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Co se dohodlo na 18. zasedání NSK?

• Aktuality v implementaci NPO – potřeba dále vyjasňovat DNSH a EU Taxonomii

• Metodiky pro integrované nástroje a RAP jsou schváleny, nyní probíhá příprava 
strategií a plánů v území

• Hledání dalších možností územního zacílení vybraných programů Modernizačního 
fondu 

• Rozvíjení metropolitní spolupráce s MV a městy

• Koordinace HSOÚ dle dohodnutého harmonogramu ve spolupráci s RSK



Regionální akční plány

• Základní parametry RAP nezměněny

• Do 28. 2. očekáváme další pracovní verze a nabízíme možnost 
průběžné individuální konzultace 

• Dle informací sRSK nejsou zásadní bariéry finalizace RAP

• Schválení klíčů Radou AK ČR i NSK
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Akční plán SRR 21–22: naplňování aktivit

0

10

20

30

40

50

60

70

Le
d

en

Ú
n

o
r

B
ře

ze
n

D
u

b
en

K
vě

te
n

Č
e

rv
e

n

Č
e

rv
e

n
ec

Sr
p

en Zá
ří

Ř
íje

n

Li
st

o
p

ad

P
ro

si
n

ec

Le
d

en

Ú
n

o
r

B
ře

ze
n

D
u

b
en

K
vě

te
n

Č
e

rv
e

n

Č
e

rv
e

n
ec

Sr
p

en Zá
ří

Ŕ
íje

n

Li
st

o
p

ad

P
ro

si
n

ec

2021 2022

M
ili

ar
d

y Předpoklad Skutečnost

Finanční naplňování z programů 14–20109

29 27

55

Plnění dílčích úkolů

Očekávané financování



Akční plán SRR: pracovní skupiny

Pracovní skupina SRR (1. 2.)
» Financování a naplňování aktivit

» Diskuse – vymezení HSOÚ

» Úkoly – aktualizace plnění aktivit, návrh dalšího postupu včetně nových aktivit (územní 
specifika, význam a schopnost řešit aktivitu z národní úrovně)

Územní pracovní skupiny
» Stav naplňování aktivit primárně dle území

» Principy dalšího postupu

» Reakce na návrhy odstranění / úprav / vytvoření aktivit

» Vymezení HSOÚ

» Analýza přeshraniční konkurenceschopnosti krajů ČR 

» Databáze kvality života v obcích

2. 3. 
PS Venkov

8. 3. 
PS Regiony

7. 3. 
PS Města



Akční plán 23–24: harmonogram

únor

březen

duben květen

červen

červen září říjen

+ vyhodnocení AP SRR 21-22
+ 5. Souhrnný akční plán RE:START



NPO: komponenty MMR a Podvýbor pro územní dimenzi

• Podvýbor pro územní dimenzi

» Odsouhlasení vybraných komponent pro zaměření podvýboru

» Jednání ke komponentě 2.8

• 1.4.1.6 Demonstrativní projekty v oblasti 5G

• 2.8 Regenerace území se starou stavební zátěží

» Podání do 2023, dokončení do 2025

» „Tagging“ -> zvýšení energetické účinnosti, 
využití recyklovaného stavebního materiálu, 
nové budovy

• 4.1 Systémová podpora veřejných investic



NPO: komponenta 2.8

• Časový rámec – žádost musí být podaná do 2023 a realizace projektu 
dokončená do konce roku 2025

• "Tagging":

» u rekonstrukce musí dojít ke zvýšení energetické účinnosti budovy,

» u novostaveb musí dojít k výstavbě nové energetické budovy s potřebou primární 
energie (PED), která je alespoň o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou 
spotřebou energie

» dále existuje možnost podpořit přeměnu brownfieldu na přirozené úložiště uhlíku

• Role regionální brownfieldové jednotky RSK

» vytipování vhodných a připravených lokalit pro oblast specifických brownfieldů

» RSK následně doporučí MMR/SFPI lokality pro podporu



Výsledková evaluace programového období 14-20

Více na dotaceeu.cz knihovna evaluací 

https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/narodni-organ-pro-koordinaci/evaluace/knihovna-evaluaci/vysledkova-evaluace-prinosu-evropskych-fondu-na-re


