím jednání NSK. 

 

 

Usnesení NSK – komora regionální 

Národní stálá konference 

• doporučuje řídícím orgánům a dalším ústředním orgánům státní správy  

a jejich příspěvkovým organizacím využívat při sběru primárních dat z území  

a dalších šetřeních v maximální možné míře regionální stálé konference, 

• ukládá sekretariátu NSK poskytovat sekretariátům RSK v pravidelných 

intervalech vybraná data z MS2014+, 

• doporučuje řídicímu orgánu OP VVV stanovit pokyny a termíny navazující 

na proces koordinace místních akčních plánů sekretariátům regionálních 

stálých konferencí, 

• doporučuje řídícímu orgánu OP ŽP navázat spolupráci s RSK 

prostřednictvím tematické pracovní skupiny, jejichž seznam poskytne řídicí 

orgán OP ŽP. 

 

 

 

 

Usnesení NSK – komora regionální 

http://www.uzemnidimenze.cz/
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Národní stálá konference:  

• bere na vědomí informace o aktuálním stavu přípravy integrovaného 

nástroje Komunitně vedený místní rozvoj,  

• doporučuje MMR  a příslušným ŘO maximální možné urychlení procesu 

hodnocení strategií komunitně vedeného místního rozvoje; zveřejnění 

přehledu podaných strategií, 

• doporučuje MMR zajistit komplexní funkčnost monitorovacího systému 

MS2014+ ve vztahu k zajištění implementace nástroje CLLD,  

• doporučuje MMR upřesnit postup zaškolení pracovníků MAS pro práci  

s monitorovacím systémem MS2014+ (v modulu výzvy MAS a hodnocení 

projektů v CSSF14+) a navrhnout způsob spolupráce s NS MAS. 

Usnesení NSK – komora CLLD  

Národní stálá konference:  

• bere na vědomí informace o projektu MEDUIN II a doporučuje ŘO 

spolupracovat s experty v rámci tematických konzultací 

• bere na vědomí informace o integrovaných strategiích ITI a IPRÚ 

• bere na vědomí informace o aktuálním stavu implementace integrovaných 

nástrojů na úrovni nositele a zprostředkujícího subjektu EFRR pro ITI včetně 

informací od ŘO 

• doporučuje ŘO a městům nadále spolupracovat při přípravě prvních výzev 

pro integrované projekty a v případě zapojení ZS ITI i na přípravě 

hodnotících kritérií výzev ZS ITI  

• bere na vědomí informace o EU Urban Agenda (Urban Agenda for the EU)  
a doporučuje zapojení měst do jednotlivých partnerství 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení NSK – komora ITI a IPRÚ 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/Aktuality/Seznam-zadosti-o-podporu-SCLLD-predlozenych-v-ramci-vyzvy-CLLD_15_001
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/Aktuality/Seznam-zadosti-o-podporu-SCLLD-predlozenych-v-ramci-vyzvy-CLLD_15_001
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• Schůzka s resorty: 16. 5. 2015 

• Prioritizace aktivit naplňujících v daném období Strategii regionálního 

rozvoje – tj. podrobnější popis těch aktivit, které byly resorty a kraji (dle 

aktualizovaného RAP) označeny za prioritní 

• Sladění resortních záměrů s územním rozměrem a potřebami území  

• Aktualizace souhrnného seznamu plánovaných národních dotačních 

titulů  

• Rozšíření o přehled krajských dotačních titulů 

• Možné využití RAP pro národní dotační tituly 

• Úprava stávajících dotačních titulů – alokace, příjemci apod. 

• Zohlednění územní dimenze 

• Podněty ke zřízení nového dotačního titulu  

 

 

Akční plán 2017-2018 

• Aktivita nizozemského PRES 

• Má být potvrzena ministry podpisem tzv. Amsterodamského paktu 

(AP) na neformálním jednání ministrů dne 30. května 2016  

v Amsterodamu  

• Následně bude stvrzena schválením závěrů Rady pro obecné 

záležitosti dne 21. června 2016 

• Praktickým aspektem jsou tzv. partnerství - tvořena zástupci měst 

a jejich asociací na evropské úrovni, zástupci institucí EU, 

členských států a dalších expertů. K jednotlivým oblastem 

(regulace – financování – znalosti) vznikne akční plán aktivit, 

kterému se budou v nadcházejících letech (2-3) věnovat.  

 

 

 

Urbánní agenda EU (nově Urban Agenda for the EU) 
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• Prozatím piloty řídí a také financuje nizozemské PRES;  

od 1. 1. 2017 zřejmě financování partnerství z technické pomoci DG 

REGIO. 

• I do budoucna se dá očekávat, že EK bude výstupům a návrhům 

vzešlým z partnerství věnovat detailní pozornost, bude dle nich 

směřovat své finanční nástroje pro podporu měst  

a pravděpodobně využije i návrhy, které z partnerství vzejdou, pro 

úpravu EU legislativy i pro nadcházející programové období.  

• Je nutné, aby se česká města zapojila. MMR je připraveno metodicky 

pomoci.  

