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1. ÚVOD
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 (dále také „SRR“) je základním koncepčním dokumentem
státu v oblasti regionální politiky, který určuje hlavní priority v této oblasti. Akční plán realizace SRR (dále
také „AP SRR“) je krátkodobým realizačním plánem, jehož cílem je rozpracování a konkretizace aktivit SRR.
Akční plán podrobně rozpracovává SRR a její navržená opatření a aktivity z časového a věcného hlediska
s cílem jejího postupného naplňování. Vychází z navržených priorit a opatření samotné SRR a zároveň
reaguje na aktuální potřeby v oblasti regionálního rozvoje České republiky.
Zpracování Akčního plánu realizace Strategii regionálního rozvoje ČR na období 2014-2016 vychází
z usnesení vlády č. 344 ze dne 15. května 2013, kterým vláda České republiky schválila Strategii
regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020. Usnesení vlády ukládá povinnost ministru pro místní rozvoj ve
spolupráci s ministryněmi práce a sociálních věcí a kultury a ministry dopravy, průmyslu a obchodu, vnitra,
zemědělství, životního prostředí, zdravotnictví a školství, mládeže a tělovýchovy zpracovat Akční plán
realizace SRR 2014-2016.
Vzhledem k tomu, že jedním z klíčových zdrojů pro realizaci Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020
jsou Evropské strukturální a investiční fondy, nebylo možné práce na Akčním plánu dokončit před finalizací
základních dokumentů programového období 2014 – 2020, tj. Dohody o partnerství a jednotlivých
operačních programů. V důsledku toho, že operační programy byly Evropskou komisí schváleny na
přelomu května a června 2015, bylo následně nutné přizpůsobit termíny prací mj. finalizaci Regionálních
akčních plánů, které tvoří podstatnou část AP SRR 2015–2016 a jejichž ambicí je také v rámci debat s
resorty tematicky a časově ovlivnit budoucí národní dotační tituly. Z těchto důvodů MMR žádalo dopisem
s č. j. MMR-23315/2015-52 o odklad do 31. 8. 2015.
Akční plán byl připraven s vědomím plánované dílčí revize stávající SRR, která je zaměřena na její limity
týkající se například typologie území ČR, indikátorové soustavy, či úzkého spojování regionální politiky
s evropskou kohezní politikou.
AP SRR je členěn do šesti kapitol. V první kapitole je popsán význam dokumentu a kontext jeho vzniku. Ve
druhé kapitole jsou shrnuty hlavní mechanismy a nástroje realizace AP SRR, a to jak finančního, tak
nefinančního charakteru. Třetí kapitola je věnována stručnému popisu naplňování dílčích aktivit AP SRR
v období 2015-2016. Čtvrtá kapitola popisuje územní rozměr naplňování AP SRR a prostřednictvím analýzy
regionálních akčních plánů identifikuje příspěvek regionů k realizaci AP SRR. Pátá kapitola stručně popisuje
role a zodpovědnosti jednotlivých resortů v oblasti regionálního rozvoje a shrnuje hlavní zdroje, pomocí
nichž budou aktivity AP SRR naplňovány. Šestá kapitola popisuje základní principy metodického uchopení
monitorování a aktualizace AP SRR a jeho návaznost na další procesy v oblasti regionálního rozvoje a
regionální politiky.
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2. MECHANISMY A NÁSTROJE REALIZACE AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE
STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Hlavním garantem regionální politiky je v českém prostředí Ministerstvo pro místní rozvoj, které provádí
národní regionální politiku, ale má také stěžejní koordinační roli, a to zejména při prosazování územní
dimenze v rámci sektorových politik.
SRR je naplňována řadou mechanismů a nástrojů. Stěžejním dokumentem, který stanovuje způsob
naplňování SRR v období 2015-2016 je Akční plán Strategie regionálního rozvoje, jehož hlavním smyslem
je popsat, jakým způsobem budou naplňovány aktivity vytipované pro splnění vytčených cílů a opatření.
Akční plán je naplňován jak finančními, tak nefinančními nástroji.
Sestavením, vyhodnocením a aktualizací AP SRR je pověřena Pracovní skupina k SRR řízená MMR-ORP
a tvořena zástupci rezortů dle usnesení vlády ze dne 25. května 2015 č. 344. Mezi hlavní cíle Pracovní
skupiny k SRR patří:
-

Koordinace přípravy AP SRR
Sběr dat ze strany jednotlivých resortů (resp. z jejich dotačních programů)
Vyhodnocení AP SRR z předchozích let
Podíl na přípravě Zprávy o uplatňování SRR
Vyhodnocení a zapracování závěrů monitoringu SRR
Aktualizace SRR

Tab. 1: Seznam členů PS k SRR k tvorbě AP SRR
Resort
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo kultury
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Člen
Mgr. František Kubeš
Ing. Vít Sedmidubský
Ing. Vladimír Binter
Mgr. Lukáš Seifert
Ing. Markéta Linxová
Ing. Pavel Rosol
Ing. Josef Čech
Mgr. Renáta Valouchová
Ing. Vlastislav Ouroda Ph.D.
Ing. Jan Marek

Mezi další významné aktéry patří kraje, obce, svazky obcí, místní akční skupiny, nositelé integrovaných
nástrojů, neziskové a podnikatelské subjekty. Novým aktérem v oblasti naplňování SRR je zmocněnec
vlády pro Moravskoslezský a Ústecký kraj, jehož úkolem je úspěšná restrukturalizace dvou českých regionů
procházejících změnami hospodářské základny.
Novou a základní platformou koordinace rozvojových priorit na regionální úrovni jsou Regionální stálé
1
2
konference (dále jen RSK). RSK jsou ustanoveny ve všech krajích a jejich roli je možné rozdělit na :
(a) Komunikační, plánovací a koordinační
(b) Iniciační
(c) Monitorovací a vyhodnocovací
(d) Informační a propagační
Prostřednictvím Regionálních stálých konferencí je uplatňován princip partnerství. Členy RSK jsou zástupci
kraje, statutárních měst v podobě nositelů ITI a IPRÚ, středně velkých a malých měst (SMO), venkova

1
2

V RSK pro Středočeský kraj má své zástupce také Hlavní město Praha.
Blíže viz statut a jednací řád RSK
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(SMS, SPOV), RIS3 (manažer), KS MAS, krajské hospodářské komory, NNO, akademického sektoru, ASZ,
krajské pobočky Úřadu práce a dalšího volitelného aktéra dle specifik regionu.
AP SRR je realizován prostřednictvím finančních zdrojů na odlišných úrovních. Nejvýznamnějším finančním
nástrojem, pomocí něhož budou aktivity AP SRR naplňovány jsou Evropské strukturální a investiční fondy
(Evropský sociální fond, Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský zemědělský fond pro rozvoj
venkova, Evropský námořní a rybářský fond, Fond soudržnosti), které svou alokací výrazně převyšují zdroje
pro realizaci národní regionální politiky a zdroje dostupné z krajských a obecních rozpočtů. Národní
dotační programy představují snahu státu o poskytnutí finanční podpory do různých oblastí v gesci
jednotlivých resortů. Jejich tematické zaměření je širší a pokrývá i oblasti, které není v období 2014-2020
možné financovat z evropských zdrojů (např. podpora cestovního ruchu). V rámci krajských rozpočtů
a jejich dotačních titulů jsou financována specifická témata (dopravní obslužnost, sociální služby, obnova
drobných památek, kulturní aktivity atd.), která mají kraje v gesci. Mezi ostatní finanční zdroje lze zařadit
finanční prostředky obcí, z jejichž rozpočtů jsou zajišťovány např. základní služby typu základního
a mateřského školství, ve městech však i aktivity zasahující do oblasti vědy a výzkumu. Nezanedbatelné
jsou rovněž soukromé finanční zdroje.

Obr. 1.: Finanční zdroje realizace AP SRR

Národní zdroje

Krajské zdroje
Evropské
strukturální
a investiční
fondy

Obecní a jiné veřejné
zdroje

Soukromé zdroje
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3. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE DLE
PRIORITNÍCH OBLASTÍ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Při sestavení AP SRR, popisu naplňování jednotlivých aktivit, bylo čerpáno z několika zdrojů. Na jedné
straně se jednalo o vstupy obsažené v operačních programech, oborových i komplexnějších strategiích
státu (resortů), z platných národních dotačních titulů i z informací uvedených v Regionálních akčních
plánech. Na druhé straně byly texty upravovány členy Pracovní skupiny k SRR zastupující jednotlivé
resorty.
Aktivity AP SRR byly členy PS SRR rozděleny na takové, které lze označit jako prioritní aktivity pro Českou
republiku v evropském kontextu a na ty, jež jsou prioritními aktivitami pro Českou republiku v národním
kontextu. Aktivita, která je prioritní pro Českou republiku v evropském kontextu, směřuje do oblasti
podpory konkurenceschopnosti. Aktivita může rovněž podporovat intervence vedoucí k soudržnosti, např.
sociální služby nebo sociální vyloučení. Oba typy prioritních aktivit byly určeny gestory daných aktivit (dle
gestorství v tab. 4).
V textu níže jsou u takto identifikovaných aktivit uvedeny barevné značky označující priority resortů pro
období 2015-2016:
Prioritní aktivita pro Českou republiku v evropském kontextu
Prioritní aktivita pro Českou republiku v národním kontextu

