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Publikace: Abeceda fondů EU 2021-2027 – 2. vydání

Úspěšný průvodce pro nové období 

• 12 500 ks výtisků

• k vyzvednutí na MMR a v krajských 
Eurocentrech

• dostupná on-line verze 
https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-
analyzy/publikace 



Vyhledávač dotačních příležitostí

• Primární zdroj informací o fondech EU

• Pomoc s výběrem vhodného programu a přehled o aktuálních 
výzvách z nového i předchozího období

Dotační tituly

Finanční nástroje

Unijní programy

• Filtrace dle: 
Krajů, typu žadatele a tématu 



Semináře pro žadatele a příjemce v regionech

• Dotace EU a audity

» V lednu a únoru probíhaly ve všech krajských městech semináře ve spolupráci s 
Auditním orgánem MF ČR

» Zaměření na nejčastější chyby v projektech a předcházení auditních zjištění

• Dotace EU a cost-benefit analýza

» Od března do května v 7 krajských městech

» Praktický workshop o správném zpracování cost-benefit analýzy

• Všechny aktuální informace k seminářům k dispozici na webu DotaceEU.cz



IROP 2021–2027, výzvy na rok 2023 harmonogram, RAP

• IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Plánované 
výzvy IROP 2021–2027 (mmr.cz)

• Výzvy IROP s vazbou na RAP byly 
vyhlášeny

» 31. 8. 2022 - ZZS

» 20. 9. 2022 - silnice II. třídy

» 30. 11. 2022 - střední školy

» výzvy na Deinstitucionalizaci – plán vyhlášení 
duben 2023, příjem žádostí květen 2023, výzvy 
č. 58, 59

V ČR jsou v období 2021–2027 zastoupeny nově všechny tři 
kategorie regionů s odlišnou mírou spolufinancování z prostředků 
EU:

Více rozvinuté regiony
(VRR)

Přechodové 
regiony (PR)

Méně rozvinuté 
regiony (MRR)

40 %

70 %

85 %



Národní plán obnovy:
Výzvy na revitalizaci brownfieldů

Malé projekty

V JMK evidujeme:

2.8.2

208 Velké projekty

8

Striktní předpisy EK, příprava, podmínky výzvy aj.

2.8.1

1



Zapojení RSK do hodnocení výzev na velké projekty revitalizace 
brownfieldů (2.8.1)

7

1. RSK: Usnesením nominuje v každém kraji 3 a více externích hodnotitelů (ideálně 5) 
a do 20. 5. 2023 zašle usnesení na předem definovaném jednotném formuláři
(sekretariát obdrží od MMR) se seznamem hodnotitelů na MMR – koordinátorovi 
externích hodnotitelů (externím hodnotitelem může být libovolná fyzická osoba s 
vyloučením střetu zájmů a podjatosti)

2. Koordinátor (MMR) následně rozešle dle seznamu a usnesení RSK formuláře 
čestných prohlášení hodnotitelům k podpisu a zajistí jejich sběr

3. Po ukončení hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádostí Fondem zašle 
koordinátor hodnotitelům příslušné investiční záměry a hodnoticí protokoly k 
vyplnění

4. Hodnotitelé protokoly vyplní, tj. obodují projekty, podepíší a zašlou zpět do cca 14 
dnů



Výběr projektů po hodnocení
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• Projekty projdou hodnocením dle hodnoticího protokolu v rámci kraje: dle počtu celkových 
dosaženích bodů bude stanoveno pořadí v kraji

• Výběr projektů proběhne celostátně a společně pro výzvy na demolice a novou výstavu 
a rekonstrukce (výzvy č. 1 a 2 na velké projekty)

• V první kole budou vybrány projekty na 1. pořadí ve všech krajích seřazené od 
nejmenší požadované výše dotace po nejvyšší

• Projekty se budou alokovat až do výše limitu příslušné výzvy. Nebude-li limitu 
dosaženo v první kole, proběhne druhé/třetí/další kolo dle stejného postupu dokud 
zůstává alokace

» Projektu, který bude právě na úrovni limitu alokace, bude nabídnuta podpora ve výši 
zbytku



Národní plán obnovy - Cestovní ruch

Příklady projektů

• Elektrifikované stroje pro údržbu 

• Úsporné systémy vnitřního/vnějšího osvětlení

• Instalace fotovoltaických článků

• Zateplování budov 

• Dobíjecí stanice pro elektromobily/elektrokola

• Budování internetového připojení

Lyžařská střediska
(cca 1.000 mil. Kč)

Památkové objekty
(cca 500 mil. Kč)

Parkovací kapacity

(cca 500 mil. Kč)

Lázeňství a balneologie

(cca 1.200 mil. Kč)

Ubytovací zařízení 
(cca 1.000 mil. Kč)

Vodní parky 
(cca 760 mil. Kč)

Investiční oblasti a zamýšlené alokace

Cílem nové komponenty není primárně budování nové infrastruktury, jako spíše 
zefektivnění stávající ve smyslu ozelenění a digitalizace.