1. Do současných partnerství 

2. Do nových partnerství   

 

 

 

Urbánní agenda EU (nově Urban Agenda for the EU) 

• Témata partnerství jsou definována v AP; první 4 pilotní partnerství již 

existují a začala fungovat v prvních měsících roku 2016  

o dostupné bydlení (koordinátor Slovensko) 

o chudoba ve městech (koordinátor Belgie a Francie) 

o kvalita ovzduší (koordinátor Nizozemí)  

o migrace (koordinátor Nizozemí a DG Home)  

 

 

 

Urbánní agenda EU (nově Urban Agenda for the EU) 
Současná partnerství 
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• oběhové hospodářství (Circular economy) 

• pracovní místa a dovednosti v místní ekonomice (Jobs and skills in the 

local economy),  

• přizpůsobování se změně klimatu včetně tzv. zelené infrastruktury (Climate 

adaption - including green infrastructure solutions),  

• transformace energetiky (Energy transition),  

• udržitelný rozvoj území a přírodní řešení (Sustainable use of land and 

nature-based solutions),  

• městská mobilita (Urban mobility),  

• přechod k digitální ekonomice (Digital transition),  

• inovativní a odpovědné zadávání veřejných zakázek (Innovative and 

responsible public procurement).  

 

Urbánní agenda EU (nově Urban Agenda for the EU) 
Možná témata nových partnerství 

Odbor regionální politiky, oddělení urbánní politiky 

Mgr. František Kubeš, vedoucí oddělení 

frantisek.kubes@mmr.cz 

 

Veškeré informace k partnerstvím jsou na www.urbanagenda.nl 

 

 

 

Urbánní agenda EU (nově Urban Agenda for the EU) 
Kontakt v rámci MMR 

mailto:frantisek.kubes@mmr.cz
http://www.urbanagenda.nl/
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- Vyhlášeno 140 výzev  

- IROP: 26 výzev 

- OP Doprava: 11 výzev 

- OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost: 18 výzev 

- OP Technická pomoc: 3 výzvy 

- OP Výzkum, vývoj a vzdělávání: 14 výzev 

- OP Zaměstnanost: 42 výzev 

- OP Životní prostředí: 9 výzev 

- Dohoda o partnerství: 1 výzva 

 

- 242 mld. Kč v aktuálních výzvách 

- Projekty 757/15 575 za 30/178 mld. Kč 

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

Přehled výzev 

- Datum zahájení příjmu žádostí: 11. 5. 2016 

- Datum ukončení příjmu žádostí: 29. 7. 2016 

- Více na  

www.uzemnidimenze.cz 

včetně FAQ 

 

 

2. výzva CLLD 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Informace-o-cerpani
http://web.opd.cz/wp-content/uploads/2015/11/OPD_harmonogram-v%C3%BDzev-na-rok-2016_12-20-2015.xlsx
http://www.dotaceeu.cz/getmedia/da685c06-a4f6-47eb-af6d-4a7512b15f23/IROP_Harmonogram-vyzev-2016_27-10-2015.xlsx?ext=.xlsx
http://www.esfcr.cz/file/9032_24_1/
http://download.mpo.cz/get/54192/61840/639711/priloha001.xlsx
http://www.opzp.cz/dokumenty/download/256-1-Harmonogram v%C3%BDzev 2016 09_12_2015.xlsx
http://www.msmt.cz/file/37090/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/zakladni-informace/harmonogram-vyzev/
http://www.uzemnidimenze.cz/
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Plánované výzvy pro kraje a obce – IROP I. 
Plánované výzvy IROP Celková alokace Vyhlášení 

Vybrané úseky silnic II. a III. třídy (ITI a IPRÚ) 5,2 mld. Kč 5/2016 

Rozvoj sociálních služeb (mimo SVL a SVL) 0,9 mld. Kč 5/2016 

Sociální bydlení (mimo SVL a SVL) 0,9 mld. Kč 5/2016 

Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (mimo SVL a SVL) 1,3 mld. Kč 5/2016 

Kulturní dědictví (ITI a IPRÚ) 4,1 mld. Kč 5/2016 

Komunitně vedený místní rozvoj – dokumenty územního rozvoje 95 mil. Kč 5/2016 

Komunitně vedený místní rozvoj – dopravní obslužnost 1,6 mld. Kč 5/2016 

Rozvoj infrastruktury komunitních center  

(mimo SVL a SVL) 
120 mil. Kč 6/2016 

Stanice IZS 1,8 mld. Kč 6/2016 

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (ITI a IPRÚ) 1,1 mld. Kč 6/2016 

Dopravní obslužnost (ITI a IPRÚ) 5,1 mld. Kč 6/2016 

Sociální infrastruktura (ITI a IPRÚ) 3,3 mld. Kč 6/2016 

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (mimo SVL a 

SVL) 
89 mil. Kč 7/2016 

Plánované výzvy pro kraje a obce – IROP II. 

