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Výhled stěžejních aktivit MMR-ORP na rok 2018

• Tvorba návrhové a implementační části Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (zahájení

prací i tematických pracovních skupin a PS implementační).

• Vytvoření Koncepce podpory venkova

» V současné době probíhají jednání o definici pojmu venkov dle OECD či EK a rešerše SWOT

analýz v rámci podpory venkova napříč příjemci dotací.

» Následovat budou dotazníková šetření mezi územními partnery pro získání konkrétních dat

budoucích analýz. 1Q/2018.

» Dle rámcového harmonogramu dojde v 2Q/2018 k finalizaci KPV.

• Aktualizace Souhrnného akčního plánu hospodářské restrukturalizace Ústeckého,

Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

• Procesní evaluace územní dimenze

• Zasedání Národní stálé konference



Program Podpora rozvoje regionů 2019+

• 2018: projednání s partnery a zahájení komunikace s MF

• Vstupy: projednání RAP, SRR 14-20, příprava SRR21+, další zdroje

• Příklady potřeb území vztahující se k MMR

» Podpora služeb na venkově

» Místní komunikace – úpravy podmínek

» Sakrální stavby

» Infrastruktura pro volnočasové aktivity

» Revitalizace brownfields pro nepodnikatelské využití

» Bydlení (inženýrské sítě, senioři, bezbariérové vstupy, revitalizace sídlišť, veřejná 
prostranství)

» Cestovní ruch (turistické cyklostezky – pouze doprovodná infrastruktura)



Činnosti RSK v roce 2018 - očekávání

• Zpráva o hodnocení plnění RAP (T: 31. 3. 2018)

• Výroční zpráva RSK (T: 31. 3. 2018)

• Projednání vybraných výstupů z RAP

• Aktivní činnost v pracovních skupinách SRR

• Koordinace potřeb území při přípravě programového období 2020+ 

(diskuse potřeb jednotlivých aktérů – SMO, AK, NS MAS apod.)

• Prezentace své činnosti 



Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

• Dle Zákona o podpoře regionálního rozvoje jsou Strategie regionálního rozvoje ČR a
strategie rozvoje územních obvodů krajů zpracovávány s platností pro programové období
Evropské unie.

• Doposud byly zpracovány:

» Strategie regionálního rozvoje ČR 2000-2006

» Strategie regionálního rozvoje ČR 2007-2013

» Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020

• Připravovaná Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ je tak čtvrtým dokumentem
definujícím hlavní cíle regionální politiky státu.



Zákon o podpoře regionálního rozvoje (Zákon č. 248/2000 Sb.)

• Zpracování Strategie regionálního rozvoje ČR je MMR uloženo Zákonem o podpoře regionálního rozvoje.

• Dle Zákona o podpoře regionálního rozvoje Strategie regionálního rozvoje ČR:

• a) analyzuje stav regionálního rozvoje,

• b) stanoví republikové priority a strategické cíle regionální politiky pro zajištění dynamického a 
vyváženého rozvoje území,

• c) stanoví podklady pro vymezení priorit podpory regionálního rozvoje prostřednictvím fondů Evropské 
unie,

• d) stanoví podmínky pro vymezení státem podporovaných regionů,

• e) vymezuje nástroje k realizaci stanovených priorit a cílů,

• f) stanoví zaměření programu regionálního rozvoje Ministerstva,

• g) vymezuje úkoly ostatních dotčených ústředních správních úřadů k zabezpečení realizace stanovených 
priorit a cílů,

• h) stanoví způsob sledování a vyhodnocování účinnosti Strategie regionálního rozvoje,

• i) obsahuje doporučení krajům pro zaměření jejich rozvoje.



Harmonogram přípravy SRR 2021+

• 1.pol. 2018: příprava návrhové části

• 2. pol. 2018: příprava implementační části

• listopad – prosinec 2018: připomínkování materiálu v meziresortním

připomínkovém řízení

• 2Q 2019: předložení SRR vládě



Metodika – kritéria pro nová témata SRR

(1) důležitost/významnost pro řešení daného tématu z národní úrovně (tj. 

jedná se o téma, které je nutné řešit intervencemi z národní úrovně?)

