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1. Aktuální čerpání ESIF pro období 2014-2020





Finanční objem schválených projektů
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Alokace dle krajů a OP
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2. Příprava ČR na Programové období po roce 
2020



Vyjednávání legislativy 2021-2027 na úrovni EU

• EK publikovala nařízení k jednotlivým fondům v květnu a červnu 2018
• Rámcové pozice byly schváleny vládním Výborem pro záležitosti EU
• Právě probíhají pracovní jednání s Evropskou komisí
• Snaha uzavřít celé vyjednávání do konce první poloviny 2019
• Příklady zapojení územních partnerů v ČR

» Meziregionální poradní skupina MMR pro budoucnost kohezní politiky
» Rada pro ESI fondy na pracovní úrovni
» Kulaté stoly k politice soudržnosti po roce 2020
» Pracovní kulaté stoly k Národní koncepci realizace politiky soudržnosti po roce 2020
» Pracovní skupiny ke Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+
» Národní stálá konference
» Neformálně také setkávání územních partnerů 



Východiska

• Neexistence (věcné) strategie EU na 2021+
• Návrhy nařízení (obecné nařízení, nařízení k ERDF vč. příloh) (EK)

• Politické cíle a specifické cíle
• Řízení a kontrola
• Integrované nástroje
• Kódy intervencí a monitorovací indikátory

• Připravovaný návrh SRR 2021+ (ORP)
• Typologie území

• Připravovaný návrh NKR (NOK)
• Tematické zaměření 

• Zkušenosti ze SROP, IOP, ROP, IROP…



Návrh legislativního rámce

• Snaha EK o celkové zjednodušení
• Diskutabilní vyřazení EZFRV (tam pouze min. 5 % pro CLLD)
• Rámec pro územní dimenzi v zásadě nezměněn

• 6 % EFRR pro udržitelný (a nově „integrovaný“) rozvoj měst
• Různé, ale násobně (2x či 3x) zvýšené spolufinancování = tlak na vlastní 

zdroje žadatele (i státního rozpočtu)
• Tematická koncentrace 75 % EFRR na první dva politické cíle

• Nesoulad s prioritami prosazovanými (nejen) územními partnery
• N+2 (tlak na rychlý start čerpání a rychloobrátkové projekty)
• I při existenci ITI, CLLD je umožněn princip jednoho ZS (CRR ČR) s 

jednoznačnou odpovědností
• Snížení přídělů na technickou pomoc



3. Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+



Harmonogram přípravy SRR 2021+

• Září/říjen 2018: Jednání územních a tematických pracovních skupin

• Říjen 2018: Projednání aktuální verze dokumentu na NSK
» Na jednání představena ucelená verze dokumentu (tj. problémová analýza, návrhová část,

implementační část)

• Leden 2019: Projednání verze dokumentu pro meziresortní připomínkové řízení na NSK
» Na jednání představena verze, která bude následně předmětem formálního připomínkování

• 1Q 2019: Připomínkování materiálu v meziresortním připomínkovém řízení

• 2Q 2019: Předložení materiálu vládě



Strategické cíle

• Metropolitní území a jejich zázemí jsou ekonomickými tahouny ČR a při jejich koordinovaném růstu jsou 
respektovány jejich sociální a environmentální limity. 

• Aglomerace a jejich zázemí využívají svůj rozvojový potenciál a představují významná krajská hospodářská, 
kulturní a akademická centra. 

• Regionální centra plní roli pilíře české sídelní soustavy a jsou centry dojížďky za službami a prací. 
Populačně a ekonomicky stabilizované venkovské zázemí regionálních center plní nezastupitelnou roli 
v péči o krajinu, disponuje dostatečnou sítí veřejných služeb a je dobře napojeno na regionální centra. 
Aglomerace nebo metropole jsou dobře dostupné z většiny regionálních center. 

• Ve strukturálně postižených krajích jsou nastartovány zásadní změny směřující k jejich hospodářské 
transformaci na nové, konkurenceschopné obory, a jsou v nich efektivně řešeny sociální a environmetální 
problémy. 