Národní plán obnovy – Zvýšení dostupnosti bydlení

1) Zákon o podpoře v bydlení – definování rolí a motivační nástroje pro obce a 
majitelé bytů, poradenství ohroženým domácnostem apod.

2) Regionální centra podpory  - odborná podpora obcím pro zvýšení kapacit pro 
investice do obecního bytového fondu, správu bytů

3) Housing Investment Advisory Hub – sít´ expertů v oblasti financování dostupného 
bydlení, metodická podpora regionálních center

4) Nový finanční nástroj podpory investic – vytvoření modelů a podprogramů 
financování dostupných bytů ve spolupráci s NRB a SFPI; podpora výstavby 
5 000 bytů

Navržená alokace 8,5 mld. z toho 8 mld. na investice do dostupných bytů

Harmonogram: konec 2022 vyjednávání s EK a schválení vládou, realizace od pol. 2023 



Národní plán obnovy – komponenty 4.1

• Oživení původně plánované komponenty s nižším 
rozpočtem

• Součástí bude vzdělávání i přímá podpora 
projektové přípravy

• Regionální rozměr podpory dosud ne(vy)řešen

• Spravuje ji sekce 3



Národní plán obnovy
2. výzva demonstrativních aplikací 5G (1.4.1.6)

• V roce 2022 vyhlášena 1. výzva pro vítězná města 
ze soutěže 5G pro 5 měst a vybráno 8 prvních 
projektů 5G aplikací

• V závěru roku 2023 je plánována další výzva pro 
celou ČR

• Projekty mají demonstrovat využití technologie 
5G v prostředí chytrých měst 

• Oblasti bezpečnosti, monitoringu, vzdělávání
i zdravotnictví



Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)
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• Hodnocení Programových rámců SCLLD

• OP Z+ – příjem žádostí 1. 7. – 15. 12. 2022 

• IROP – příjem žádostí 5. 10. 2022 – 28. 12. 2023, schváleno 36 PR (k 3. únoru)

• OP TAK – zahájení příjmu do konce února 2023

• OP ŽP – zahájení příjmu 1. Q 2023; SP SZP – 2. Q 2023

• V spolupráci s ŘO a NS MAS dopracován materiál "Uplatnění korekce na alokaci 
na provozní a animační činnosti MAS" (tzv. sankční systém)



Informace k ITI 2021–2027
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Hodnocení koncepčních částí strategií (FN+P)
• 9 strategií schváleno (Brno, ČB, HK-Pardubice, Jihlava, MB, Olomouc, 

Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem)

• u dvou vydán akceptační dopis - Brno, Ústí nad Labem

• 3 strategie v hodnocení (Karlovy Vary, Zlín, Liberec-Jablonec)

• zbývá strategie Prahy

• předpokládané podání do konce února 2023

• provádí MMR – OSARPPB ve spolupráci s externími hodnotiteli

Hodnocení programových rámců (akčních plánů strategie)
• modifikace výzvy pro programové rámce ITI (OP TAK + IROP)

• provádí ŘO



Mise Horizon Europe: Projekt CapaCITIES

• Projekt CapaCITIES je centrálně realizován UEFISCDI
(Rumunsko)

• 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

• Hlavním partnerem je NSZM ČR, MMR se do projektu
zapojilo jako tzv. associated partner

• NSZM začíná s realizací projektu ve spolupráci s MMR,
osloveno bylo také město Liberec, které je za ČR zapojeno do
mise „100 klimaticky neutrálních a chytrých měst“

• 6.–7. října proběhl v Bruselu „kick off meeting“



Hlavní cíle projektu

Vytvořit nadnárodní alianci pro veřejné orgány s 
cílem posílit přechod měst ke klimatické neutralitě.

Spoluvytvářet struktury účinné víceúrovňové a 
meziodvětvové správy a zavádět intervence, které 

umožňují procesy změny na vnitrostátní úrovni.

Využívat synergie s vnitrostátními, evropskými a 
mezinárodními iniciativami zaměřenými na 

klimatickou neutralitu a smart cities a zajistit 
udržitelnost výsledků projektu.



