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Změny v přístupech RSK a RAP v programovém 
období 2021+



Sekretariát RSK

• Stabilizace a 
profesionalizace týmu

• Základní informační 
podpora + zprostředkování 
expertního podpory

• Sběr projektových záměrů

• Specifická publicita

• Aktivizace HSOÚ

Pracovní skupiny

• Povinné dle témat RAP –
seznam projektů

• Volitelné dle specifických 
potřeb regionu

• Provazování projektů

• Strategické projekty rozvoje 
regionu

• Identifikace bílých míst a 
bariér

RSK

• ČBK člen

• Regionálně specifické 
aktivity

• Regionální akční plán

• Návrhy na úpravy územní 
dimenze (zejména ÚDOP)

• Synergie s IN, RIS3…

Regionální stálá konference po roce 2020



Regionální akční plány - východiska

• Regionální akční plán je národní intervenční nástroj určený výhradně pro řešení vybraných

témat územní dimenze fondů EU

• Výhody RAP pro

• Žadatele: Nástroj na minimalizaci zmařených nákladů na přípravu projektových

žádostí

• Územní partnery: Forma definování priorit na základě shody aktérů v území;

posílení role RSK

• Stát/EK: Nástroj pro vyvážený rozvoj území

• Řídicí orgány OP: Efektivní čerpání a snížení administrativní zátěže (méně

projektových žádostí)



Regionální akční plán po roce 2020

Deinstitucionalizace
sociálních služeb

Silnice II. třídy

Zdravotní 
záchranná služba

Střední školy



Regionální akční plány - harmonogram

3/2020
• Ukotvení metodiky RAP do metodického pokynu

4/2020
• Dohoda o „klíčích“ pro rozdělení alokace mezi kraje

5-10/2020
• Práce RSK na RAP

10/2020
• ŘO IROP definuje indikátory a milníky pro jednotlivé RAP

11/2020
• Schválení RAP na jednotlivých RSK

1/2021
• Řídicí orgán IROP vyhlásí výzvu, v níž bude požadován soulad s RAP

2021+
• Žadatel předkládá projekt na ŘO, projekt musí být v souladu s RAP



Příprava programového období 2021-2027



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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Kdy začne nové programové období 2021-2027?

• Schválení VFR: klíčový milník přípravy programového období 2021–2027, 
bez kterého nebude možno dále dopracovat DoP a OP. Na schválení VFR 
musí navázat další kroky, které jsou tímto milníkem podmíněné.

• Pro budoucí finální fázi přípravy programového období 2021–2027 je velmi 
důležité mít na vědomí, že časová náročnost všech procesů, které budou 
muset proběhnout po schválení VFR a celé legislativy EU pro politiku 
soudržnosti, je značná. 

• Tyto procesy mezi schválením VFR a možným schválením DoP ze strany EK 
zaberou přibližně 13–15 měsíců, mezi schválením VFR a schválením 
posledních OP ze strany EK až 16–20 měsíců.



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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Just Transition Mechanism

Půjčky veřejnému sektoru 

poskytované EIB 

mobilizace

€25-30 miliard investic

InvestEU

mobilizace až

€45 miliard investic

Mechanismus spravedlivé transformace

alespoň 100 miliard EUR investic

k podpoře a financování regionů, které jsou nejvíce ovlivněny 

přechodem k nízkouhlíkaté ekonomice

Především formou dotací Soukromé investice Úvěrový nástroj

Fond spravedlivé transformace

mobilizace

€30-50 miliard

• Fond spravedlivé transformace  €7.5 miliard

• Přesun: ke každému €1 z FST přesun €1.5-3 z ERDF/ESF+ 

• Národní kofinancování

Poradenská a technická asistence

Územní plány spravedlivé transformace

Zjednodušení veřejné podpory



Just Transition fund (JFT)

• Cílem je „umožnit regionům a lidem řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace 
na klimaticky neutrální ekonomiku

• ČR je v rozdělení alokace 4., připadá na ni 581 mil. EUR
• Členský stát musí „vytvořit“ územní plány spravedlivé transformace pro dotčené regiony
• Zaměřené na MSP (odůvodněně pro velké podniky)

» produktivní investice do MSP vedoucí k hospodářské diverzifikaci a přeměně; zakládání nových 
podniků; 

» investice do výzkumu a inovací a podpora přenosu pokročilých technologií (cenově dostupná čistá 
energie, snižování emisí skleníkových plynů, energetická účinnost a energie z obnovitelných zdrojů); 

» investice do obnovy a dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a projektů pro nové využití; 
» investice do posílení oběhového hospodářství mimo jiné předcházením vzniku odpadů, jejich 

snižováním, účinným využíváním zdrojů, opětovným používáním a recyklací; 
» zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků; pomoc uchazečům o zaměstnání při hledání 

zaměstnání; 
• Na úrovni ČR se momentálně zvažují možnosti implementace fondu. 