• V hospodářsky a sociálně ohrožených územích je zajištěna dobrá kvalita života ve smyslu zajištění 
relevantního spektra veřejných služeb, občanské vybavenosti a fungující místní ekonomiky založené na 
úspěšných lokálních firmách.



Geografické vymezení strategických cílů

 zázemí metropolí/aglomerací bude
vymezeno na základě separátní
studie (data mobilních operátorů)

 hospodářsky a sociálně ohrožená
území jsou vymezována na základě
diskuze s kraji



Verze 5 ukazatelů - 25 % obyvatel ČR

5 ukazatelů

• Bytová výstavba

• Pohyby obyvatelstva

• Věková struktura

• Nezaměstnanost

• Podnikání



Vazba SRR21+ a RAP

• vstup do přípravy Akčních plánů SRR

• podklad pro identifikování absorpční kapacity v tématech mimo SRR 2021+ a pro 
účely Národního investičního plánu

• Informace v RAP: Název specifického cíle (dle SRR), Název opatření (dle SRR), Název 
aktivity (dle SRR), Hlavní nositel (dle SRR), Další nositelé (dle SRR), Význam pro kraj 
(hodnocení na škále 1-5), Upřesnění aktivity v RAP, Připravenost k realizaci v 
dvouletém/tříletém intervalu (např. 2021-2022), k zahájení investice v celkové výši, 
Zdroje financování dle let (např. 2021-2022), Indikátor

• A: Část společná v rámci SRR 2021+, B: Část regionální v rámci SRR 2021+, C: Část 
regionální mimo SRR 2021+, D: Část projektová (případně součástí částí A,B,C)



4. Připravované národní dotační programy 
MMR - Podpora rozvoje regionů 2019+, 

Program na regeneraci brownfields
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Předběžná alokace programů rozvoje regionů pro rok 

2019



Program Podpora rozvoje regionů 19+

Podprogramy

1. Podpora obnovy a rozvoje venkova

2. Podpora obcí s 3 001-10 000 obyvateli

3. Podpora obcí nad 10 000 obyvatel

4. Veřejné osvětlení

5. Podpora vládou doporučených projektů v oblasti rozvoje regionů

Příjemci dotace: obce, dobrovolné svazky obcí (DSO)



Program rozvoje regionů 19+

1. Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova (obce do 3000 obyvatel)

Dotační tituly (DT)  A - K

• Dotace až ve výši 70 % kromě dotačního titulu D- Podpora vítězů soutěže 

Vesnice roku 85%

• Možnost spolufinancování: dotace z kraje, jiné národní programy do výše 85 

% nákladů



DT A - Podpora obnovy místních komunikací

Akce na obnovu místních komunikací

• Všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, 

parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy,

• nadjezdy, napojení na místní komunikaci, je-li v majetku obce, 

• dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:

• Obnova kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k 

odvádění povrchových vod z této komunikace),

• obnova propustků, mostů, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, 

opěrné, zárubních, obkladních a parapetních zdi, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, 

příkopů.

Max. výše dotace: 5 mil. Kč



DT B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Podporovány budou akce zaměřené na: 

• na obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží 

pro hodiny tělesné výchovy, 

• na obnovu školních tělocvičen.

Mimoškolní využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20 % celkové časové kapacity objektu.

Max. výše dotace: 5 mil. Kč



DT C - Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu: 

• propustků,

• mostů a lávek přes místní vodoteče a terénní nerovnosti,

• parkovacích a odstavných ploch s vazbou na občanskou vybavenost obcí,

• zastávek linkové osobní dopravy a hromadné veřejné dopravy.

Výstupy musí být přístupné široké veřejnosti a nesmí být budovány pro konkrétního uživatele. 

Max. výše dotace: 1 mil. Kč



DT D - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

Obec, která získala v daném roce ocenění Zlatá, Modrá, Bílá, Oranžová, resp. se umístila v celostátním kole 

Oranžové stuhy, nebo se umístila na 1. až 3. místě v celostátním kole této soutěže.

