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1) Informační systém 
projektových záměrů

projektovezamery.cz
info.projektovezamery.cz

ispz@mmr.cz

http://www.projektovezamery.cz/
http://info.projektovezamery.cz/
mailto:ispz@mmr.cz


Proč ISPZ používat

Vznikne rozsáhlý zdroj informací reflektující aktuální potřeby území, 
které jsou zásadní při tvorbě strategických dokumentů, či nastavení 
dotační a regionální politiky na regionální i národní úrovni



• Nositel projektu
• IČ, název, právní forma

• Základní informace o projektu
• Název, popis, výsledek, místo realizace, spolupracující subjekty,…

• Kategorizace
• Tematická kategorizace

• Časový rámec a náklady
• Stav rozpracovanosti, celkové náklady, počátek a konec realizace

• Financování
• Podrobný rozklad financování pro záměry nad 50 mil.

• Studie a dokumentace
• Informace o stavu připravenosti dokumentace (EIA, DUR, DPS, DSP, ad.)

• Doplňková data
• Správci krajských databází doplňované vazby na Strategii regionálního rozvoje, operační 

programy, národní dotační tituly, ad.

Struktura dat



Aktuálně dostupná data v ISPZ

o Data ze sběru pro Národní investiční plán (NIP) z roku 2018

o Aktualizovaná data ze sběru pro NIP z roku 2018 – úprava do 
podoby bližší aktuální struktuře dat (2019)

o Aktualizace dat pro NIP z roku 2020 – pouze města a kraje

o Data z vlastních sběrů krajů



Vzhled ISPZ

o Přehled projektových záměrů

o Založit nový záměr



ISPZ - založení projektového záměru
oVýběr hodnot ze seznamu u většiny položek
o Podrobnější údaje pro PZ nad 50 mil. Kč
oMožnost uložení rozpracovaného záznamu
o Přehledná navigace indikující úplnost vyplnění jednotlivých kapitol



Role sekretariátů Regionálních stálých konferencí

• Vykonávají roli správců krajské databáze

• Komunikují s uživateli

• Motivují uživatele k užívání ISPZ

• Dbají na úplnost vyplněných dat

• Zadávají doplňková data (vazby na SRR, NDT, OP,...)

• Zajišťují základní publicitu ISPZ v území



Informace pro území

• Začít používat ISPZ pro sběr a správu projektových záměrů

• do 31. 7. 2021 bude probíhat první fáze „čištění“ databáze (V ISPZ 
jsou nahrána data z předchozích sběrů dat a z původní krajské databáze)
• Zaktualizovat data v ISPZ
• Odstranit neaktuální záznamy
• Přidat nové záměry
• Doplnit chybějící údaje o projektových záměrech

• Informace o ISPZ a uživatelský manuál jsou dostupné na 
info.projektovezamery.cz

• Primárním kontaktem je sekretariát Regionální stále konference

• Pro technické záležitosti ispz@mmr.cz

http://info.projektovezamery.cz/
mailto:ispz@mmr.cz


2) Rámec pro rozvoj administrativní 
kapacity 2021−2027



Rámec rozvoje administrativní kapacity

• Roadmap for Administrative Capacity Building

» nový nástroj EK pro období 2021 – 2027

» pro ČS „dobrovolný“ – reagovat na nedostatky 
uvedené v Annex D Country Report 2019

» součást balíku dokumentů k DoP a OP



Rámec rozvoje administrativní kapacity

• Rámec pro posilování administrativní kapacity

2021 – 2027

» připravován MMR – NOK jako resortní dokument

» HMG obdobný jako DoP

» aktuálně je připravována 2. verze k zaslání na EK

» administrativní kapacita v ČR je stabilizovaná a fungující



Rámec rozvoje administrativní kapacity

• Rozšířené pojetí administrativní kapacity:

1. lidské zdroje a vzdělávání

2. kapacita partnerů a příjemců

3. veřejné zakázky

4. prevence a odhalování podvodů, korupce a střetu 
zájmů



Rámec rozvoje administrativní kapacity

• Ad. 2 – kapacita partnerů a příjemců

» včetně územních partnerů

» ukotvení ITI/CLLD/RSK



3) Územní dimenze v operačních 
programech 2021–2027



Územní dimenze v operačních programech

• Zohlednit specifické potřeby a cíle různých typů území v nastavení operačních programů a 
podpořit tím rozvoj území definovaných SRR 21+. 