Uhelná komise ČR

• Hlavním cílem komise je „poskytnout vládě ČR, objektivní a v maximální možné míře konsensuální 
výstupy s ohledem na budoucí využití hnědého uhlí v ČR včetně všech souvisejících aspektů“

• Základní klíčová doporučení 1. a 2. PS UK budou předloženy v září a výstupy z 3. PS UK v prosinci 
2020.

PS 1

Stanovení harmonogramu útlumu. 

Budou vytvořeny 3 možné scénářů útlumu 
uhlí. PS se zároveň zabývá určením vhodné 
náhrady za uhlí při jeho odstranění z ener. 
mixu a dalšími vnější faktory, které mohou 

ovlivnit harmonogram útlumu. 

PS 2

Technicko-legislativní 
rovina útlumu. 

PS již zpracovala analýzu 
zahraničních přístupů k 

útlumu a přehled právních 
předpisů, které se týkají 

uhlí. 

PS 3

Socioekonomické dopady útlumu 
těžby v regionech. 

Byla vytvořena matice, která bude 
zohledňovat přímé a nepřímé dopady útlumu 

v uhelných regionech i mimo ně. 

V nejbližších týdnech bude plněna daty – ve 
spolupráci s kraji, rezorty a dalšími subjekty. 



SRR ČR a Akční plán SRR ČR 
na období 2021-2022



Cíl SRR ČR 21+ a jejího akčního plánu

• Schválena vládou ČR 4. listopadu 2020 (usnesení č. 775/2019)

• 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).



Strategie regionálního rozvoje ČR 21+



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

http://egis.uur.cz/portal/apps/Cascade/index.html?appid=651008becf984ec9aae21339b8616ce7
http://egis.uur.cz/portal


Témata Akčního plánu 21-22

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

Výzkum, vývoj, 
podnikání

Zdravotnictví, 
sociální oblast

Doprava, 
technická 

infrastruktura

Bydlení, 
vzdělávání, 
občanská 

vybavenost

Životní prostředí, 
krajina

Kultura, cestovní 
ruch

Plánování 
regionálního 

rozvoje



Aktualizace Implementačního plánu 
ČR 2030



Jak to celé začalo – Agenda 2030, Strategický rámec Česká 
republika 2030…

2017

2018

2018

• V září 2015 přijalo světové společenství na půdě
Valného shromáždění Organizace spojených národů
společné cíle udržitelného rozvoje, kterých má být

dosaženo do roku 2030.
• ČR na tuto událost reagovalo vznikem SR ČR
2030, jež je výsledkem aktualizace Strategického
rámce udržitelného rozvoje z roku 2010.



Strategický rámec Česká republika 2030

✓ SR ČR 2030 je v ČR převodníkem pro 
Agendu 2030

✓ jedná se o aktualizaci SR udržitelného 
rozvoje (2010)

✓ je výstupem participativního procesu

✓ vychází ze dvou hlavních přístupů – kvality 
života a udržitelnosti. 



Implementační plán Strategického rámce ČR 2030

✓ IP rozpracovává Strategický rámec Česká republika 2030 schválený 
vládou dne 19. dubna 2017

✓ Cílem dokumentu je zajistit provázanost cílů České republiky 2030 s 
dalšími strategickými a koncepčními materiály a představit soubor 
opatření a doporučení, jejichž prostřednictvím bude její vize uváděna v 
praxi

✓ K aktualizaci IP bude cílem zapojit relevantní subjekty (VS, kraje, obce, 
další aktéry) do diskuse, jaká opatření a doporučení jsou pro naplnění 
cílů důležitá a kde je potřeba změn.



Participace na aktualizaci IP ČR 2030

Výzva k součinnosti a participaci na 
aktualizaci Implementačního plánu SR ČR 
2030, dle platných připomínkových archů, 
které jsou pro Vás připraveny.

Více o SR ČR 2030, udržitelném rozvoji a jak  
se i jinak zapojit naleznete na: 
www.cr2030.cz

březen
• Do konce března distribuce materiálů

květen
• Do konce května sběr podnětů



Národní investiční plán ČR 

Martina Sieber



• Neztotožňujme pouze s prezentovanou verzí NIP 

• Jedná se o celý zahájený proces změny pohledu na investice 

spojený s intenzivní prací na hledání zdrojů a například o aktivizaci 

PPP formy financování

• Ono se do plánu dostaly všechny poskytnuté projekty, jen ne 

všechny jsou zveřejněny na stránkách úřadu vlády v NIP, ale MMR 

pracuje s celým souborem.

• Na základě rozhodnutí úřadu vlády bylo rozhodnuto, že v 

prezentované verzi NIP bude ukázáno 20 investic krajů a 

statutárních měst (pokud investor neoznačil svoje priority, byly 

vybrány vždy největší investice).