Výzkum v oblasti regionálního rozvoje

Příjezdový cestovní 
ruch s využitím 

GSM dat

Big Data pro 
hodnocení socio-

ekonomické pozice 
obyvatel

Vybavenost 
venkovských obcí

Univerzální design 
v podpoře bydlení

Rozvoj cirkulární 
ekonomiky

https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/novinky/prinasime-zaznam-z-6-konference-aplikovaneho-vyzku


Web územní dimenze v novém

• www.uzemnidimenze.cz

• Nový design

• Záznamy seminářů

• Nový systém novinek

http://www.uzemnidimenze.cz/


Informační systém projektových záměrů

www.projektovezamery.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

Investiční plány
Národní plán obnovy



Budoucnost ISPZ

2022

2023

2022



• Celkem 24 tis. projektových záměrů za 1,3 bil Kč

• Jihomoravský kraj - 1,7 tis záměrů za 130 mld. Kč

Data z ISPZ
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PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY JHM DLE KATEGORIÍ

Doprava a související infrastruktura

Školství

Životní prostředí

Vodohospodářská infrastruktura a kanalizace

Sociální služby

Veřejný majetek a veřejná prostranství

Podpora podnikání

Zdravotnictví

Odpadové hospodářství

Energetické úspory/ ekologická řešení

 Ostatní



Chytrý region, město a obec



Aktivity MMR v oblasti SC

Končící projekt 5G pro 5 měst (spolupráce s MPO, 22. února proběhla závěrečná konference k projektu); 

PS pro Smart Cities: sdílení dobré praxe, síťování expertů, v případě zájmu o přidání do mailing listu kontaktujte: Dominik.Opalka@mmr.cz; 

Příprava Implementačního plánu Koncepce Smart Cities (možnost připomínkování, předložení na vládu: 31.03.2022);

Nastavení financování chytrých řešení v ČR (podpořeno z evropského programu na podporu strukturálních reforem - SRSP ve 
spolupráci s VNG a SMO ČR);

Smart City Compass (ČVUT/UCEEB): Nástroj pro obce pro monitoring indikátorů SC;

Nový web MMR ke Smart Cities (Spuštění: únor/březen 2022);

Chytrá města pro budoucnost – soutěž na podporu chytrých projektů, pořádána každoročně SCII (Smart City Inovations Institut) v 
úzké spolupráci s MMR;

Projekt CapaCities (Horizon Europe): Příprava měst, regionů a státní správy k přechodu na klimatickou neutralitu;

Program URBACT IV: síťování měst a přenos dobré praxe.

Současné 

aktivity MMR 

ze světa SC

https://www.5gthon.cz/
mailto:Dominik.Opalka@mmr.cz
https://sc-compass.cz/
https://www.soutezchytramesta.cz/
https://urbact.eu/urbact-v-ceske-republice


Tyto 4 oblasti jsou 
rozděleny celkem 
do 16 Komponent

Komponenty se dělí na 
Cíle

V rámci každého cíle 
byla vytipovaná tzv. 

typová Opatření

Koncepce Smart Cities



Implementační plán Koncepce Smart Cities

• Implementační plán Koncepce Smart Cities do roku 2030

» Vznikal v úzké spolupráci s resorty a dalšími partnery (SMO 
ČR, SMS ČR, NS MAS…)

» Obsahuje obecný rámec podpory konceptu Smart Cities ze 
strany MMR a národní úrovně obecně 

» Definuje přes 60 specifikačních opatření, které představují 
souhrn aktivit, které budou do roku 2030 realizovány resorty 
a dalšími institucemi včetně územních partnerů za účelem 
podpory konceptu SMART v českých obcích, městech a 
regionech

» V rámci meziresortního připomínkového řízení bude materiál 
předložen mj. Asociaci krajů k připomínkování, možnost zaslat 
také přímo JMK (kontakt: Dominik.Opalka@mmr.cz)

» Předložení na vládu: 31. 3. 2022

mailto:Dominik.Opalka@mmr.cz


Mise Horizon Europe: Projekt CapaCities

• MMR se podílelo na nastavení programu Horizon Europe,
mise Klimaticky-neutrální a chytrá města, následně také na
přípravě projektu CapaCities

• Předpokládaná délka trvání je 2 roky

• Hlavním cílem je podpořit národní, regionální a lokální
autority v přechodu ke klimatické neutralitě

• V každé členské zemi se počítá spolupráce s pilotními až
5 městy a následným přenosem dobré praxe MMR se do
projektu zapojilo jako tzv. associated partner, hlavním
partnerem je NSZM ČR

