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1) Národní dotační tituly MMR pro podporu 
obecních investic na rok 2022



Národní dotační programy v gesci MMR

• Alokace 2022: 3,7 mld. Kč 

• Harmonogram vyhlášení výzev: průběžně od 1. října 2021

• Oblasti podpory: 

» Cestovní ruch

» Podpora bydlení

» Územní plán

» Regionální rozvoj 



Národní dotační programy v gesci MMR

» Cestovní ruch (200 mil. Kč):

• Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (infrastruktura)

» Podpora bydlení (700 mil. Kč):

• Pečovatelské byty, Komunitní domy seniorů

• Bytové domy bez bariér

• Technická infrastruktura

» Územní plány, Architektonické a urbanistické soutěže (35 mil. Kč)



Národní dotační programy v gesci MMR

» Regionální rozvoj: 

• Podpora odstraňování bariér v budovách OÚ a DPS (10 mil. Kč)

• Euroklíč (5 mil. Kč)



Národní dotační programy v gesci MMR

» Regionální rozvoj:

Podpora rozvoje regionů 2019+ (2,1 mld. Kč)

▪ Podpora obnovy a rozvoje venkova 

DT A – Podpora obnovy místních komunikací

DT B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury

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

DT E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 

▪ Podpora obcí s 3 000 až 10 000 obyvateli: 

DT A – Podpora obnovy místních komunikací

DT B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury

DT E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 



2) Podpora HSOU



Hospodářsky a sociálně ohrožená území (HSOÚ)

• HSOÚ vymezuje SRR ČR 21 na základě 
indikátorů:

- intenzita bytové výstavby
- hrubá míra celkového přírůstku
- index stáří
- podíl nezaměstnaných osob
- Intenzita podnikatelské aktivity

• vymezeny SO ORP, které vykazují 
nejhorší výsledky a žije v nich 25 % 
obyvatel ČR

• + zařazena správní území obcí 
zasahujících do bývalých vojenských
újezdů



Cíl systémové podpory HSOÚ

• Napomoci HSOÚ prostřednictvím cílených aktivit 
řešit dlouhodobé problémy a výzvy

• Funkčně nastavit komunikaci a získat reálnou 
zpětnou vazbu z území

• Naplňování aktivit AP SRR 21–22 a informace pro 
tvorbu dalších AP

Informace

Aktivizace

Hodnocení



• Investiční pobídky

• Zohlednění potřeb HSOÚ v dosavadních 
nástrojích (např. OP PIK, NDT MMR, SFPI) 

• Připravovaný dotační titul MMR 

• Aktualizace vyhlášky MF pro programové 
financování

• Workshop EWRC

• CZ PRES

Dosavadní kroky z národní úrovně
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Strategie/studie/implementační plán - proč je děláme a k čemu 
budou sloužit?

• zmapování potřeb území HSOÚ vč. jejich možnosti financování (nejen) 
ze SRR (např. fondy EU, NDT, krajské zdroje …)

• aktivizace aktérů v území a podpora absorpční kapacity

• provázání možností financování k prioritním projektům

• "bílá místa" dotační podpory

• zpětná vazba (reflexe) pro Akční plány SRR - nastavení možných aktivit 
pro HSOÚ

• zpětná vazba pro zacílení krajské regionální politiky



NDT MMR pro HSOÚ v období 2019–2021
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• Dosavadní podpora HSOÚ (bonifikace) napříč programy MMR 

• specifické výzvy ve stávajícím programu MMR či vlastní dotační titul?

• Jaká témata podporovat?

• Spolupráce a role MMR – kraje – obce?

• Jak podpořit větší synergii v dotačních titulech?

3 mld. Kč

7 mld. Kč

PRR19+



Aktivity AP SRR 21-22 pro HSOÚ
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Téma Rozpočet 
(mil. Kč)

Zdroj Zohlednění územní 
dimenze

Podpora podnikání 2 000 OP TAK bonifikace

Podpora zaměstnanosti 2 000 OP Z+ v jednání

Podnikatelské parky - -
Podpořena i nová 
výstavba

Vojenské újezdy - - -

Revitalizace brownfields 2 000 RRF / SR vyšší míra dotace

6 000
+ aktivity pro regionální centra = 10 mld. Kč



3) Národní plán obnovy – komponenty 
MMR



NPO – územní dimenze a relevance pro obce a kraje

• NPO obsahuje celkem 27 komponent

• Komponenty ze strany MMR–ORP vyhodnoceny (posouzení finálního stavu) z pohledu
» Územní dimenze