3.1

Prioritní oblast Regionální konkurenceschopnost

Cílem prioritní oblasti Regionální konkurenceschopnost je posílení rozvojových území ČR, které představují
dynamické póly růstu s odpovídající infrastrukturou pro lokalizaci progresivních ekonomických činností
založených na inovacích, výzkumu a vývoji a efektivním využívání lidského potenciálu. Spolu s podporou
rozvoje center těchto území je nezanedbatelnou součástí priority také posílení difuzních efektů, aby se
rozvojové impulsy vycházející z pólu růstu přenášely i do jeho zázemí.
Ekonomická výkonnost regionů je výsledkem působení řady faktorů, navázaných na místní, specifické
podmínky, historii vývoje ekonomické základny daného regionu a jeho schopnost reagovat na vnější
podněty (inovace). Klíčovým pilířem rozvoje ekonomické prosperity a konkurenceschopnosti regionů je
efektivní fungování systému výzkumu a inovací promítnutého do inovačních aktivit firem a efektivního
transferu znalostí a technologií (závislého na rozvinuté spolupráci mezi podniky a výzkumnými
institucemi), včetně přenosu inovací ze zahraničí. Rozvoj v tomto kontextu lze chápat jak ve smyslu
kvantitativním (více firem), tak kvalitativním (dosažení vyšší úrovně inovací) - optimální řešení - u co
největšího počtu firem dosáhnout co nejvyšší míry inovací. Funkční inovační systém vyžaduje silnou
inovační poptávku (v kvantitě i kvalitě), aby mohl být plně využit komerční potenciál výzkumné sféry.
Tento potenciál je ale do značné míry ovlivněn mírou subdodavatelské spolupráce, mírou podřízení nebo
samostatnosti každé jednotlivé firmy. Z tohoto hlediska je poměrně značnou nevýhodou ČR vysoká míra
podřízenosti firem a jejich závislosti na zahraničním partnerovi. Z hlediska posilování
konkurenceschopnosti je proto důležitá podpora inovační schopnosti domácích firem, snižování podílů
subdodavatelsky orientované průmyslové výroby (zejména) jednomu příjemci a rozvoj inovačně
orientovaných firem.
V souladu se Strategií mezinárodní konkurenceschopnosti ČR do roku 2020 patří mezi další neméně
důležité pilíře konkurenceschopnosti oblasti infrastruktury, trhu práce, vzdělanosti a zdravotnictví, které
však musí mít potřebné efektivní institucionální řízení. Prioritní oblast Regionální konkurenceschopnosti je
rozdělena v SRR do dvou hlavních priorit – využití potenciálu rozvojových území a rozvoj klíčové
infrastruktury nadregionálního významu.
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SRR Priorita 1 – Využití potenciálu rozvojových území
SRR Opatření 1.1 - Podpora transferu znalosti mezi výzkumným a podnikatelským sektorem
1.1.1

Podpora podnikatelských inkubátorů, inovačních center, inovací samotných, V-T parků, center
pro transfer technologií a klastrů

Aktivita je zacílena zejména na intervence zaměřené na inovační výkonnost podniků a na zvýšení intenzity
a účinnosti spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích včetně spolupráce mezi podniky a vysokými
školami, resp. dalšími vědecko-výzkumnými organizacemi, zaměřené na transfer technologií. V rámci
regionů a větších měst bude akcentována pokračující podpora inovací například ve formě inovačních
voucherů. Při naplňování aktivity je zřejmá vazba na Národní výzkumnou a inovační strategii pro
inteligentní specializaci České republiky (dále také „Národní RIS3 strategie“) a to především na klíčovou
oblast změn A: Vyšší inovační výkonnost firem.
1.1.2 Podpora propojování výše zmíněných institucí s vysokými školami, včetně rozšíření jejich
mezinárodní spolupráce apod.
Zacílení na podporu výzkumných center a excelentních výzkumných týmů a jejich spolupráci s aplikační
sférou. Další zacílení je možné v rámci regionů na místní podpůrná schémata určená na podporu vysokých
škol a vědecko-výzkumných institucí. Aktivita bude řešena v souladu s Národní RIS3 strategií, klíčovou
oblastí změn C: Zvýšení ekonomických přínosů veřejného výzkumu.
SRR Opatření 1.2 - Rozvoj univerzit a výzkumných institucí
1.2.1
Zvyšování kvality výuky a zlepšování podmínek a ICT vybavení pro rozvoj nadaných studentů
a usměrnění jejích přednostní orientace na obory spojené s rozvojem daného regionu a jeho
rozvojového potenciálu
Aktivita bude zacílena na modernizaci studijních programů a jejich sladění s požadavky místního trhu
práce. Podpořeno bude také zlepšení infrastrukturních, prostorových a materiálních podmínek pro
výzkumně zaměřené studijní programy. Aktivita bude naplňována v souladu s Národní RIS3 strategií,
především s klíčovou oblastí změn B: Zvýšení kvality veřejného výzkumu.
1.2.2 Podpora výzkumu a vývoje ve veřejných i soukromých institucích, jejich kooperaci
Podpora bude zacílena na větší otevřenost a dostupnost vědecko-výzkumných infrastruktur pro výzkumné
týmy z jiných pracovišť, posílení interdisciplinarity realizovaného výzkumu a rozšíření počtu excelentních
výzkumných týmů schopných účastnit se mezinárodních vědeckých programů typu Horizon 2020. V rámci
veřejných institucí bude podpořeno především zkvalitnění prostorových a materiálních podmínek pro
výzkumně zaměřené studijní programy a zvýšení zájmu studentů o výzkumně zaměřené studijní programy
včetně programů s významem pro regionální či národní trh práce. Pokračovat budou rovněž národní
dotační tituly zaměřené na vědecko-výzkumné aktivity ze zdrojů Technologické agentury ČR a Grantové
agentury ČR. Realizace aktivity bude probíhat v souladu s cíli Národní RIS3 strategie. Důraz bude kladen na
soulad regionálních systémů podpory inovací a regionálního trhu práce.
SRR Opatření 1.3 – Podpora integrace dopravních systémů
1.3.1 Rozšiřování integrovaných systémů veřejné dopravy, přestupních terminálů, budování uzlů
integrované dopravy, výstavba multimodálních terminálů
Aktivita bude realizována především formou podpory hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci.
Řada měst pak (mimo jiné prostřednictvím integrovaných strategií) plánuje propojení dopravních systému
v rámci aglomerací či regionů. Města nad 50 000 obyvatel budou muset zpracovat Strategický plán
dopravní obslužnosti (Strategic Urban Mobility Framework - SUMF) a na to navazující Strategický plán
udržitelné mobility města (Strategic Urban Mobility Plan - SUMP).
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1.3.2 Budování infrastruktury pro dopravu v klidu
V rámci aktivity budou podpořeny intervence směřující k výstavbě záchytných parkovacích ploch
v blízkosti konečných stanic MHD ve městech a u železničních stanic s intervalovou dopravou na
předměstích měst. Tato opatření podpoří využívání MHD na úkor individuální automobilové přepravy.
Bude řešeno rovněž v rámci SUMF a SUMP jednotlivých měst.
1.3.3 Budování infastruktury pro městskou dopravu
V rámci aktivity budou realizovány kroky vedoucí k zavádění účinných systémů řízení městského silničního
provozu a informování účastníků dopravy. Opatření budou směřována také k vytváření systému ochrany
center měst před zbytnou automobilovou dopravou. Zvláštní důraz bude kladen na města střední velikosti
(15 – 40 tisíc obyvatel), kde bude ve spolupráci se samosprávami usilováno o interval na úrovni
nepřetržité obsluhy. Bude řešeno rovněž v rámci SUMF a SUMP jednotlivých měst.
1.3.4 Budování infastruktury pro nemotorovou dopravu
Podpořeny budou primárně takové cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za
službami. Podpořen bude také rozvoj doprovodné infrastruktury (odpočívadla, dopravní značení, apod.)
a zeleň u cyklostezek a cyklotras. Bude řešeno rovněž v rámci SUMF a SUMP jednotlivých měst.
1.3.5 Budování veřejných logistických center
Veřejná logistická centra budou budována v souladu se Strategií podpory logistiky z veřejných zdrojů.
1.3.6 Rozvoj mezinárodních letišť
Podporován bude další rozvoj mezinárodních letišť s důrazem na jejich napojení na ostatní druhy dopravy,
zejména železniční a silniční, dále aktivity zaměřené na posilování pozice ČR v oblasti mezinárodního
civilního letectví a zkvalitňování letových provozních služeb, např. systém řízení letového provozu.
Problematika bude řešena v souladu s Koncepcí letecké dopravy.
SRR Opatření 1.4 – Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury
1.4.1 Doplnění chybějící dopravní infrastruktury
Pro posílení konkurenceschopnosti rozvojových území je zapotřebí doplnit chybějící dopravní
infrastrukturu, resp. jejich napojení na hlavní dopravní tahy. Aktivita má také environmentální rozměr
spojený především s budováním obchvatů a útlumem dopravy v centrech velkých měst. Dílčí projekty
budou zaměřeny i na místní komunikace. Prioritizace výstavby dopravní infrastruktury je řešena v rámci
dokumentu Dopravní sektorové strategie, 2. fáze, jehož součástí je i celostátní multimodální dopravní
model.
1.4.2 Doplnění chybějící technické infrastruktury
Aktivita bude ve sledovaném období naplňována různorodými projekty od těch zaměřených na
modernizaci centrálního zásobování teplem, přes výstavbu a modernizaci úpraven vody, až po intervence
zaměřené na rozšíření pokrytí vysokorychlostním internetem.
1.4.3 Doplnění chybějících typů podnikatelské infrastruktury
Podpořeny budou intervence zaměřené na technické a stavební rekonstrukce brownfields a jejich
přeměnu na moderní podnikatelské objekty. Podpořeny budou také vybrané průmyslové zóny. Příjemcem
podpory budou především malé a střední podniky a obce.
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1.4.4 Doplnění chybějící infrastruktury pro cestovní ruch
Aktivita bude naplňována investicemi do dalšího rozvoje silných stránek (přírodní hodnoty, industriální
cestovní ruch, kongresový cestovní ruch) daných regionů a obcí v oblasti cestovního ruchu. Podporovány
budou investiční aktivity podnikatelských subjektů či obcí a marketingové aktivity především oblastních
destinačních společností v místech cestovního ruchu. Realizované aktivity přispějí k podpoře tvorby
nových produktů cestovního ruchu, nových pracovních míst, aktivnějšímu začlenění cílových skupin, pro
něž je účast na cestovním ruchu obtížná, snížení sezónnosti nebo zpřístupnění atraktivit.
1.4.5 Řešení veřejných prostranství a zeleně a revitalizace zanedbaných částí města
Aktivita bude naplňována projekty na revitalizaci veřejných prostranství (např. náměstí, parků, ulic,
nábřeží, návsí atd.) s maximálním využitím prvků a struktur zelené infrastruktury dle místních podmínek, či
revitalizaci funkční zeleně. V některých regionech lze očekávat také intervence zaměřené na humanizaci
sídlišť a deprivovaných území.
SRR Opatření 1.5 – Adaptabilita trhu práce
1.5.1 Zvýšení flexibility a zefektivnění vzdělávací soustavy s ohledem na předpokládaný demografický
vývoj
Podpořeno bude především budování nové a rozvoj stávající infrastruktury pro předškolní vzdělání
v územích s pozitivním demografickým vývojem (zejména suburbánní prostory v blízkosti velkých center).
Vytvoření dostatečné kapacity předškolních zařízení přispívá k lepším možnostem uplatnění rodičů na trhu
práce. Podpořeny budou rovněž kroky směřující k lepšímu mapování demografických trendů a jejich vazbu
na základní a střední školství. Podpora bude směřována rovněž k aktivní spolupráci především mezi
středními a vysokými školami ve vazbě na potřeby spojené se změnami vzdělávací soustavy.
Akcentovaným tématem bude také celoživotní vzdělávání a jeho další rozvoj.
1.5.2 Zapojení zaměstnavatelů do odborné přípravy a odborného vzdělávání
Aktivita bude naplňována v souladu s cíli MŠMT v oblasti vzdělávací soustavy. Dílčí projekty budou
zaměřeny také na rozvoj polytechnického vzdělávání a lepší připravenost žáků na potřeby trhu práce.
V souladu s Národní RIS3 strategií bude podpořena snaha o lepší využití spolupráce místních aktérů při
řešení potřeb v oblasti zaměstnanosti v krajích ČR, a to například formou predikce regionálního trhu práce
v úzké spolupráci se zaměstnavateli.
1.5.3 Podpora motivace žáků a studentů zejména tam, kde lze předpokládat vazby na konkrétní
segmenty místních trhů práce
Vzhledem k nedostatku pracovních sil v technických, přírodovědných a zdravotnických oborech bude
aktivita naplňována především intervencemi, které mají za cíl zvýšit zájem dětí a žáků o studium
technických a přírodovědných oborů. Manuální zručnost a vztah k přírodě budou podporovány již
u předškolních dětí. Snahy budou rovněž směřovat ke zvýšení relevance Rámcových vzdělávacích
programů, Školních vzdělávacích programů a akreditovaných vzdělávacích programů pro potřeby
zaměstnavatelů v daném regionu. Finanční prostředky budou dostupné především z evropských
a národních zdrojů, nezanedbatelná je však také role místních aktérů (starostů) při propojování škol
a potřeb zaměstnavatelů. V souladu s Vládní strategií pro rovnost žen a mužů v České republice na léta
2014-2020 budou mimo jiné zaváděny cílené programy na relativizaci a odstraňování genderově
podmíněných vzorců chování a tradic, které omezují vyrovnané zastoupení žen a mužů ve vzdělávání
a výběru povolání
1.5.4 Podpora kariérního poradenství
Prostřednictvím kariérního poradenství na základních a středních školách bude podpořen soulad
kvalifikační struktury absolventů a potřeb trhu práce. Dílčí projekty budou zacíleny na zřízení pozice
kariérního poradce na základních a středních školách.
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1.5.5 Integrace trhů práce a spolupráce se zaměstnavateli v územním kontextu
Projekty naplňující tuto aktivitu budou zaměřeny na komplexnější úkoly typu koordinace služeb
zaměstnanosti či podpory zaměstnanosti ve venkovských oblastech, ale také na zvyšování kvalifikace
zaměstnanců. Zcela zásadní je v tomto smyslu harmonizace požadavků regionálních zaměstnavatelů
s přípravou, dovednostmi a výstupními znalostmi studentů učňovských zařízení, integrovaných středních
škol, středních technických škol.
1.5.6 Zabránění odlivu mozků, vzdělaných a mladých skupin obyvatelstva mimo území aglomerace
Aktivitu lze vnímat jako průřezovou, která je ovlivněna celkovou ekonomickou výkonností aglomerace,
možností pracovního uplatnění či kvalitou životního prostředí. V regionech jsou plánovány rovněž projekty
na zkvalitnění péče o mladé a kvalifikované zaměstnance. Pro zabránění odlivu mozků vzdělaných a
mladých lidí je nezbytné v regionech vytvářet kvalitní, vysoce kvalifikovaná a dobře placená pracovní místa
jak ve veřejném, tak privátním sektoru.
SRR Priorita 2 – Rozvoj klíčové infrastruktury nadregionálního významu
SRR Opatření 2.1 – Modernizace silniční infrastruktury
2.1.1 Dobudování chybějících úseků dálnic (s důrazem na TEN-T) a rychlostních komunikací
Aktivita přispěje ve sledovaném období k naplňování cílů a úkolů stanovených v Politice územního rozvoje
ČR, ve znění aktualizace č. 1 (dále jen PÚR ČR) a k dobudování klíčové dopravní infrastruktury propojující
hlavní rozvojové oblasti České republiky. Bude financována jak výstavba, modernizace, obnova
a zkapacitnění již provozovaných úseků dálnic, rychlostních silnic a silnic I. tříd sítě TEN-T. Výchozím
podkladem je nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj
transevropské dopravní sítě. Dále je problematika výstavby a modernizace infrastruktury řešena
v dokumentu Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (usnesení vlády č. 850/2013).
2.1.2 Zkvalitnění a zvýšení propustnosti klíčových silničních komunikací I. třídy zajišťujících strategické
propojení center a rozvojových území
Aktivita má kromě rozměru propojení center a rozvojových území, také rozměr environmentální. Dílčí
projekty budou připravovány se snahou zlepšit stav v těch obcích, kde komunikace vedou jejich
intravilánem a výrazně poškozují místní životní prostředí. V hustě osídlených oblastech pak bude cílem
intervencí omezení kongescí. Problematika výstavby a modernizace infrastruktury řešena v Dopravních
sektorových strategiích, 2. fáze.
2.1.3 Posílení síťového charakteru spojeného s budováním obchvatů, přeložek a nových přístupů pro
bezproblémové napojení na páteřní silniční infrastrukturu
Intervence přispějí k řešení problému nedostatečného napojení některých regionů na páteřní síť silniční
infrastruktury, slabého vzájemného propojení některých regionů a problému vysokých intenzit dopravy
v intravilánu obcí, skrze které jsou vedeny důležité silniční tahy. Realizována bude výstavba, obnova
a zlepšovaní parametrů silničních komunikací, a to zejména těch, které zajistí bezproblémové napojení na
páteřní infrastrukturu, především TEN-T. V oblastech s vysokou hustotou zalidnění a vysokou úrovní
dopravního zatížení budou budovány obchvaty sídel. Problematika výstavby a modernizace infrastruktury
řešena v Dopravních sektorových strategiích, 2. fáze.
SRR Opatření 2.2 – Modernizace železniční sítě
2.2.1 Dostavba konkrétních úseků železniční sítě
Aktivita bude naplňována dalším rozvojem železniční sítě, klíčových koridorů a uzlů, včetně rekonstrukce
a modernizace zastávek. Podpora bude zaměřena jak na klíčovou síť TEN-T, tak na rozvoj nákladních
železničních koridorů a na příměstskou a regionální dopravu. Výchozím podkladem je nařízení Evropského
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parlamentu a Rady č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě. Dále je
problematika výstavby a modernizace infrastruktury řešena v Dopravních sektorových strategiích, 2. fáze.
2.2.2 Rekonstrukce nejvytíženějších železničních tratí
Aktivity týkající se obnovy, modernizace, rekonstrukce či revitalizace budou zaměřeny na potřeby nákladní
dopravy (zvýšení traťové třídy zařízení, modernizace nástupišť) i na potřeby osobní dopravy (zlepšení
dostupnosti pro potřeby osob se sníženou schopností pohybu a orientace). Realizovány budou také
intervence zaměřené na modernizaci infrastruktury pro příměstskou dopravu. Problematika výstavby
a modernizace infrastruktury řešena v Dopravních sektorových strategiích, 2. fáze.
SRR Opatření 2.3 – Rozšíření a modernizace energetických sítí