• Nakolik se toto nastavení promítne do reálné alokace ve prospěch preferovaných regionů, je 
nutné pravidelně monitorovat.

• ÚDOP definuje alokaci na nástroje ITI, CLLD, RAP a specifickou podporu HSOÚ a strukturálně 
postiženým krajům.

• U HSOÚ bude stěžejním cílem, aby v tématech, v nichž budou HSOÚ podpořeny (bonifikovány) 
bylo alokováno minimálně 25 % alokace daného tématu.

Indikativní alokace na nástroje územní dimenze (v milionech EUR)

IROP OP ŽP OP D OP TAK OP JAK OPZ+

ITI 999,6 89,9 443,5 61 46,6 0

CLLD 328 15 x 38 x 55

RAP 830 x x x x x



Harmonogram přípravy
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29. 4. 11. 5. květen červen
1. pol.

15. 7.červen
2. pol.



4) TIA – hodnocení územních dopadů
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www.tiammr.cz

http://www.tiammr.cz/


5) Regionální akční plány 2021+, 
aktuální stav přípravy 

CLLD 21+ a ITI 21+



Základní informace o RAPech

• RAP představuje posílení role RSK a posílení role územních partnerů:

» Provázáním RAPu s činností RSK daného kraje umožňují RAPy deklarovat
skutečné partnerství a dohodu v regionu nad systémovým řešením daného
tématu v regionu.

• RAP bude projednáván a schvalován v partnerství RSK pro území kraje

» (případně zastupitelstvem hlavního města Prahy pro aktivitu Střední školství na
území hlavního města Prahy).

• Na platformě RSK mohou být diskutovány projekty RAP.



RAP - klíče

Deinstitucionalizace
sociálních služeb

Seznam projektů

Silnice II. třídy

průměr délky prioritní sítě 
a celkové délky

Zdravotní 
záchranná služba

10 variant

Střední školy

počet žáků SŠ, VOŠ 
a konzervatoří

✓21



Aktuální stav přípravy SCLLD 21+

• Kontrola dodržování standardů MAS

» Podáno 180 žádostí (3 "nové" MAS, 1 MAS nebude v p. o. 21+ pokračovat)

• Schváleno všech 180 žádostí (k 30. 4. 2021)

» Tvorba a schvalování koncepčních částí strategií

» Pokračování týmu mentorů, k dispozici šablona, 
web. aplikace

• Vyhlášení výzvy 24. 5. pro strategie CLLD

• Příjem žádostí od 1. 6. po dobu cca 3 měsíců



Aktuální stav příprav ITI 21+

• Aktuální stav přípravy integrovaných územních strategií

» Koncepční část územních strategií - dokončení 2Q 2021

» Programové rámce (akční plán strategie) - dokončení ve vazbě
na přípravu PD OP

• Stav schvalování novely zákona č. 248/2000

» Přímý vliv na vyhlášení výzvy MMR-ORP
k předkládání strategií

» 3. čtení v PS dne 14. 4. 2021

» Senátu k projednání do pol. června 2021



6) Financování AP SRR z OP 21–27



Očekávání od Akčního plánu

• Naplňování cílů SRR ČR a Koncepce rozvoje venkova 

• Podpora cílená do území (územně zacílené tematické intervence)

• Uplatňování partnerského přístupu (během tvorby a implementace)

• Zapojení gesčních ministerstev a dalších subjektů do implementace 

• Synergie gesčních (národních) politik a regionální politiky ČR a EU

• Rámec pro věcnou náplň integrovaných nástrojů a uplatňování územní 
dimenze v operačních programech

• Budoucí rámec pro uplatnění územní dimenze v národních dotačních 
titulech

Srozumitelný přehled o národních nástrojích regionální politiky



Financování z OP 21-27

• Schváleno rozdělení alokací

• Březnové návrhy operačních programů

• Další podklady 

o Projektové záměry (NIP)

o Dosavadní financování

o Expertní odhad

o Kombinace



Děkuji za pozornost
RNDr. Richard Nikischer Ph.D.