» Relevance pro obce a kraje

ANO Částečně ANO NE

Územní dimenze 10 komponent 10 komponent 7 komponent

Relevance pro obce 
a kraje

15 komponent 7 komponent 5 komponent



NPO – územní dimenze a relevance pro obce a kraje

• Účast územních partnerů při tvorbě NPO

• Potřeba zajistit územní dimenzi i ve stádiu implementace

• Vhodné zřídit podvýbor NPO pro územní dimenzi
» Navrženo na NSK 24. 6. 2021

» Podvýbor z/řízen na úrovni náměstků MMR a MPO

» Participace územních partnerů
• Nominace zástupců územních partnerů

» Zahájení činnosti



Komponenty v gesci MMR

1.4.1.6 Demonstrativní 
projekty rozvoje aplikací
pro města a průmyslové 

oblasti (např. 5G)

1. Vertikála Smart City 
(Smart Village/Region)

2. Vertikála Průmysl 4.0.

1,1 mld. Kč

2.8 Regenerace území se 
starou stavební zátěží 

(brownfieldů)

1. Regenerace 
významných strategických 
brownfieldů (MMR/SFPI)

2. Regenerace brownfieldů ve 
vlastnictví obcí a krajů 

pro nepodnikatelské využití 
(MMR/SFPI)

3. Regenerace brownfieldů ve 
vlastnictví obcí a krajů 

pro podnikatelské využití (MPO)

3,3 mld. Kč

4.1. Systémová podpora 
veřejných investic

Pilíř I: Podpora přípravy 
projektů

Pilíř II: Technická, 
metodická a organizační 

podpora systému

2,49 mld. Kč

1.6 Zrychlení a digitalizace 
stavebního řízení

1. Vytvoření 
„Agendového informačního 

systému“

2. Rozvoj a využití datového 
fondu veřejné správy v územním 

plánování

3. Plné využití přínosů 
digitalizace stavebního řízení

4. Zavedení rekodifikace 
stavebního práva do praxe

1,75 mld. Kč

RSK RSK



1.4.1.6: Demonstrativní projekty rozvoje aplikací
pro města a průmyslové oblasti (např. 5G)

• Cílem investice je kapitálová podpora vývoje a nasazování aplikací sítí 5G

• Vertikála Smart City (Smart Village/Region)
• Aplikace 5G v oblastech dopravních systémů, osvětlení, zvyšování bezpečnosti 

občanů, monitorování ovzduší, hospodaření s vodou, monitorování lesů atd.

• Vertikála Průmysl 4.0.

• Digitalizované výrobní linky, robotizované systémy, komunikace, 5G připojení atd.

• Financování ve výši 1 100 mil. Kč
• První pilotní podpora má být do roku 2022 směřována na připravené projekty (cca 5 projektů)

• Od roku 2023 má směřovat hlavní části podpory do měst, obcí a regionů a pro oblast průmyslu

• Komponenta obdržela kladné hodnocení MF, MMR a MPO připravuje ve spolupráci s městy 
5G nastavení podpory

• Probíhá jednání s MPO k nastavení implementace, rolím nositelů a aspektům výzev



1.6 Zrychlení a digitalizace stavebního řízení

NPO

Probíhají koordinační práce pro implementaci komponenty 1.6. Zrychlení a digitalizace stavebního řízení.

Cíl: Implementace reformy stavebního práva do praxe dosáhnout zjednodušení, zrychlení a zefektivnění 

procesů přípravy, umisťování a povolování staveb, což v konečném důsledku povede ke zlepšení investičního 

prostředí v ČR a zrychlení výstavby. Zkrácení stavebního řízení o dva roky.

Alokace: 1,446 mld Kč bez DPH



1.6 Zrychlení a digitalizace stavebního řízení

Architektura komponenty 1.6

• 1.6.1. Zavedení rekodifikace stavebního práva do praxe

• Cílem je implementace rozsáhlé reformy veřejného stavebního práva zahrnující institucionální a procesní změny a maximální 
digitalizaci agendy, která zajistí zrychlení stavebního řízení.

• 1.6.2. Vytvoření „Agendového informačního systému“ (AIS)

• Cílem je zavedení informačního systému stavebního řízení, který bude sloužit pro výkon působnosti stavebních úřadů a 
dotčených orgánů, které vydávají podklady pro rozhodnutí v řízení dle stavebního zákona.

• 1.6.3. Rozvoj a využití datového fondu veřejné správy v územním plánování

• Cílem je vytvoření centrální databáze územně analytických podkladů v prostředí připravovaného národního geoportálu
územního plánování.