2.3.1 Výstavba a modernizace energetických sítí (v návaznosti na TEN-E)
Stabilní provoz přenosové soustavy si vyžaduje neustálé investice do jejich modernizace. Aktivita bude
z velké části naplňována prostřednictvím intervencí, jež by měly vést ke zlepšení kvality, bezpečnosti
a udržitelnosti dodávek elektřiny a být impulsem pro rozvoj průmyslu, podnikání a celé české ekonomiky.
Aktivita bude naplňována prostřednictvím cílů a úkolů stanovených v PÚR ČR.
2.3.2 Zajištění bezpečnosti dodávek energií
Při naplňování aktivity budou realizovány projekty přispívající k energetické bezpečnosti České republiky,
mezi něž patří například zajištění provozuschopnosti a bezpečnosti jednotlivých systémů technické
infrastruktury, snaha o energetické využití odpadů, rekonstrukce a rozvoj systémů zásobování teplem, či
snížení náročnosti v energetickém sektoru.
2.3.3 Zkvalitnění napojení energetických sítí na evropské sítě
Aktivity budou naplňovat cíle a úkoly týkající se propojování evropských sítí stanovené v PÚR ČR a ve
Státní energetické koncepci schválené v roce 2015. Jedná se o napojení sítí v oblasti elektro-energetiky,
plynárenství a dálkovodů (ropovody a jiné produktovody).