(2) téma má určitá specifika (v odlišných územních kontextech je nutné jiné 

řešení)

(3) téma má odlišné územní důsledky (plošné opatření bude mít v různých 

územích odlišné důsledky)

(4) jsme schopni vydefinovat konkrétní řešení daného problému 



SRR – vazba na krajské strategické dokumenty (SRK)

• Analytická část:

» zaměřit i analýzy SRK na územní průmět témat v krajském měřítku.

» jaké hlavní problémy ve Vašem kraji se váží na silná metropolitní území, aglomerace,

regionální centra a jejich zázemí, hospodářky a sociálně ohrožená území?

• Návrhová část:

» definovat, jakým způsobem napomáhají SRK k naplňování cílů SRR

• Implementační část:

» stanovení sady společných indikátorů SRK a SRR pro monitoring a evaluaci SRR

» Propojení Akčního plánu SRR a regionálních akčních plánů



SRR – pracovní podoba strategických cílů

(1) Mezinárodně konkurenceschopná metropolitní území adaptovaná na ekonomický,

prostorový a populační růst

(2) Nadregionálně konkurenceschopné aglomerace využívající svůj růstový potenciál a plnící

úlohu významných krajských hospodářských, kulturních a akademických center

(3) Hospodářsky stabilizovaná regionální centra představující snadno dostupná centra

zaměstnanosti a obslužnosti příslušných funkčních regionů

(4) Revitalizované a hospodářsky restrukturalizované strukturálně postižené regiony

přizpůsobené a flexibilně reagující na potřeby trhu

(5) Dobrá kvalita života v hospodářsky nejslabších a sociálně nejohroženějších územích ČR

(6) Kvalitní veřejná správa v regionálním rozvoji přispívající k plnění cílů regionální politiky



Číslo podprogramu Podprogram 
2018_Datum 

ukončení 
výzvy

DT
Počty 

přijatých 
žádostí 

Požadováno (Kč)
Alokace  na rok 

2018

2018 Převis 
požadavku 
nad alokací

117D081
Demolice budov v sociálně vyloučených 

lokalitách
1 12 42 156 712
2 31 70 571 850

Demolice celkem 25.01.2018 43 112 728 562 100 000 000 -12 728 562

117D622
Odstraňování bariér v budovách obecních 
úřadů a domech s pečovatelskou službou

1 9 12 420 873

2 0

117D623 Euroklíč 1 4 688 543
Bezbariérové obce od roku 2017 celkem 31.01.2018 10 17 109 416 20 000 000 2 890 584

117D815
Podpora obnovy a rozvoje venkova

1 podpora 
vítězů soutěže 
vesnice roku

57 38 423 845 30 000 000

2 Zapojení dětí 
a mládež do 
komunitního 
života v obci

742 256 580 512 150 000 000

3 Podpora 
spolupráce obcí 

na obnově a 
rozvoji venkova

40 5 840 193 5 000 000

5 Podpora 
obnovy 
místních 

komunikací

841 629 094 109 250 000 000

6 podpora 
obnovy 

sportovní 
infrastruktury

227 488 743 115 80 000 000

PORV celkem 15.01.2018 1 907 1 418 681 774 515 000 000 -903 681 774
117D917 Živelní pohromy 22.01.2018 2 37 82 218 309 50 000 000 -32 218 309

Odbor 52 celkem 1 997 1 630 738 061 685 000 000 -945 738 061



Dotace MMR na Program obnovy a rozvoje venkova
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FINANČNÍ OBJEM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ
dle roku schválení (k 1. 1. 2018)



FINANČNÍ OBJEM PROJEKTŮ V REALIZACI
dle roku přechodu do stavu realizace (k 1. 1. 2018)
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POMĚR FINANČNÍHO OBJEMU SCHVÁLENÝCH KU REALIZOVANÝM PROJEKTŮM
stav k 1. 1. 2018
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FINANČNÍ OBJEM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ
dle krajů a operačního programu
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FINANČNÍ OBJEM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ
na počet obyvatel dle kraje a operačního programu k 1.2.2018
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www.mmr.cz

www.dotaceEU.cz

Děkuji za pozornost