• Projekt bude pracovat s městy, které se přihlásily do tzv.
Výzvy pro vyjádření zájmu (deadline byl: 31. 1. 2022)

• Aktuální dostupné výzvy v rámci této mise jsou dostupné zde

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=43650618;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Vesnice roku 2022

• Letošní ročník soutěže vyhlášen 24. 2. v PS PČR

» Vyhlašovatelé: MMR, MZe, SPOV ČR, SMO ČR

» Spoluvyhlašovatelé: MŽP, MK, SZKT, SKIP, SMS ČR, AK ČR, KPR

• Příjem přihlášek probíhá do 29. 4.

• Hodnocení krajských kol soutěže: 9. 5. - 30. 6.

• Hodnocení celostátního kola soutěže: 28. 8. - 3. 9.

• Více informací k soutěži naleznete na www.vesniceroku.cz

http://www.vesniceroku.cz


Příprava CZ PRES



Co pro nás znamená CZ PRES v regionální politice 

• Jedinečná příležitost pro akcentaci aktuálně řešených témat na 
evropské úrovni

• Otevření diskuze na témata inovací a budování inovační 
kapacity, zranitelných území, SMART cities

• Propagace a prezentace ČR

• Sdílení zkušeností a síťování expertů na evropské úrovni

• Spolupráce s významnými institucemi – využitelné výstupy této 
spolupráce v prostředí české veřejné správy



Co nás čeká během CZ PRES – územní soudržnost

Územní soudržnost
• ORP je národním kontaktním bodem územní soudržnosti NTCCP, 

z angl. Network of Territorial Cohesion Contact Points (13. 9. 2022, 
ÚSK)

• ORP během CZ PRES řídí jednání pracovní skupiny NTCCP a následně 
jednání na úrovni ředitelů odpovědných za územní soudržnost tzv. 
DG TC (25. 10. 2022, Praha)

• KPI pro CZ PRES v tématu územní soudržnosti:
• Zvýšení povědomí o ČR na jednáních NTCCP/DG TC

» Srozumitelné výstupy pro ostatní členské státy (2 policy briefs ve 
spolupráci s ESPONem)

» Úspěšné představení tématu inovace, budování inovačního 
prostředí ve zranitelných územích



Co nás čeká během CZ PRES – městská agenda

Městská agenda
• ORP je členem neformální pracovní skupiny Evropské komise 

UDG, z angl. Urban Development Group

• ORP během CZ PRES řídí jednání pracovní skupiny UDG 
(14. 9. 2022, ÚSK) a následně jednání na úrovni ředitelů 
odpovědných za městské záležitosti tzv. DG UM z angl. Directors-
General responsible for Urban Matters (26. 10. 2022, Praha)

• KPI pro CZ PRES v tématu městské agendy:

• Zvýšení povědomí o ČR na jednáních UDG/DG UM

» Dosažení progresu v tématu SMART cities na evropské úrovni

» Příprava závěrů z aktivit CZ PRES ve spolupráci s EUKN

» Pokračování v Implementaci Lublaňské dohody/Nové lipské charty 
s důrazem na témata digitalizace a inovace

» Vyhlášení výzvy ke dvěma tzv. Partnerstvím



Jak postupují přípravy CZ PRES

• Územní soudržnost

» Téma: Budování inovačního prostředí - zaměření na 
HSOÚ

» Zahájena spolupráce s ESPON - najat český expert

» Leden 2022 „Research Protocol“ a zahájení výzkumu

» Výstupy: 2 Policy Briefs prezentované na NTCCP/DG TC

• Městská agenda

» Téma: Inovace a digitalizace, SMART Cities

» Zahájena spolupráce s EUKN

» Podána přihláška (seminář k tématu) na WUF v 06/22

» Výstup: podkladový materiál pro jednání UDG/DG UM



Informace o přípravě - CZ PRES – politika soudržnosti

➢ Politika soudržnosti představuje pro ČR jednu z největších výhod, které jí 

členství v EU nabízí - tvoří největší podíl na příspěvcích z Rozpočtu EU i 

přesto, že ČR je aktuálně 12. nejvyspělejší stát EU měřeno HDP/obyv./PPS –

2 biliony Kč od vstupu ČR do EU

➢ Financuje  40 % celkových vládních kapitálových investic

➢ Jedná se o 20+ lety odzkoušený a flexibilní nástroj - umíme plně využít!