3.2

Prioritní oblast Územní soudržnost

Druhá prioritní oblast je zaměřena na soudržnost obyvatel a zkvalitnění podmínek života. V rozvojových
územích je prioritou především zvýšení kvality veřejných služeb, rozvoj a zlepšení podmínek pro
volnočasové aktivity obyvatel a sociální soudržnost. Ve stabilizovaných územích je nejvíce zapotřebí zajistit
v oblasti veřejných služeb jejich optimalizaci s ohledem na spádovost daných regionů, dále využití
rozvojového potenciálu území a snížení nesouladu mezi nabídkou a poptávkou v oblasti trhu práce.
V neposlední řadě také podpora zvýšení technologické a inovační úrovně podnikatelského sektoru.
U periferních oblastí je hlavním cílem zastavení prohlubování negativních disparit v těchto územích a jejich
dlouhodobá stabilizace a snaha o jejich následný rozvoj s ohledem na místní potenciál. V oblasti veřejných
služeb je to především zajištění jejich dostupnosti. Průřezovou prioritou pro všechny typy území je
integrace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených skupin obyvatel.
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Priorita 3 Zkvalitnění sociálního prostředí rozvojových území
Opatření 3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti veřejnými službami
3.1.1 Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně dimenzované sítě škol, zdravotnických zařízení
a zařízení sociálních služeb s ohledem na demografické trendy a aktuální i budoucí potřeby
Aktivita bude naplňována projekty zaměřenými na kvalitu a vybavenost škol, sociálních a zdravotnických
zařízení. V rámci sociálních služeb budou projekty směřovat z velké části do procesu deinstucionalizace
pobytových sociálních služeb.
3.1.2 Zlepšení vybavenosti území špičkovými službami v oblasti zdravotnictví a sociální péče
V oblasti zdravotnictví bude dbáno na dostupnost špičkových služeb zejména v oborech perinatologie
a onkogynekologie. Aktivity a priority v oblasti sociálních služeb jsou v jednotlivých krajích určeny
Střednědobými plány rozvoje sociálních služeb.
3.1.3 Zajištění dostupnosti zdravotnických a sociálních služeb ve venkovském prostoru
Intervence ve venkovském prostoru budou v oblasti sociálních služeb do značné míry naplňovány
prostřednictvím integrovaného nástroje CLLD, který zahrnuje i venkovský prostor v rozvojových oblastech.
Zdravotní služby budou zajištěny aktivitami na úrovni obcí, např. poskytnutím vhodných prostor. Aktivity
a priority v oblasti sociálních služeb jsou v jednotlivých krajích určeny Střednědobými plány rozvoje
sociálních služeb.
Opatření 3.2 Rozvoj a zlepšování podmínek pro volnočasové aktivity obyvatel a pro využití kulturního
potenciálu
3.2.1 Rozšiřování nabídky sportovního a kulturního vyžití
Aktéři regionálního rozvoje na všech úrovních budou i nadále podporovat rozšiřování nabídky kulturních
a sportovních aktivit a jejich atraktivitu a dostupnost pro všechny cílové skupiny.
3.2.2 Provozování neformalizovaných aktivit s důrazem na aktivity cílené na mládež, seniory
a znevýhodněné skupiny obyvatel
Aktivita bude naplňována projekty podporujícími neziskový sektor a jeho aktivity zaměřené na mládež,
seniory a znevýhodněné skupiny obyvatel.
3.2.3 Posilování místní identity, podpora rozvoje a fungování místní komunity
Silná sounáležitost občanů s regionem patří mezi základní faktory, které pomáhají rozvinout místní
potenciál a přispívají k regionálnímu rozvoji dané oblasti. Podpořeny budou kroky aktérů regionálního
rozvoje na všech úrovních, které povedou k posilování místní identity.
Opatření 3.3 Podpora bydlení jako nástroje sociální soudržnosti
3.3.1 Úpravy a rozšiřovaní kapacit bydlení v rozvojových územích pro vybrané znevýhodněné skupiny
obyvatel podle specifických místních podmínek
Ve sledovaném období bude podporováno dostupné bydlení a to formou pořízení bytů, bytových domů
a nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby bydlení se sociálním kontextem. Hlavními cílovými
skupinami budou osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené, osoby se zdravotním
postižením, senioři a osoby v bytové nouzi. Mimo tématiky dostupného bydlení budou intervence
směřovat také na humanizaci sídlišť a deprivovaných území.

12

Opatření 3.X Podpora integrace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených skupin
obyvatelstva
3.X.1 Poskytování specifického vzdělávání a realizace volnočasových aktivit
Mezi připravované intervence patří například zkvalitnění poradenství, zintenzivnění individuálního
přístupu k žákům, komplexní práce s rodinou a rozšíření spolupráce jednotlivých aktérů a snahy o inkluzi
prostřednictvím volnočasových aktivit. Intervence v rámci této aktivity budou realizovány v souladu
s dlouhodobými cíli Agentury pro sociální začleňování a Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy.
3.X.2 Vytváření pracovních míst a rozvoj sociálního podnikání a prostupného zaměstnávání
Projekty budou zaměřeny na zakládání nových sociálních podniků a modernizaci stávajících sociálních
podniků – např. formou modernizace vybavení a podporou udržení stávajících sociálních podniků. Aktivita
bude podporována také prostřednictvím zajištění profesionálního poradenství při vzniku sociálních
podniků, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti.
3.X.3 Zabránění vzniku lokalit s koncentrací nízkopříjmového obyvatelstva s nízkým vzděláním
Dle zjištění Analýzy sociálně vyloučených lokalit jsou sociálně vyloučené lokality v rostoucí míře
problémem týkající se jak městského, tak venkovského prostoru. Jedním z nástrojů zajištění větší inkluze
obyvatelstva je zapojení nízkopříjmových skupin obyvatelstva na trh práce (viz také vazba na aktivitu 3.X.2
a 3.X.4)
3.X.4 Podpora sociální integrace znevýhodněných skupin jejich zapojením do pracovního procesu
V období 2015-2016 budou realizovány aktivity zaměřené na posílení aktivní politiky zaměstnanosti
s důrazem na podporu zaměstnanosti mladých osob. Intervence budou zaměřeny také na podporu
sociálních podniků a na zlepšení jejich vybavenosti.
Priorita 4 Vyvážený rozvoj stabilizovaných území
Opatření 4.1 Zajištění odpovídající kapacity infrastruktury veřejných služeb
4.1.1 Zajištění územní dostupnosti a adekvátních kapacit veřejných služeb (především vzdělávání
a základní zdravotní péče)
V rámci aktivity budou podpořeny investice do zajištění kvalitní infrastruktury škol a zdravotnických
zařízení.
4.1.2 Snížení nerovností v územní dostupnosti pobytových služeb komunitního typu
Podpora sociálních služeb bude poskytována zejména prostřednictvím dotačního řízení krajů, v rámci
něhož budou podporovány také pobytové sociální služby typu domovů pro seniory či domovů se zvláštním
režimem. Ve zvýšené míře budou podpořeny aktivity směřující k deinstitucionalizaci pobytových služeb.
4.1.3 Posílení služeb sociální prevence a sociálního poradenství
V souladu s procesem deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb je stále větší důraz kladen
na podporu terénních služeb a pobytových sociálních služeb komunitního typu, včetně služeb sociální
prevence a sociálního poradenství. Podpořeno bude mimo jiné pořízení vybavení mobilního týmu pro
poskytování zdravotně sociální pomoci s důrazem na sociálně vyloučené lokality.
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4.1.4 Posílení koordinace sociálních služeb na místní úrovni na bázi meziobecní spolupráce
Za účelem naplňování aktivity budou podpořeny snahy o meziobecní spolupráci v oblasti sociálních služeb.
Mezi možné vhodné oblasti meziobecní spolupráce v této oblasti lze řadit společné komunitní plánování,
či zajištění dostupnosti sociálních služeb v daném území.
4.1.5 Zkvalitnění služeb trhu práce a zajištění kapacit a inovativního poskytování veřejných
a neveřejných služeb
K naplňování aktivity přispějí intervence zaměřené na větší zapojení sociálních inovací v oblasti
poskytování veřejných a neveřejných služeb. V oblasti trhu práce budou podpořeny intervence vedoucí
k jeho větší flexibilitě, např. podpora částečných úvazků a omezení dalších bariér při vstup na trh práce.
V oblasti sociálních inovací se také předpokládá přínos projektů mezinárodní spolupráce.
SRR Opatření 4.2 – Zlepšení vnitřní a vnější dostupnosti území
4.2.1 Zajištění odpovídající veřejné dopravy spojující stabilizovaná území s regionálními centry
K naplňování této aktivity dojde například formou integrace tarifů v jednotlivých městech i v regionální
dopravě, či podporou dopravních terminálů. Řešeno v rámci dokumentů Koncepce veřejné dopravy
a Plány dopravní obslužnosti (celostátní a krajské plány).
4.2.2 Zkvalitnění regionálních a místních dopravních sítí (silnice II. a III. třídy, místní komunikace,
cyklostezky)
Rozvoj kvalitní dopravní infrastruktury (regionální a místní) i nadále patří mezi stěžejní cíle krajů České
republiky. Rozvoj cyklostezek pak bude vázán především na dojížďku do zaměstnání.
4.2.3 Zajištění dostupnosti a kapacity technické infrastruktury
Aktivity v rámci regionů budou zaměřeny na aktivity pokrývající výstavbu a modernizaci čistíren odpadních
vod, kanalizace, rekonstrukci a rozvoj soustav zásobování teplem, ale i rozvoj chytrých distribučních sítí.
SRR Opatření 4.3 – Podpora inovací v podnikání
4.3.1 Vytváření podmínek pro vznik a rozvoj malých a středních podniků
Podporován bude celkový rozvoj podnikatelského sektoru, včetně vzniku nových podniků. Důraz bude
kladen na zajištění dostatečného financování začínajících a inovativních podniků, a to jak v průmyslu, tak
ve službách. Podpořen bude také rozvoj poradenských služeb pro začínající podnikatele a zlepšení
netechnických kompetencí.
4.3.2 Usnadnění vstupu do podnikání
Pro usnadnění vstupu do podnikání bude podpořena především infrastruktura poradenských služeb
a přístup k financování, a to včetně přístupu k rizikovému kapitálu. V souladu s Vládní strategií pro rovnost
žen a mužů v České republice na léta 2014-2020 bude kromě dalšího poskytována systematická podpora
podnikání žen a budou zaváděny cílené programy pro zvýšení počtu žen – podnikatelek.
4.3.3 Zvýšení technologické úrovně firem pořízením moderních strojů, zařízení, know-how a licencí
Ve sledovaném období budou z evropských zdrojů financovány především malé a střední firmy, a to jak
začínající (do 3 let od vzniku), tak rozvíjející se. Projekty budou směřovány na prořízení strojů a zařízení,
zavádění moderních technologických postupů, či na pořizování software a hardware pro řízení výroby
a obchodu. Podpořena bude také životaschopnost zemědělských firem.
4.3.4 Podpora většího využívání inovací ve výrobě, managementu řízení a marketingu
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Aktivita SRR bude naplňována důrazem na zlepšení netechnických kompetencí - strategické řízení,
marketing, inovační management, apod.
4.3.5 Podpora konceptu místní ekonomiky a sociálního podnikání
Podporován bude vznik, start, rozvoj a udržitelnost sociálních podniků. Zvláštní pozornost bude věnována
aktivitám vedoucím k zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce a snadnějšímu přístupu
k financování sociálních podniků. Podporovány budou rovněž aktivity vedoucí k vytváření vhodných
podmínek pro rozvoj sociálního podnikání a sociálně odpovědných veřejných zakázek. Aktivity budou
směřovat též ke zvyšování povědomí o sociálním podnikání jako možnosti, jak podpořit místní ekonomiku.
4.3.6 Podpora všech forem udržitelného cestovního ruchu s ohledem na místní potenciál
V rámci národních dotačních titulů podporujících cestovní ruch budou podpořeny především aktivity
směřující ke zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu znevýhodněným osobám. Podpořeny budou rovněž
investiční aktivity podnikatelských subjektů v oblasti cestovního ruchu.
SRR Priorita 5 – Oživení periferních území
SRR Opatření 5.1 – Podpora rozvoje lokální ekonomiky
5.1.1 Podpora rozvoje a diverzifikace malého a středního podnikání s ohledem na rozvojový potenciál
periferního regionu
Aktivita navazuje na snahy o rozeznání rozvojového potenciálu na místní úrovni a jeho rozvinutí
prostřednictvím rozvoje podnikání, jež má na daném území tradici. Intervence budou zároveň zaměřeny
na diverzifikaci malého a středního podnikání.
5.1.2 Rozvoj řemesel a podpora tradičních výrobků
V rámci regionů a obcí budou akcentovány aktivity zaměřené na podporu rozvoje lokálních ekonomik
a podporu tradičních řemesel a uměleckých oborů. V některých regionech pak lze očekávat rozvoj
zemědělských podniků a podnikatelské činnosti.
5.1.3 Podpora podnikatelských investic s ohledem na tvorbu pracovních míst
Aktivity v rámci regionů budou zaměřeny na podporu zvyšování konkurenceschopnosti začínajících firem,
podporu vzdělávání v podnicích i podporu podnikatelských záměrů a malých středních podniků.
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SRR Opatření 5.2 – Podpora zvýšení kvality pracovní síly
5.2.1 Podpora vzdělávání sociálně vyloučených a ohrožených skupin obyvatelstva
Na podporu aktivity budou realizovány projekty zaměřené na individuální přístup k osobám ohroženým
sociálním vyloučením. K začlenění ohrožených skupin na trhu práce budou přispívat i projekty rozvíjející
klíčové kompetence u studentů MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ.
5.2.2 Zvýšení uplatnění flexibilních forem zaměstnání a prostupného zaměstnání v regionech s vysokou
mírou nezaměstnanosti
Podpoření zaměstnanosti v regionech s vysokou nezaměstnaností bude probíhat podporou zvýšení
zaměstnanosti žen, zejména ve věkových kategoriích, kde je jejich zaměstnanost výrazně nižší než
zaměstnanost mužů; podporou genderově nestereotypních zaměstnání a odborností pro muže i ženy
zejména prostřednictvím rekvalifikací a formou osvětových kampaní; podporou a zaváděním genderových
auditů ve veřejné i soukromé sféře a implementací jejich výsledků do chodu organizace; podporou
dočasných částečných úvazků zejména u osob pečujících o děti a další závislé osoby apod.
SRR Opatření 5.3 – Zajištění základních služeb a obslužnosti
5.3.1 Zajištění adekvátní dopravní dostupnosti a obslužnosti v periferních územích ve vazbě na příslušná
centra
Mezi klíčové faktory přispívající ke konkurenceschopnosti periferních regionů je jejich kvalitní dopravní
dostupnost na hlavní rozvojová centra. V rámci aktivity proto budou připravena opatření na zkvalitnění
dopravní infrastruktury a dopravní obsluhy během pracovního týdne i mimo něj. Pozornost bude
zaměřena zejména na vznikající vnitřní periferie na hranicích krajů.