Budou podporovány akce zaměřené na:

• obnovu a údržbu venkovské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, 

školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy apod.), 

• komplexní úpravu veřejných prostranství,

• obnovu a zřizování veřejné zeleně,

• rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení,

• obnovu a pořízení technického vybavení a zařízení,

• přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním v soutěži 

Vesnice roku.

Dotace až 85 %. 

Max. výše dotace: 2, 6 mil. Kč



DT E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu veřejných budov, jejichž provoz je plně hrazen z 

obecního rozpočtu. Jedná se o:

• kulturní domy,

• multifunkční domy,

• školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu) apod.

Max. výše dotace: 10 mil. Kč



DT G - Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů

Akce na obnovu drobných sakrálních staveb v katastrálním území obce, které nejsou 

prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku účastníka podprogramu. Jedná se zejména o 

obnovu staveb jako:

• kaple, kaplička, márnice,

• socha,

• boží muka, kříž.

Dále pak na obnovu:

• prostoru hřbitovů a hřbitovní zdi.

Max. výše dotace: 0,5 mil. Kč



DT H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního 
odpočinku

Jde především o:

• obnovu nebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť, dětských dopravních hřišť,

• obnovu obecních koupališť lokálního charakteru,

• obnovu nebo vybudování naučných/zážitkových stezek (vyjma cyklostezek),

• obnovu nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (vnitřní a vnější prostory pro 

setkávání, komunitní a spolkovou činnost).

Musí sloužit široké veřejnosti a nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické 

činnosti. 

Max. výše dotace: 3 mil. Kč



DT I - Podpora dostupnosti služeb

Příprava prostor pro provozování služeb základní lékařské péče (pediatr, praktický lékař, zubař) a obchodní 

obslužnosti (základní spotřeba/smíšené zboží)

• Rekonstrukce, přestavba a výstavba objektů, které budou nabídnuty k provozování za transparentních a 

tržních podmínek.

• Pořízení pojízdné prodejny.

• Pokud v katastru žadatele není v době podání žádosti provozována činnost stejného charakteru soukromým 

subjektem.

• Příjemce dotace: obec do 1 000 obyvatel, DSO

Max. výše dotace: 5 mil. Kč



DT K - Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji 
obcí

Podporovány budou akce zaměřené na:

• prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova s nadregionálním 

dosahem,

• výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova 

s nadregionálním dosahem,

• odborné vzdělávání starostů související s výkonem jejich funkce

Příjemci dotace: obce do 3 000 obyvatel, DSO

Max. výše dotace: 0,5 mil. Kč



Podpora větších obcí (podprogramy)

2. Podpora obcí s 3001 až 10 000 obyvateli
Dotace až do výše 60 %

obnova místních komunikací (max. výše dotace 5 mil. Kč)
obnova sportovní infrastruktury (max. 5 mil Kč)
obnova staveb a zařízení dopravní infrastruktury (max. 1 mil Kč)

3. Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli (kromě statut. Měst)
Dotace až do výše 50 %

obnova místních komunikací (max. výše dotace 5 mil. Kč)
obnova sportovní infrastruktury (max. 5 mil Kč)
obnova staveb a zařízení dopravní infrastruktury (max. 1 mil Kč)



Program Bezbariérové obce od roku 2017



Cíl: Zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při
odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s
pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras
obcí a měst.

Výše dotace: max. 50% uznatelných skutečně vynaložených nákladů,

Maximální výše dotace

Žadatel: obec

1. Podprogram Odstraňování bariér v budovách domů s 

pečovatelskou službou a v budovách městských a 

obecních úřadů



Cíl: Napomoci realizaci projektu EUROKLÍČ, jehož záměrem je zajistit

osobám se sníženou schopností pohybu rychlou a důstojnou dostupnost

veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např.

výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) na celém území ČR tím,

že budou tato zařízení osazena jednotným „eurozámkem“.