Výzva URBACT pro města vyhlášena

• Výzva otevřena do 31. března 2023

• Do výzvy se mohou zapojit městské
správy, které chtějí spolupracovat
s ostatními evropskými městy na
rozvoji a provádění integrovaných
akčních plánů v reakci na lokální
problémy a cíle.

• V rámci jedné sítě bude přerozděleno
až 850 tisíc EUR po dobu 31 měsíců.

• MMR je národním kontaktním místem
programu. Dotazy: urbact@mmr.cz



www.budtesmart.cz: web MMR k tématu Smart Cities 



Aktualizace Zásad urbánní politiky

• Rámcový dokument urbánní politiky státu

• Poslední platné zásady jsou z roku 2017

• Nyní vrcholí proces jejich aktualizace

• Do aktualizace se promítají:

» nové výzvy a trendy v rozvoji měst

» přijetí nových mezinárodních dokumentů a závazků

» vstup do nového programového období EU

• Schvalování vládou v květnu 2023



Dostupné bydlení

• Připravujeme Zákon o podpoře v bydlení –
mix nástrojů pro prevenci vzniku bytové nouze 
a pomoc lidem v bytové nouzi 

o Komplexní reforma: 

➢ Kontaktní místa pro bydlení na obcích

➢ Systém garancí pro obce a soukromé majitele

➢ Asistence v bydlení (podpora nájemníků v 
bytech



Pakt pro rozvoj venkova ČR
Spojme se pro rozvoj venkova

• "Národní" Rural Pact (evropská iniciativa) pro ČR

• Pakt pro rozvoj venkova ČR:

• Vytvoří silný společný hlas všech aktérů rozvoje venkova (BUDEME SILNĚJŠÍ),

• Propojí aktéry rozvoje venkova všech úrovní (BUDEME PROPOJENĚJŠÍ),

• Poskytne informace ohledně možností aktérů přispět k dosažení společných 
cílů rozvoje venkova (BUDEME VĚDĚT, KDO S ČÍM MŮŽE POMOCI)

• Aktéři zapojení do Paktu se hlásí k společné vizi a cílům Koncepce rozvoje venkova 
a uvádějí, jak mohou pomoci s jejich naplněním

• Zapojte se prostřednictvím jednoduchého webového formuláře:

• Registrace otevřena na https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/uvod 

• Registrace zatím otevřena na dobu neurčitou, otevřena všem



Příležitosti pro HSOÚ na národní úrovni

Diskusní fórum pro a o HSOÚ: Zaostřeno na rozvoj 
ohrožených území
Kdy: 22. 3. 2023 od 9:15 hodin do 16 hodin

Kde: Akademie veřejného investování, Pařížská 4, Praha 1

Zaměření programu na: 

• Územně specifická podpora rozvoje regionů a role veřejné správy v regionálním rozvoji

• HSOÚ – co ohrožená území potřebují, závěr z pilotních studií

• Jak podpořit podnikání, jaká může být role CzechInvestu

• Je dostupné bydlení šance pro HSOÚ

• Jak podpořit život, spolupráci, iniciativu v území, jaká může být role státu, kraje obcí

• Zkušenosti a praxe z Ústeckého kraje s rozvojem HSOU

• Budování patriotismu jako stabilizačního prvku v boji s vylidňováním území

• Projekt Živé Milevsko

• Kulaté stoly – výstupy

• Existující zdroje, posilování interních zdrojů Registrace



27. ročník Vesnice roku
oživení vesnických komunit

• oživení dění v obci

• poděkování občanům, zástupcům spolků a organizací

• zviditelnění obce

• morální ocenění práce vedení obce

• finanční odměna

• prezentace výjimečnosti obce

• posílení místní identity

Vyhlášení soutěže 29. 3. 2023

Příjem přihlášek (předpoklad) 29. 3. až 28. 4. 2023
více na www.vesniceroku.cz



Pozvánka: URBIS Smart City Fair

• Kdy: 19.-21. září 2023

• Kde: Brněnské veletrhy

• Veletrh na podporu a propagaci
chytrých řešení, propojování firem
a veřejného sektoru

• Letos plán významnější podpory ze
strany MPO, MMR, CzechTrade ...



Metodické příručky/brožury pro zástupce obcí

Nově vydáno



Národní dotační programy MMR

Miroslava Tichá



Děkujeme za pozornost
klara.horzinkova@mmr.cz
marie.zezulkova@mmr.cz