5.3.2 Podpora specifických způsobů zajištění veřejných služeb na bázi meziobecní spolupráce
Aktivita navazuje na snahy o překonání roztříštěné sídelní soustavy České republiky meziobecní spoluprací
a na snahu o zefektivnění poskytovaných veřejných služeb. Jedná se např. o zajištění dostupnosti
zdravotnické záchranné služby, příp. horské služby, ale i dalších veřejných služeb (např. školství,
zdravotnictví, sociální péče). Aktivita je naplňována mimo jiné i projektem Svazu měst a obcí ČR na
podporu meziobecní spolupráce. V rámci veřejných služeb (sociální, svoz odpadů apod.) se může jednat
například o společné komunitní plánování na bázi svazku obcí. Plnění aktivit bude korespondovat
s vývojem realizovaných úkolů v rámci Specifického cíle 2.1 Harmonizace administrativního členění státu
v rámci Strategického rámcem rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020, který byl schválen
usnesením vlády č. 680 ze dne 27. srpna 2014.

3.3

Prioritní oblast Environmentální udržitelnost

Koncentrace socio-ekonomických aktivit způsobuje významné změny krajiny a životního prostředí. Je
proto nezbytné, aby docházelo ke sladění socioekonomického rozvoje s limity a možnostmi životního
prostředí v daných územích.
Cílem prioritní oblasti je výrazně přispět k efektivnímu využívání přírodních zdrojů, minimalizovat
negativní dopady lidské činnosti a přírodních hrozeb na životní prostředí a koordinovaně
spolu s opatřeními hospodářského a sociálního pilíře zlepšit environmentální složku udržitelného rozvoje
na místní a regionální úrovni.
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SRR Priorita 6 – Ochrana a udržitelné využívání přírodních zdrojů v regionech
SRR Opatření 6.1 – Odstraňování starých ekologických zátěží, revitalizace brownfields a území po bývalé
těžbě nerostných surovin
6.1.1 Odstraňování starých ekologických zátěží
Mezi stěžejní cíle bude patřit zdokumentování co největšího počtu starých ekologických zátěží, jejich
zavedení do informačního systému a provedení jejich prioritizace. Následnými kroky bude provedení
průzkumných prací na kontaminovaných lokalitách a vlastní sanační zásah směřující k odstranění
kontaminace a návazných rizik.
6.1.2 Revitalizace brownfields a rekultivace území po bývalé těžbě nerostných surovin v městských
i venkovských oblastech
Brownfields budou revitalizovány zejména ve vazbě na podporu malých a středních podniků, které
modernizované prostory využijí pro rozvoj výrobních činností a služeb, s ohledem na potřeby místních
obyvatel a podmínky a možnosti využití území. Bude podporováno doplnění případně využití
revitalizovaných ploch o struktury a prvky zelené infrastruktury. Rekultivace ploch po těžbě nerostných
surovin bude prováděna s ohledem na udržitelné využívání území a v relevantních případech s využitím
procesů přírodě blízké obnovy území.
SRR Opatření 6.2 – Snížení produkce komunálních odpadů a zvýšení jejich materiálového využití
6.2.1 Snížení produkce komunálního odpadu
V rámci aktivity se Česká republika zaměří na opětovné využití výrobků na konci životnosti (textil, nábytek)
čímž dojde k prevenci vzniku komunálních odpadů a na podporu zavádění systému door-to-door.
Intervence budou financovány, jak z evropských zdrojů, tak z národních fondů a dotačních titulů. Aktivita
bude naplňována v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR a Programem předcházení vzniku
odpadů.

6.2.2 Podpora prevence vzniku odpadů
Mezi stěžejní cíle České republiky patří snížení množství odpadů z výroby (předcházení vzniku
průmyslových odpadů). Šířeny budou principy celoživotního výrobkového cyklu („life cycle“). Aktivita bude
naplňována v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR a Programem předcházení vzniku odpadů.
6.2.3 Podpora inovativních přístupů k dalšímu materiálovému využití odpadů
Aktivita navazuje na evropské (Tematická strategie pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci)
i národní (Politika druhotných surovin) strategie v oblasti využívání surovin, jejichž společným cílem je
snížení závislosti výrobních procesů na primárních surovinách a jejich nahrazování surovinami z odpadů.
Ve sledovaném období bude nadále podporován oddělený sběr odpadů a energetické využívání pouze
těch odpadů, které již nelze adekvátně materiálové využít. Aktivita bude realizována prostřednictvím
evropských i národních zdrojů. Aktivita bude naplňována v souladu s Plánem odpadového hospodářství
ČR a Programem předcházení vzniku odpadů.
6.2.4 Podpora technologií v oblasti odpadového hospodářství
Mezi základní pilíře přispívající k lepší efektivitě odpadového hospodářství patří podpora kvalitních
technologií v této oblasti. Podporováno bude především budování třídících linek, zařízení na recyklaci
odpadů a systémů na podporu odděleně sbíraných a následně využívaných specifických druhů odpadů.
Dílčí projekty budou financovány za podpory evropských i národních finančních zdrojů. Aktivita bude
naplňována v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR a Programem předcházení vzniku odpadů.
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SRR Opatření 6.3 – Využívání obnovitelných zdrojů energie a podpora úspor energie a podpora úspor
energie ve vazbě na místní podmínky
6.3.1 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie ve vazbě na místní podmínky a limity v území
V rámci aktivity budou podpořeny intervence směřující k výstavbě nových a rekonstrukci stávajících
výroben elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů (např. vodní elektrárny, výstavba a rekonstrukce zdrojů
tepla a zdrojů pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z biomasy, výstavba bioplynových stanic
a investice do provozovny na výrobu tvarovaných biopaliv. Podpořeny budou také malé a střední podniky,
a to zejména v jejich snaze maximálně využít potenciál pro zavádění moderních nízkouhlíkových
technologií a využití obnovitelných zdrojů tepla v rodinných a bytových domech a veřejných budovách.
6.3.2 Podpora úspor energie se zaměřením na zvyšování energetické účinnosti a snížení emisí
znečišťujících látek a skleníkových plynů, produkovaných domácnostmi, a na aplikaci inovativních
technik v průmyslových sektorech a úspory energie včetně sektoru bydlení apod.
Důraz bude v období 2015-2016 kladen jak na sektor bydlení, který má stále značný potenciál v oblasti
úspor energie, tak do energetických úspor u veřejných budov. Podpora bude směřována také do oblasti
nízkoenergetické výstavby nových veřejných budov a rodinných domů.
SRR Opatření 6.4 – Omezování negativních vlivů dopravy (hluk, prach atd.) na obyvatelstvo a na krajinu
6.4.1 Snižování koncentrace emisí
V oblasti dopravy bude podporován rozvoj infrastruktury pro provoz vozidel na alternativní pohon (LNG,
CNG, elektromobilita), nákup nízkoemisních vozidel hromadné dopravy a veřejná doprava v elektrické
trakci. V rámci aktivity budou doplňkově realizována opatření zaměřená na snížení emisí z lokálního
vytápění (např. výměna kotle za nový s minimálními emisemi znečišťujících látek), snížení emisí ze
stacionárních zdrojů na zlepšení systému sledování, hodnocení a předpovídání kvality ovzduší. Intervence
budou zaměřeny tak, aby podpořily plnění Národního programu snižování emisí.
6.4.2 Provádění protihlukových opatření a zklidňování dopravy zejména v rozvojových územích
V rámci rekonstrukce, modernizace a výstavby silnic II. třídy a III. třídy a obchvatů sídel bude podporována
také výstavba protihlukových zdí a bariér.
6.4.3 Realizace opatření na silnicích ve správě krajů a obcí, zlepšujících jejich migrační prostupnost
Při rekonstrukci, modernizaci a výstavbě nových komunikací bude rovněž brán zřetel na vybudování, resp.
rekonstrukci prvků silniční infrastruktury, které dle místních podmínek a potřeb zajistí prostupnost silniční
infrastruktury pro volně žijící živočichy (zejména s důrazem na výběr vhodného technického řešení těchto
objektů). Projekty na zlepšení migrační prostupnosti bude možné realizovat i na stávajících komunikacích
jako samostatné opatření.