Číslo 

výzvy 
Plánované výzvy IROP Celková alokace Vyhlášení 

53 Deinstitucionalizace sociálních služeb (včetně SVL) 1,3 mld. Kč 7/2016 

54 Komunitně vedený místní rozvoj – sociální infrastruktura 1,9 mld. Kč 7/2016 

55 Komunitně vedený místní rozvoj – kulturní dědictví 427 mil. Kč 7/2016 

56 Revitalizace vybraných památek II. 1,5 mld. Kč 7/2016 

57 + 58 Sociální podnikání II (mimo SVL + SVL) 170 mil. Kč 8/2016 

59 Komunitně vedený místní rozvoj – sociální podnikání 1 mld. Kč 8/2016 

60 + 61 Infrastruktura základních škol (mimo SVL + SVL) 1,8 mld. Kč 8/2016 

62 Deinstitucionalizace psychiatrické péče 352 mil. Kč 9/2016 

63 + 64 Sociální podnikání (ITI + IPRÚ) 280 mil. Kč 9/2016 

65 + 66 Regionální vzdělávání (ITI + IPRÚ) 3,4 mld. Kč 9/2016 

67 Komunitně vedený místní rozvoj – vzdělávání 1,9 mld. Kč 11/2016 

68 Komunitně vedený místní rozvoj – řešení rizik 0,5 mld. Kč 11/2016 

69 Zateplování – finanční nástroj 2,55 mld. Kč 12/2016 



28.6.2016 

10 

Plánované výzvy pro kraje a obce – OP Z 

Číslo 

výzvy 
Plánované výzvy OP Z Celková alokace Vyhlášení 

58 

Projekty zaměřené na vzdělávací aktivity, na zvýšení kvality 

a řízení lidských zdrojů v úřadech územích samosprávných 

celků, na optimalizaci chodu úřadů a tzv. good governance, 

na procesní a personální audity v úřadech územních 

samosprávných celků, na projektové řízení a strategické 

plánování v úřadech územních samosprávných celků 

242 mil. Kč 9/2016 

69 

Výzva zaměřená na podporu zaměstnanosti žen ohrožených 

na trhu práce s dopadem na pozitivní slaďování rodinného a 

pracovního života rodičům-pracovníkům či klientům 

žadatele 

225 mil. Kč 10/2016 

70 

Výzva zaměřená na podporu zaměstnanosti žen ohrožených 

na trhu práce s dopadem na pozitivní slaďování rodinného a 

pracovního života  

17,5 mil. Kč 10/2016 

Plánované výzvy pro kraje a obce – OP PIK 

Číslo 

výzvy 
Plánované výzvy OP PIK Celková alokace Vyhlášení 

52 Zadávání zakázek na služby v oblasti výzkumu a vývoje 440 mil. Kč 8/2016 
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Plánované výzvy pro kraje a obce – OP ŽP I 

Číslo 

výzvy 
Plánované výzvy OP ŽP Celková alokace Vyhlášení 

45 

Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a 

přilehlých niv + hospodaření se srážkovými vodami + obnovení, 

výstavba, rekonstrukce, modernizace vodních děl sloužících k 

povodňové ochraně 

1,1 mld. Kč 9/2016 

44 
Sanace vážně kontaminovaných lokalit + realizace průzkumných 

prací, analýzy rizik 
0,5 mld. Kč 9/2016 

43 
Výstavba a modernizace úpraven vody + výstavba a dostavba 

přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody 
0,74 mld. Kč 9/2016 

42 

Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny 

odpadních vod v aglomeraci + výstavba, modernizace a intenzifikace 

čistíren odpadních vod 

2,6 mld. Kč 9/2016 

41 

Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů + 

výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů + 

výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů 

0,43 mld. Kč 8/2016 

40 
Předcházení vzniku komunálních odpadů + předcházení vzniku 

průmyslových odpadů 
0,24 mld. Kč 8/2016 

39 Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov 2,65 mld. Kč 9/2016 

38 Odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod 0,5 mld. Kč 6/2016 

Plánované výzvy pro kraje a obce – OP ŽP II 

Číslo 

výzvy 
Plánované výzvy OP ŽP Celková alokace Vyhlášení 

33 Zakládání a revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 0,26 mld. Kč 8/2016 

32 Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy 0,28 mld. Kč 8/2016 

31 
Implementace soustava Natura 2000, plánování a zajištění péče o NP, 

CHKO, atd. 
0,25 mld. Kč 5/2016 

29 
Vytváření regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur 

+ revitalizace vodních toků atd. 
0,29 mld. Kč 4/2016 
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Plánované výzvy pro kraje a obce – OP VVV 

Číslo 

výzvy 
Plánované výzvy OP VVV Celková alokace Vyhlášení 

24 Centralizované zpřístupňování elektronických informačních zdrojů 1,35 mld. Kč 6/2016 

34 Tematické sítě a partnerství – 14 krajských témat z KAP 280 mil. Kč 11/2016 

Diskuze, náměty, komentáře   

František Kubeš 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

 

frantisek.kubes@mmr.cz  

www.mmr.cz 

www.uzemnidimenze.cz  
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