• Osobám se zdravotním postižením jsou univerzální „euroklíče“

distribuovány na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P.

• Rodičům dětí do tří let budou „euroklíče“ dlouhodobě zapůjčovány

prostřednictvím sítě mateřských center v jednotlivých krajích.

• Seniorům a osobám krátkodobě zdravotně indisponovaným budou

„euroklíče“ půjčovány přímo ve veřejně přístupných budovách (např.

u obsluhy, na recepci, na vrátnici apod.).

2. Podprogram Euroklíč



Cíl: Přispět k obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních

samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení

plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy. Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě

obecního a krajského majetku postiženého živelní pohromou.

Dotační tituly:

• DT č. 1 - pro dané území byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav (vyhlašován na 

základě strategie vlády pro obnovu území)

• DT č. 2 - pro území, kde nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav (vyhlašován 

každoročně)

Výše dotace pro DT 2: obce 70%, kraje 40 %, min. 100 tisíc Kč; 

Žadatel: obec nebo kraj

Program Obnova obecního a krajského majetku po 

živelních pohromách





1. Demolice v SVL

DT1 obec s návazností na SVL v krajích MSK, UK, KVK

DT2 obec s návazností na SVL v ostatních krajích

Oprávněný žadatel – obec/kraj

Předmět dotace – objekty pro bydlení, rekreaci nebo ubytovací zařízení ve špatném 

technickém stavu a jsou nezpůsobilé k bydlení

Uznatelné náklady – demolice

Neuznatelné náklady – výkup nemovitosti

Dotace až 80 %, výše podpory od 300 tis do 10 mil Kč



2. Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití 

• Žadatel: obec nebo kraj

• Výše dotace: Dotace ve výši až 70 % (obce do 3 tis. obyvatel), 60 % (obce do 10 tis. 
obyvatel), 50 % (obce nad 10 tis. obyvatel a kraje).

• Výše podpory: až 30mil. Kč (GBER připouští až 2 mil. EUR, při limitu 30 mil. Kč 
nebudou muset přepočítávat)

• Uznatelné náklady: Výkup, demolice, rekonstrukce, nová výstavba a revitalizace/ 
zelená úprava objektu brownfield.

• Neuznatelné náklady: Sanace ekologické zátěže, projektové a manažerské činnosti 
související s přípravou žádosti a administrací projektu.

• Náklady související se zadáním veřejné zakázky, studie proveditelnosti.



2. Podprogram Podpora regenerace brownfieldů pro 
nepodnikatelské využití 

Brownfieldem je pro účely tohoto podprogramu objekt nebo areál: 

• který je zanedbaný, opuštěný, nevyužívaný a nelze ho vhodně a 

efektivně využívat, aniž by proběhl proces jeho regenerace,

• který je po stavební/technické stránce nefunkční a bez technického 

zásahu/regenerace není možné jeho užívání. Nejde tedy jen o 

nevyužité objekty, které potřebují rekonstrukci pro nové využití,

• kde není možné vyřešit situaci jiným způsobem, než investicí z 

obecních prostředků – tzn. o objekt/areál nemá zájem soukromá sféra, 

která by obnovila jeho funkčnost.



2. Podprogram Podpora regenerace brownfieldů pro 
nepodnikatelské využití 

▪ Současné využití brownfields bude přípustné v případě, že : 

· půjde maximálně o 20% celkové plochy areálu/objektu a zároveň

· nevyužívaná část areálu je stavebně/technicky havarijním stavu/ stavu neschopném užívání

▪ Podpořeno bude například 

– V obci leží areál starého areálu výrobního družstva, kde se již neprovozuje žádná činnost a budovy jsou 

v havarijním stavu, obec takový prostor vykoupí, revitalizuje (zdemoluje budovy a provede terénní úpravy) 

a vrátí k životu jako park s volnočasovými aktivitami.

- obec vlastní areál starého JZD, který leží v zastavěném území obce, obsahuje několik 

hospodářských budov a jednu administrativní budovu. Danou lokalitu by ráda využila jako zázemí pro 

obecní stroje a dílny. Uznatelné v tomto případě bude jak demolice, tak rekonstrukce použitelných částí 

areálu a terénní úpravy.