SRR Opatření 6.5 – Udržitelné užívání vodních zdrojů
6.5.1 Snížení odběru vod
Ve sledovaném období budou podpořeny kroky vedoucí ke snížení odběru vod – zejména pak v průmyslu
a v zemědělství. Budou podporovány způsoby hospodaření s nižšími vstupy. Podmínky zaváděných
opatření zajistí, aby nedocházelo k poškozování a znečišťování ekosystému a bude zajištěno dodržování
rámcové směrnice o vodě.

18

6.5.2 Omezení úniků z vodovodní sítě
Pro omezení úniků z vodovodní sítě budou realizována opatření zaměřená na budování nových
vodovodních sítí a rekonstrukci zastaralých a nevyhovujících vodovodních sítí.
6.5.3 Šetření vodou
Česká republika bude ve sledovaném období usilovat o naplňování Rámcové směrnice o vodní politice,
která, mimo jiné, doporučuje podpořit úsporné technologie v průmyslu a realizaci postupů zavlažování
šetřící vodu.
6.5.4 Hospodaření se srážkovými vodami
Zkvalitnění systémů hospodaření se srážkovými vodami a opětovného využití vody - který podporuje vsak,
retenci, případně využití srážkové vody přímo na pozemku, zavádění systémů přírodě blízkého odvodnění
i na dopravních plochách, a to pomocí zatravněných pásů, propustných povrchů, systémů povrchového
odvádění srážkových vod do retenčních a vsakovacích objektů, a podpora zřizování vsakovacích
technologií na dešťové kanalizaci, zavádění a podpora systémů pro opětovné užití vod (tzv. „re-use“) jako
vody užitkové a systémů pro recyklaci vod, zejména opětovného využití málo znečištěných nebo částečně
vyčištěných odpadních vod a vod srážkových.
6.5.5 Podpora vodohospodářské infrastruktury
Mezi prioritní úkoly v rámci této aktivity bude patřit výstavba nových kanalizací a čističek odpadních vod
v oblastech s vysokou ekologickou prioritou s přihlédnutím ke zdrojům pitné vody. V oblastech s řídkým
osídlením pak podpora lokálních řešení čištění vod a využívání principů biologického čistění.
6.5.6 Retence vody v krajině
Realizována budou opatření vedoucí ke zvýšení retenční schopnosti krajiny, mimo jiné také s využitím
vegetačních a vodních ploch a prvků ve volné i urbanizované krajině (tzv. zelená infrastruktura) s důrazem
na poskytování širokého spektra ekosystémových služeb, podpory přirozených rozlivů vod v nivě a přírodě
blízké revitalizace vodních toků a niv.
SRR Priorita 7 – Ochrana přírody a krajiny, prevence vzniku živelních pohrom a řešení jejich dopadů
SRR Opatření 7.1 – Zlepšení kvality prostředí v sídlech, ochrana a rozvoj krajinných hodnot
7.1.1 Podpora péče o systémy sídelní zeleně v návaznosti na urbanistickou strukturu sídel
Prioritou bude realizace ploch a prvků sídelní zeleně jako funkčně, příp. prostorově spojitého systému
(parky, veřejné a historické zahrady a ostatní veřejná zeleň) za účelem zajištění ekologické stability sídla
a zlepšení životního prostředí člověka. Bude podporována výsadba především autochtonních druhů dřevin
s přihlédnutím k mikroklimatickým a stanovištním podmínkám.
7.1.2 Podpora koordinace a realizace zásahů do krajiny na místní i regionální úrovni, zejména ve vztahu
k územím ohroženým přírodními riziky za účelem posílení ekologických funkcí krajiny a ekologické
stability území
Bude podporováno pořizování zejm. územních studií krajiny a komplexních pozemkových úprav
s následnou realizací navržených opatření. Účelem je předcházení přírodním rizikům a snižováním jejich
dopadů, adaptace na změnu klimatu. Mimo tyto záměry budou podporovány aktivity směřující k většímu
povědomí a osvětě týkající se ekologické stability a ekologických funkcí krajiny. Se změnou klimatu bude
docházet rovněž k nárůstu počtu letních a tropických dnů a tropických nocí. V extrémních případech se na
území ČR budou vytvářet a déle přetrvávat tzv. vlny horka. Pro zmírnění, nebo předcházení těmto
dopadům bude nezbytné např.: vytvářet plány prevence ostrovů tepla ve velkých aglomeracích; stanovit
urbanistické požadavky ochrany před městskými ostrovy tepla; zvážit vytvoření varovného systému pro
vlny horka s možností regulací hlavních emitentů tepla a znečistění ovzduší při extrémních teplotách;
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vytvářet klimatizované útulky (prostory s vhodným mikroklimatem) pro vulnerabilní a senzitivní osoby
a děti s chronickými dýchacími nemocemi v nemocnicích a sociálních centrech; vzdělávat zdravotnické
profesionály o rizikách vln vedra a způsobech jejich omezování, provádět osvětové kampaně pro
vulnerabilní skupiny (starší osoby a rodiče dětí).
7.1.3 Aktivity proti suchu
V souvislosti se změnou klimatu lze očekávat zvýšené riziko sucha v některých oblastech České republiky
a to především v důsledku nedostatku srážek a zvýšeného výparu s ohledem na rostoucí teploty. Hlavním
úkolem v této oblasti je snaha o předcházení rizik a vymezení území, které by mohlo být suchem ohroženo
nejvíce. Opatření k minimalizaci povrchového odtoku zahrnuje celou řadu dílčích opatření jako je
zachování vodních ploch a obnova přírodě blízkých vodních ploch (vodních toků, mokřadů, jezírek, tůní
aj.), ochrana cenných vodních a mokřadních ekosystémů, realizace členitých přírodních ploch a ploch
s prvky vegetace. Mezi další opatření patří zvyšování podílu ploch s propustným povrchem v sídlech
(přeměnou vhodných ploch s dosud nepropustným povrchem). Dále upřednostnění realizace propustných
povrchů na nových plochách, což vede ke zpevnění plochy při současném zachování propustnosti povrchu
(k tomuto opatření je využito zatravňovacích dlaždic, štěrkových trávníků, propustných nebo částečně
propustných dlažeb apod.). Realizace retenčních objektů na vhodných místech (průlehy, zasakovací rýhy,
vegetační zasakovací pásy, poldry a retenční nádrže), konstrukce vegetačních střech a stěn, jakož i retence
dešťové vody s možností jejího přímého využití. Cílem je také vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené
akumulace srážkových vod v území a připravit podmínky pro realizaci opatření ve vybraných lokalitách
vhodných pro akumulaci povrchových vod.
7.1.4 Rozvoj mimoprodukčních funkcí krajiny a omezení její fragmentace
Rostoucí fragmentace krajiny a pokračující způsoby intenzivního využívání krajiny na rozsáhlých plochách,
patří mezi základní faktory negativně ovlivňující ekologickou stabilitu a funkce krajiny, což vede k omezení,
až ztrátě poskytování širokého spektra ekosystémových služeb pro společnost. Aktivita bude realizována
intervencemi dotčených resort – zejména pak MŽP, MZE, MMR a krajských a obecních samospráv
prostřednictvím obnovy a zajištění mimoprodukčních funkcí krajiny, zejména změnou intenzivních
způsobů hospodaření v lesích (holoseče) a na velkých půdních blocích na zemědělské půdě, dodržováním
správné zemědělské praxe, obnovou krajinných prvků na zemědělské půdě (solitérní stromy, remízy,
protierozní opatření, obnova historických stezek pro nemotorový pohyb člověka a další) vzděláváním
v této oblasti apod.
7.1.5 Omezení negativního vlivu nepůvodních invazních druhů na biodiverzitu
Opatření věnovaná zvýšené prevenci šíření invazních druhů budou prováděna v souladu s nově zaváděnou
legislativou EU v této oblasti a v souladu s národními a regionálními prioritami. Zvýšená pozornost bude
věnována regulaci invazních druhů, které vytlačují nebo hubí původní druhy a mají následně také
nepříznivé hospodářské či zdravotní dopady.
SRR Opatření 7.2 – Posílení preventivních opatření proti vzniku živelních pohrom
7.2.1 Dokončení vymezení záplavových území na vodních tocích
V rámci skupiny protipovodňových opatření bude podpořena tvorba analýz odtokových poměrů včetně
návrhů možných protipovodňových opatření, dále bude podpořena tvorba digitálních povodňových plánů .
7.2.2 Dobudování vhodných protipovodňových opatření s důrazem na komplexnost řešení a na přírodě
blízkých řešeních zahrnujících i problematiku svahových pohybů, včetně vymezení území určených
k řízeným rozlivům
Realizována budou opatření v intravilánu obcí i v extravilánu. Intervence budou zaměřené na revitalizaci
a renaturaci koryt vodních toků, niv, mokřadů či obnovu, výstavbu a rekonstrukce moderních vodních děl
sloužících k protipovodňové ochraně a výstavbě poldrů a retenčních nádrží.
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SRR Opatření 7.3 – Obnova území po vzniku živelních pohrom
7.3.1 Obnova základních funkcí v území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků
nebo místních samospráv
V případě živelních pohrom budou operativně vyhlášeny dotační tituly směřující k co nejrychlejšímu
obnovení základních funkcí územních samosprávných celků nebo místních samospráv.
7.3.2 Odstranění nebo omezení možných důsledků pohrom, spočívajících v narušení plynulosti,
dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy
Plnění tohoto opatření vychází ze zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého
živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při
obnově území) ve znění pozdějších předpisů. Na plnění se podílí při přípravě Ministerstvo financí
a Ministerstvo pro místní rozvoj a vláda ČR následně rozhodne o výši finančních prostředků, které se
rozdělují prostřednictvím programů jednotlivých resortů dle jejich působností.