• 1.6.4. Plné využití přínosů digitalizace stavebního řízení

• Cílem je vytvoření souboru informačních systémů, standardů a metodik, využitých jako dílčí komponenty systémů digitalizace 
stavebního řízení a územního plánování.



2.8 Regenerace území se starou stavební zátěží (brownfieldů)

3,3 mld. 
Kč

1. Regenerace významných strategických 
brownfieldů (MMR/SFPI)

2. Regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a 
krajů pro nepodnikatelské využití (MMR/SFPI)

3. Regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a 
krajů pro podnikatelské využití (MPO)

2000 
mil. Kč

800 
mil. Kč

500 
mil. Kč



Cíl programu: Regenerace strategických 
brownfieldů v území pro kombinované využití 
(podnikatelské/nepodnikatelské)

Specifické/strategické brownfieldy – velká 
území o velikosti několika hektarů, s větším 
množstvím různorodých objektů a potenciálně 
kontaminovaných ploch, a využívaných 
zpravidla jen ve velmi malém rozsahu.

» Předpoklad, že na výběru projektů se bude 
podílet území (Regionální stálé konference). 

» 1–2 projekt za kraj

Příjemci podpory: obce, kraje, NNO, MSP.
Předpoklad vyhlášení výzev: léto 2022

1. Regenerace specifických brownfieldů (MMR/SFPI)



Administrace: Státní fond podpory investic

Maximální výše podpory (součet dotace a úvěru): 50 mil. Kč

o Dotace odstupňovaná dle typu území dle SRR ČR 21+

Oprávnění žadatelé podpory: obce a kraje

Podporované aktivity: demolice, rekonstrukce, výstavba, výkup, 
zelená úprava okolí. 

Regenerací vznikne objekt určený pro účely občanského 
vybavení.

Plánovaná výzva: podzim 2021 (dle platných podmínek)

Od roku 2022 zohlednění podmínek NPO

2. Finanční nástroj pro nepodnikatelské brownfieldy (MMR/SFPI)
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4.1. Systémová podpora veřejných investic (2 490 mil. Kč)

• Podpora přípravy 150 velkých projektů, které budou v souladu s EU taxonomií (min. 50 mil. Kč)

• Podpora 30 PPP projektů (min. 250 mil. Kč)

Pilíř I: Podpora přípravy projektů (2 334 mil. Kč)

• Analytický SW navazující na ISPZ

• Metodické a školící aktivity

• Koordinační jednotka

Pilíř II: Technická, metodická a organizační podpora systému (166 mil. Kč)

Pozn. Jedná se o komponentu financovanou z národních zdrojů



Implementace

• První výzva podpory přípravy projektů a PPP projektů: 1. polovina 2022 (jednání s MF)

• Počet vybíraných projektů v roce 2022: cca 8 projektů na jeden kraj (vč. 1 –2 PPP projekty) - dalších 
cca 5 na jeden kraj v roce 2023

• Ukončení přípravy projektů do poloviny roku 2026

• Min. velikost podporovaných projektů: 50 mil. Kč

• Min. velikost podporovaných PPP projektů: 250 mil. Kč

• Výše podpory: 6 – 7 % velikosti investičních výdajů projektu (max. 14 mil. Kč u projektů a 21,5 mil. Kč 
u PPP projektů)

• Projekty musí být v souladu s EU taxonomií (TEG final report on the EU taxonomy (europa.eu))

• Výběr projektů: RSK + MMR

• Výběr PPP projektů: MMR + CZI (nutné prokázání bankovatelnosti)

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf


Pozvánky

• 5. 10.  Konference k výzkumu      
» Prezentace výsledků aplikovaného výzkumu pro potřeby státní správy v oblasti 

» Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Pozvánka na 6. ročník konference APLIKOVANÝ 
VÝZKUM V OBLASTI REGIONÁLNÍHO ROZVOJE (mmr.cz)

• 11. - 14. 10. Evropský týden regionů a měst 
» 13. 10. Workshop Digitalization – hope for citizens in vulnerable places

» Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - WORKSHOP – EVROPSKÝ TÝDEN REGIONŮ A 
MĚST (mmr.cz)

• Přelom listopad/prosinec Národní stálá konference 

https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/novinky/pozvanka-na-6-rocnik-konference-aplikovany-vyzkum
https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/novinky/workshop-%E2%80%93-evropsky-tyden-regionu-a-mest


Děkuji za pozornost
Mgr. Miroslav Daněk