➢ Výlučné postavení politiky soudržnosti v oblasti rozvoje všech regionů v ČR 

– nejedná se o pouze o sektorovou politiku či zaměřenou pouze na nejchudší. 



Proč podporovat politiku soudržnosti jako téma CZ PRES?

➢ V ekonomické a i v pandemické krizi nedošlo k přerušení veřejných investic -

snížení dopadů krize

➢ Nové výzvy a „drahé“ priority – bezpečnost, obrana, migrace, digitální ekonomika, 

zelená dohoda, … - ukrajování z rozpočtu politiky soudržnosti v rámci 

Víceletého finančního rámce 

➢ Realizace ve sdíleném řízení - založen na dohodě mezi EK a ČR, jak budou 

prostředky budou využity a ČR tyto prostředky spravuje x přímo řízené (kdy EK 

nadiktuje a spravuje)

➢ V rámci TRIA je to prioritní oblast, ale každý na ni pohlíží jinak – FR – především 

venkov a nejvzdálenější regiony, ČR – všechny regiony, SE – nejméně 

vyspělé regiony a ty s nízkou hustotou obyvatelstva

➢ Časové hledisko - navazující PRES budou formulovat první legislativní návrhy

➢



Čeho chceme dosáhnout?

Cíl: Otevřít debatu o budoucí podobě PS po roce 2028+

Vize:

▪ Politika soudržnosti je vnímána jako dlouhodobá, flexibilní a moderní politika 

EU, která má výjimečný a nezastupitelný význam pro rozvoj všech regionů

a snižování meziregionálních rozdílů v EU, jejíž potřeba nebude ve světle nově 

vzniklých nástrojů zpochybňována.

Témata
▪ výsledky dosažené v programovém období 2014–2020

▪ reflexe přípravy programového období 2021–2027 ve světle nových nástrojů (RRF, FST)

a kam PS směřuje s ohledem na nové globální trendy (zelená a digitální transformace)

▪ reakce na COVID a využití REACT-EU



Role MMR v rámci CZ PRES 

➢ Chairman – facilitátor, mediátor debat a diskuzí

➢ Neprezentuje své vlastní pozice a názory – je neutrální!

➢ Zastupuje Radu EU na jednání s EK či EP

➢ MMR zastupuje jediný „kohezní stát“ v rámci TRIA a řídí diskuzi k prioritě 

ČR a stejně tak jedné z priorit TRIA (FR-ČR-SWE)

➢ MMR do CZ PRES zapojuje hospodářské, územní a sociální partnery a 

pomáhá s propagací regionů 



Co znamená CZ PRES pro ČR a jaké možnosti nabízí

➢ Půlroční předsedání Radě EU a z toho plynoucí:

✓ Možnost ovlivnit směr/ budoucích nebo podobu stávajících priorit –

určuje priority

✓ Možnost propagace ČR a jejich regionů

✓ Posílení partnerství na různých úrovních (EK, EP, ČS, národní)

✓ Zlepšení image ČR a státní správy



Co nás čeká?

➢ Legislativní aktivity

▪ spíše se neočekávají

➢ Nelegislativní aktivity

▪ 8. kohezní zpráva

▪ zprávy a sdělení EK

▪ zprávy Evropského účetního dvora 

▪ 4. Zpráva o implementaci Makro-regionálních strategií



Plánované aktivity

17.-18. března kohezní fórum

26. května kulatý stůl k CZ PRES

červenec představení priorit na plenárním zasedání Evropského výboru 
regionů, slyšení ve výboru REGI Evropského parlamentu

31. srpen návštěva komisařky Ferreiry v ČR

1.-2. září neformální jednání ministrů odpovědných za PS v Praze

22. listopad Rada GAC ve formátu koheze, konference EVR

7.-9. prosinec Attaché trip 



Co považujeme za úspěch?

▪ Přijetí závěrů Rady EU k politice soudržnosti v souladu s naší vizí

▪ Další PRES a instituce na závěry Rady EU naváží

▪ Přispění k pozitivnímu PR politiky soudržnosti

▪ Účast vysokých představitelů jednotlivých členských států a

evropských institucí na ministeriádě

▪ Propagace vybraných regionů ČR



Děkujeme za pozornost

Dr. Ing. Marie Zezůlková
Mgr. Kateřina Neveselá