3.4

Prioritní oblast Veřejná správa a spolupráce

Cílem čtvrté prioritní oblasti SRR je zefektivnění výkonu veřejné správy, posílení její odborné kapacity,
zkvalitnění plánovacích procesů a systematické zlepšování spolupráce obcí a měst.
Veřejná správa vytváří svou činností rámec pro fungování všech ostatních subjektů. Složitost
společenských procesů vyžaduje právě koordinaci různých institucí veřejné správy a společných témat.
Mezi zásadní problémy veřejné správy (zejména ústřední státní správy) se však zejména řadí neexistence
jasného rozsahu vykonávaných agend (resp. činností) jednotlivými ústředními správními úřady spolu
s nezajištěním vzájemné koordinace a kooperace při řešení zásadních systémových a strategických
opatření s dopady do rozvoje územních samosprávných celků. Další bariéry fungování spočívají v rezistenci
veřejné správy vůči jejímu modernímu pojetí jako veřejné služby, jejíž výstupy i procesní postupy jsou
měřitelné i hodnotitelné z pohledu účelu, efektivnosti a kvality. Současným světovým trendem je obecně
elektronizace procesů a toto téma je nutné řešit i v oblasti veřejné správy České republiky například
v podobě implementace vhodných nástrojů ICT.

SRR Priorita 8 – Zkvalitnění institucionálního rámce pro rozvoj regionů
SRR Opatření 8.1 – Zkvalitňování administrativních kapacit veřejné správy

8.1.1 Legislativní změny s ohledem na potřeby rozvoje regionů
V legislativní rovině je základním dokumentem definujícím mechanismy a nástroje regionálního rozvoje na
národní i regionální úrovni zákon č. 248/2000 sb. Stěžejním úkolem je proto brzké schválení novelizace
tohoto zákona reagující na aktuální stav ve vazbě na programové období 2014-2020.
8.1.2 Strategické a procesní řízení
Pozornost bude zaměřena na tvorbu strategických dokumentů veřejné správy dle Metodiky přípravy
veřejných strategií a za podpory využívání existujících nástrojů pro práci s dokumenty (např. Databáze
strategií). Plněny budou zejména úkoly v rámci Specifického cíle 1.1 Využívání prvků procesního řízení
a zavedení standardů vybraných agend a Specifického cíle 1.3 Strategické řízení a plánování ve veřejné
správě definované Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020.
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8.1.3 Nastavení hodnocení kvality institucionálního prostředí a veřejné správy v území
Pozornost bude zaměřena na nastavení systému řízení kvality ve veřejné správě. Zejména se bude jednat
o naplnění úkolů vyplývajících ze Specifického cíle 1. 3 Rozšíření metod kvality ve veřejné správy
definované Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020.
8.1.4 Zvyšování kvalifikace a kompetenčních dovedností úředníků veřejné správy
Zvyšování znalostí a dovedností pracovníků veřejné správy bude probíhat dle oboru působnosti daných
zaměstnanců, například v oblastech odpovědného zadávání veřejných zakázek, plnění principů
kybernetické bezpečnosti, využívání nástrojů e-governmentu, územního plánování a environmentálním
managementu. Aktivita bude financována především z evropských zdrojů.

8.1.5 Podpora optimalizace procesů v územní veřejné správě
V dané oblasti budou plněny úkoly v rámci Strategického cíle 1 – Modernizace veřejné správy
a Strategického cíle 2 – Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území, které jsou součástí
Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020.
SRR Opatření 8.2 – Zkvalitnění systémového rámce podpory regionálního a místního rozvoje
8.2.1 Metodické vedení v oblasti regionálního a místního rozvoje
Nadále bude rozvíjena role MMR v oblasti metodického vedení pro orgány územní správy – kraje i obce
s důrazem na nejmenší obce s nízkou administrativní kapacitou. Dále bude také posilována implementace
udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni prostřednictvím MA21. Podporován bude i nadále
koncept Smart Cities, a to v rovině metodické, institucionální i finanční.
8.2.2 Nastavení indikátorů a zavedení monitorování regionálního rozvoje s ohledem na jeho
udržitelnost
V rámci vyhodnocování Strategie regionálního rozvoje, základního dokumentu regionálního rozvoje
v zemi, bude kladen větší důraz na nastavení indikátorové soustavy a její pravidelné vyhodnocování.
8.2.3 Monitorování přínosu dotací (s ohledem na cíle kohezní politiky EU a cíle SRR ČR 2014-2020)
Snahou orgánů centrální státní správy bude metodicky ukotvit nástroj hodnocení územního dopadu politik
a významných investic.
8.2.4 Posílení a koordinace vazeb mezi veřejnými politikami
K dosažení maximální efektivnosti regionální politiky státu je zapotřebí dbát na koordinaci veřejných
politik a jejich sladění. V této oblasti je stěžejní role MMR, které bude i nadále působit ve snaze
usměrňovat intervence sektorově zaměřených resortů za účelem respektování územních specifik.
8.2.5 Podpora integrovaných přístupů v rozvoji území
Budou realizovány strategické dokumenty vytvořené pro území aglomerací největších měst, vymezené na
základě funkčního území dané aglomerace. Tyto integrované nástroje budou metodicky podporovány ze
strany Ministerstva pro místní rozvoj a dalších relevantních orgánů centrální státní správy.
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SRR Opatření 8.3 – Informační a komunikační podpora fungování územní veřejné správy
8.3.1 Rozvíjení informačních a komunikačních technologií v územní veřejné správě
Další zkvalitňování kvality informačních a komunikačních technologií bude směřovat zejména do oblastí
e-governmentu (včetně plnění principů otevřených dat - OpenData), kybernetické bezpečnosti, a dalších
specifických informačních a komunikačních technologií. Budou plněny úkoly v rámci Strategického cíle 3 –
Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu, který je
součástí Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020.
8.3.2 Zvyšování provázanosti a propustnosti informací mezi jednotlivými oblastmi a úrovněmi veřejné
správy a informovanosti veřejnosti a jednotlivých aktérů regionálního rozvoje
V oblasti informačních technologií bude podpořeno propojování datového fondu veřejné správy za účelem
sdílení dat.
SRR Priorita 9 – Podpora spolupráce na místní a regionální úrovni
SRR Opatření 9.1 – Posílení strategických a koncepčních nástrojů a přístupů k místnímu a regionálnímu
rozvoji

9.1.1 Posílení a zkvalitnění strategického plánování krajských a obecních samospráv
Vytváření kvalitních krajských a obecních samospráv je v prvé řadě úkolem krajských a obecních orgánů
samotných, nicméně orgány státní správy budou vytvářet kvalitní koncepční a metodickou podporu
vedoucí k nárůstu kvality strategických dokumentů. Ministerstvo pro místní rozvoj bude dále rozvíjet
a zkvalitňovat aplikaci Obce PRO provázející obecní a krajské orgány procesem tvorby strategického
dokumentu.
9.1.2 Tvorba společných strategických dokumentů svazku obcí
Nadále bude podporována příprava strategických dokumentů svazků obcí. Aktivita bude realizována
v úzké spolupráci s územními partnery – Svazem měst a obcí, Národní sítí MAS a Sdružením místních
samospráv.
9.1.3 Posílení vazeb mezi koncepčními dokumenty na národní, krajské a místní úrovni
Ministerstvo pro místní rozvoj jako gestor regionální politiky bude pokračovat ve své metodické roli
a bude vyvíjet aktivity za účelem vytvoření zřejmé hierarchie mezi koncepčními dokumenty (v logice
Strategie regionálního rozvoje – strategické dokumenty kraje – strategické dokumenty
3
obcí/mikroregionů /MAS/aglomerací), které se budou vzájemně respektovat.
9.1.4 Podpora a koordinace strategického a územního plánování v rozvoji obcí a regionů
Strategické a územní plánování jsou dva vzájemně provázané procesy, které se musí navzájem
respektovat. Ministerstvo pro místní rozvoj jako gestor obou témat podnikne kroky za účelem rozšíření
osvěty v této oblasti.
9.1.5 Posílení spolupráce při plánování na úrovni regionálních center a jejich zázemí
Pro potřeby programového období 2014-2020 vznikly strategické dokumenty odstupující od vymezení
území na základě administrativních hranic. Na místo toho je sledován celoevropský trend směřující