Národní investiční plán

Proč se do plánu všechno „nedostalo“?



• V současné době probíhá proces aktualizace NIP prostřednictvím 

národních konzultací, v případě, že na straně měst a krajů vznikne 

potřeba aktualizovat svoje podklady, dostanou určitě v tomto roce 

příležitost.

• Do budoucna lze očekávat aktualizaci zhruba jednou ročně. 

Aktualizace NIP

NIP vs. Státní rozpočet

• Provázání NIP a státního rozpočtu se bude vyvíjet, nicméně je 
zde spíše ambice hledat jiné než rozpočtové zdroje, kterých je 
celá řada a nejsou náležitě využity. 

• Cílem je právě využívání mimorozpočtových zdrojů.



• Vzhledem k úpravě předpisů spojených s veřejnými zakázkami na 

vývoj softwaru stojí nyní systém na sběr investičních potřeb před 

posouzením architekta e-governmentu. 

• Jaký je záměr pracovat s připravovanou elektronickou celostátní 

databází sběru projektů, kterou připravuje MMR a její návaznost na 

NIP ČR?

» Předpokládáme, že databáze bude široce využita jak Regionálním 

odborem pro jeho činnost, tak i pro průběžnou aktualizaci NIP

» Bude sloužit jako sběr všech dostupných projektových záměrů z 

území a stav jejich připravenosti

» Bude sloužit k cílení, Akčního plánu SRR, regionálních akčních plánů, 

strategických dokumentů kraje,  pro potřeby Národního investičního 

plánu

Databáze investičních potřeb 



Národní dotační zdroje MMR

Miroslava Tichá
Ředitelka odboru správy národních dotačních titulů



Podpora
alokace výzev 2020 přijaté 

(ks)
Přijaté

(Kč)celkem NNV + SR

Sportovní infrastruktura (TV), (obec do 3 tis. obyv.) 250 000 000 0 0

Sportovní infrastruktura (TV), (obec 3 - 10 tis. obyv.) 50 000 000 0 0

Vesnice roku 2019 38 500 000 0 0

Místa aktivního, pasivního odpočinku (hřiště, sportoviště) 65 000 000 0 0

Dostupnost služeb (obchůdky, ordinace) 10 000 000 0 0

Pospolitost (školení, semináře) 5 000 000 0 0

Celkem PRR 2019+ 418 500 000 0 0

Bezbariérové obce (OÚ, DPS) 5 000 000 7 8 630 890

Euroklíč 5 000 000 1 4 688 554

Celkem Bezbariérové obce 10 000 000 8 13 319 444

Demolice v SVL 100 000 000 0 0

Nepodnikatelské brownfieldy 400 000 000 0 0

Brownfieldy studie 16 000 000 0 0

Celkem Revitalizace území 516 000 000 0 0

Cestovní ruch - infrastruktura 90 000 000 94 139 484 239

Cestovní ruch - marketing 60 000 000 0 0

Celkem Cestovní ruch 150 000 000 94 139 484 239

KODUS 110 000 000 19 161 400 000

Pečovatelské byty 150 000 000 27 213 000 000

Technická infrastruktura 40 000 000 94 119 960 914

BDBB - výtahy 165 000 000 268 379 218 192

Celkem Podpora bydlení 465 000 000 408 873 579 106

SPZ BJ 100 000 000 4 153 959 000

SPZ TI 20 000 000 5 84 517 073

Celkem SPZ (Solnice, Kvasiny) 120 000 000 9 238 476 073

Územní plán 15 000 000 103 26 200 000

Celkem Územní plán 15 000 000 103 26 200 000

CELKEM 1 694 500 000 622 1 291 058 862

Národní dotační
programy –

přijaté žádost



Národní dotační programy - výzvy

• Aktuálně otevřena pouze výzva v rámci podprogramu Podpora regenerace brownfieldů
pro nepodnikatelské využití.

• Zaměření: Cílem podprogramu je regenerovat území, na němž se nachází objekt/objekty 
nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield tak, aby jej bylo možné 
znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce, zamezit tak vzniku oblastí se sociální 
segregací a vytvořit podmínky pro stabilizaci území a zároveň do území přinést nové            
a potřebné funkce. Podprogram je zacílen na objekty typu brownfieldů, jejichž následné 
využití bude nepodnikatelského charakteru a bude sloužit široké veřejnosti.

• Možní příjemci: Obec Moravskoslezského, Ústeckého, nebo Karlovarského kraje nebo
příslušný kraj.

• Max. výše dotace (Kč): 30 mil. Kč
• % výše dotace / vlastní zdroje: 50 / 50 (obce od 10 001 obyvatel)
• Platnost výzvy: 18. 12. 2019 – 11. 05. 2020
• Alokace výzvy: 400 mil. Kč



Marie Zezůlková

marie.zezulkova@mmr.cz

Děkujeme za pozornost