- Obec vlastní budovu základní školy (z roku 1750), střecha se propadá, z oken rostou stromy atd. Obec 

objekt zrekonstruuje a výstupem bude např. multifunkční dům (společenský sál, tělocvična, knihovna, OÚ 

atd.) 



2. Podprogram Podpora regenerace brownfieldů pro 

nepodnikatelské využití 



Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití 

Dotační tituly

DT 1 – revitalizace a výstavba
Cílem je podpořit obnovu území, k jehož dalšímu využití je plánována 

výstavba nových objektů sloužících obecnímu zájmu

DT2 – revitalizace a rekonstrukce
Cílem je podpořit obnovu území, k jehož dalšímu využití je plánována 

rekonstrukce původních objektů

DT3 – revitalizace
Cílem je podpořit obnovu území, k jehož dalšímu využití je plánována 

revitalizace zeleně (parkové úpravy, hřiště)



Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití 

• Následné využití:
» Obecní dům, obřadní síň

» Škola, mateřská škola

» Knihovna

» Volně přístupné volnočasové aktivity, park, hřiště – bez poplatků

» Veřejné parkoviště, garáže - bez poplatků

» Obecní sklad, zázemí pro obecní techniku, dílny pouze pro využití obce

» Hasičárna

» Kulturní dům (omezeno komerční využití na 20 % kapacity)

» Klubovny pro lokální spolky

» Místní veřejná sportoviště určená především pro místní spádovou oblast (koupaliště, kluziště), 
omezeno profesionální využití a pronájem



5. Aktuální otevřené výzvy národních 
programů



Aktuální výzvy z národních titulů MMR

• SFRB: Program pro mladé 

» Od 15. srpna 2018

» Úvěrový program na pořízení nebo modernizaci obydlí pro mladé do 36 let 

pečující o dítě do 15 let

» Až 300 tis. Kč na modernizaci

» Až 1,2 mil. Kč na koupi bytu (max. 80 % sjednané ceny)

» Až 2 mil. Kč na výstavbu rodinného domu (max. 80 % sjednané ceny)





Co je Národní investiční plán?

• Plán pro zásadní investice, aby mohly být v rámci managementu
veřejného investování plánovány, řízeny a vyhodnocovány jejich efekty
a přínosy

• K čemu poslouží získané informace?

» Efektivnější využití investičních prostředků státního rozpočtu

» Identifikace potřeb a možností jejich financování (mj. nastavení národních
dotačních titulů)

» podklad pro práci na Národní koncepci realizace politiky soudržnosti po roce
2020 (vč. stanovení priorit)

» predikce čerpání ESI fondů ve stávajícím programovém období za oblast
veřejné správy



Aktuální stav

Získané vstupy 2019-2030
• Resorty

• Kraje

• Vybraná statutární města (součástí IN)

• Zbylá statutární města (tj. města nad 40 tis. obyvatel) zasílají jen projekty nad 50
mil. Kč

• Ostatní obce zasílají max. 20 klíčových investic dle svých rozvojových priorit, tedy
ideálně v souladu s platnými strategickými dokumenty (bez ohledu na velikost
projektů)

• Nejedná se o provozní náklady



NIP: Krajské projektové záměry (všechny kraje)
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NIP: Projektové záměry v Jihomoravském kraji

 -

  500,0

 1 000,0

 1 500,0

 2 000,0

 2 500,0

 3 000,0

 3 500,0

zdravotnictví školství sociální služby
pro seniory

kultura cestovní ruch sociální služby podpora
podnikání

Bez dopravy (16,8 mld z 23 mld)



NIP: Projektové záměry obcí
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NIP: Projektové záměry obcí Jihomoravského kraje 
(bez dopravy ta je 16 mld. Kč)
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www.mmr.cz

www.uzemnidimenze.cz

www.dotaceEU.cz

Děkuji za pozornost