3

Dobrovolné svazky obcí dle §49 zákona č. 128/2000, o obcích ve znění pozdějších předpisů.
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k vytváření strategií pokrývajících území funkčních celků (aglomerací). Ministerstvo pro místní rozvoj jako
gestor regionální politiky bude tento trend i nadále podporovat a předávat dobrou praxi ze zahraničí.
SRR Opatření 9.2 – Podpora meziobecní a regionální spolupráce
9.2.1 Podpora dobrovolné meziobecní spolupráce
Vzhledem k charakteristikám českého sídelního systému (velkému počtu obcí) je meziobecní spolupráce
pro Českou republiku významnou prioritou, která by měla zefektivnit fungování samospráv, například lepší
koordinací v oblasti školství, či sociálních služeb.
9.2.2 Vytváření partnerství veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru na místní a regionální
úrovni
Pro dosažení úspěšného rozvoje určitého území (kraj, obec, mikroregion, aglomerace) je vždy zapotřebí
zapojit všechny aktéry regionálního rozvoje – veřejnou správu, významné zaměstnavatele i zástupce
neziskového sektoru. Ministerstvo pro místní rozvoj bude při metodické podpoře regionálního rozvoje
zdůrazňovat klíčový význam strategického partnerství.
9.2.3 Vytváření podmínek pro intenzivnější zapojování obyvatel a sdružení do rozvoje území
v souvislosti s posilováním identity regionů
Obce, mikroregiony i kraje budou nabádány k maximálnímu zapojení obyvatel do rozvoje území. V rámci
této aktivity budou vytvořeny metodické pokyny popisující kroky, jež jsou stěžejní pro dosažení větší
občanské participace na rozvoji území.
9.2.4 Podpora svazku obcí, místních akčních skupin, organizací destinačního managementu
Vzhledem k sídelní struktuře se jako stěžejní faktor regionálního rozvoje v České republice jeví podpora
svazku obcí a dalších platforem zajišťujících efektivní spolupráci obcí.
9.2.5 Uplatňování moderních metod řízení a spolupráce (např. principů MA 21)
Ze strany gestora regionální politiky – Ministerstva pro místní rozvoj – budou realizovány osvětové akce
vedoucí k většímu uplatnění moderních metod řízení na místní úrovni.
9.2.6 Rozvíjení přeshraniční a nadnárodní spolupráce regionů ČR s regiony EU
V rámci cíle Evropské územní spolupráce bude pokračovat podpora přeshraniční a nadnárodní spolupráce.
V rámci přeshraniční spolupráce budou podpořeny například aktivity vedoucí k podpoře mobility
pracovních sil či podpoře sociálního začleňování. V oblasti nadnárodní spolupráce pak bude kladen důraz
na rozvoj a koordinaci strategií pro makroregiony, například program Střední Evropa.
V rámci cílů regionální konkurenceschopnost a územní soudržnost je vzhledem k územní povaze těchto
cílů řada opatření vzájemně provázána. Následující tabulka (č. 2) slouží ke grafickému znázornění vazeb
mezi jednotlivými opatřeními. Využity jsou dvě úrovně vazeb – silná (označena „XX“; zcela evidentní
a tematicky příbuzné např. podpora VŠ a výzkumu) a slabší (označena „X“; např. 2.1 a 5.3, z různých témat
vzájemně se doplňující při naplňování cíle jednoho opatření).
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1.1

1.2

4.3

5.2

5.3
X

X

1.4
X
X

1.5
X
X

4.2

5.1

XX

XX

1.3

2.3

X
X
X
X
X

X
X
X
XX

X

X
X

3.1

4.1

X
X
X

XX
XX

X

X

X
X

X
XX
XX
X

XX
XX
X

X

X

XX

XX

XX

X

X

XX

XX

5.3 Základní služby
a obslužnost

5.2 Kvalita pracovní síly

5.1 Rozvoj lokální Ekonomiky

4.3 Inovace v podnikání

4.2 Dostupnost území

4.1 Veřejné služby

3.X Integrace sociálně
vyloučených

3.3 Podpora bydlení

3.2 Volnočasové aktivity
a kultura

3.1 Veřejné služby

2.3 Energetické sítě

2.2 Železniční síť

2.1 Silniční infrastruktura

1.5 Adaptabilita trhu práce

XX
1.4 Infrastruktura

1.3 Integrace dopravních
systémů

1.2 Univerzity a instituce vědy
a výzkumu

1.1 Transfer znalostí

Tab. 2: Vzájemná vazba aktivit s územním průmětem v rámci růstového a vyrovnávacího cíle pro prioritní oblast regionální konkurenceschopnost a územní soudržnost

X
X
X

2.1
X
XX
XX
XX

2.2
X
XX
XX
XX

XX
X
X

XX

3.2

3.3

3.X

XX

XX

XX
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4. ÚZEMNÍ ROZMĚR AKČNÍHO PLÁNU STRATEGIE REGIONÁLNÍHO
ROZVOJE
Jedním ze stěžejních konceptů moderní regionální politiky je snaha o zakomponování územní dimenze,
tedy takové nastavení politiky, které respektuje specifika a potřeby jednotlivých regionů. Také v rámci SRR
má velká část cílů identifikován územní průmět odrážející potřeby a priority území vycházející z vazby na
určitý typ území, a to ať již explicitně se zaměřením na konkrétní typ území dle diferenciace území ČR, či
implicitně.
SRR je základním dokumentem regionálního rozvoje, jehož priority musí být v souladu s celorepublikovými
prioritami v oblasti územního plánování, které jsou stanoveny PÚR ČR. PÚR ČR stanovuje republikové
priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, vymezuje rozvojové oblasti
a rozvojové osy, specifické oblasti, koridory a plochy dopravní infrastruktury a koridory a plochy technické
infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů. Ve střednědobém pohledu dojde k užší harmonizaci
4
metodiky stanovení parametrů (indikátorů) rozvoje území a typologii regionů vyhovujících potřebám SRR
ČR i PÚR ČR.
Hlavním finančním zdrojem pro realizaci regionální politiky a naplňování SRR jsou v období 2014-2020
Evropské strukturální a investiční fondy realizované v Česku prostřednictvím operačních programů
a Programu rozvoje venkova. Pro účely zacílení územní dimenze a maximální využití potenciálu všech
regionů byl vytvořen Národní dokument k územní dimenzi definující územní průmět specifických cílů
v rámci operačních programů a opatření v případě Programu rozvoje venkova. Kvalitně zpracované
nastavení územní dimenze operačních programů je předpokladem pro dodržení intervenční logiky
a správné, územně cílené intervence a tím i adresnosti poskytovaných finančních podpor.

4.1

Stanovení rolí centrální státní správy a regionů

Zcela zásadní pro faktickou realizaci SRR je proces navázání dialogu a spolupráce centrální státní správy
s regiony. Pro dosažení dohody centra a regionu je podstatná shoda při:
-

posouzení potenciálu rozvoje území dle objektivních kritérií typologie území ČR a dle subjektivní
znalosti území místních aktérů, partnerů a zamezení deformace posouzení díky parciálním zájmům
prosazení a dodržování objektivních cílů a parametrů intervenční logiky centra vůči lokálním
subjektivním zájmům, pohledu regionu a dalších regionálních aktérů
zajištění adekvátního přenosu a připomínkování priorit centra na nižší územně správní celky tj. ORP
a krajská města
hledání dohody a získání souhlasu územní reprezentace regionu s prioritami centra a závazné
garance spolupráce při jejich prosazování

Role obou stran ve zmíněném procesu jsou odlišné.
Roli centrální státní správy lze spatřovat v:
-

4

posouzení schopnosti regionu plnit základní funkce a veřejné služby ve správním území
prosazené nadregionálních cílů národních strategií (např. NIS, SMK, SRUR, PÚR, SRR) např. budování
páteřní infrastruktury
zajištění plnění závazků Dohody o partnerství
identifikování neudržitelnosti v území a kritických prahů udržitelnosti u základních procesů
z celostátního pohledu, centrální státní správa sleduje, eliminuje a provádí plošnou prevenci před
jejím vznikem a sanuje výrazné marginality a negativní disparity v území
zajištění plnění mezinárodních závazků a povinností státu vůči evropské legislativě
Viz Metodika vyhodnocení SRR, kap. 6.
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-

-

vyhodnocování vztahu cílů prioritních os OP a jejich prosazení
v kladení důrazu na rozvoj lokalit národního významu (kulturní hodnoty, inovační potenciál, apod.)
v určení mír\ kofinancování pro priority a plošná opatření, míru rozdělení zdrojů mezi póly růstu,
stabilizovaná území a periferní oblasti, oblasti se soustředěnou podporou státu, dále pak poměr
podpor město:venkov
sanaci následků živelných pohrom a katastrof

Role regionu lze spatřovat v:
-

garantování ochoty, zájmu, připravenosti, absorpční schopnosti a součinnosti regionálních aktérů
a stakeholderů pro rozvoj území
připravenosti dostatečného množství regionálních projektů splňujících podmínky intervenční logiky
v místě
provedení adresné identifikace různých místních bariér rozvoje území
zabezpečení připravenosti a návaznosti na páteřní infrastrukturu státu v regionu/lokalitě
zajištění součinnosti s regulativy územního plánování pro investiční a ostatní rozvoj území a funkčním
využitím území

4.2

Příspěvek regionů k realizaci Akčního plánu realizace Strategie
regionálního rozvoje

Priority regionů ve střednědobém horizontu jsou definovány strategickými dokumenty zpracovávanými
v různých hierarchických úrovních. Krajské priority jsou promítnuty již ve zpracovaných a platných
Programech rozvoje kraje resp. Strategiích rozvoje kraje. Na lokální úrovni jsou priority stanoveny
prostřednictvím obecních, mikroregionálních strategií a strategií místních akčních skupin.
V rámci programového období EU 2014-2020 jsou priority z pohledu rozvojového urbánního území
uvedeny v aktuálních integrovaných strategiích (IPRÚ, ITI) sloužících k čerpání ESI fondů. Územní platnost
těchto dokumentů nepokrývá spojitě celé území ČR. Tyto strategie jsou dominantní měrou zaměřeny na
rozvoj inovativních center a pólů růstu v území a pokrývají tak jen vybrané aktivity AP SRR. Nicméně
uvažovaná finanční podpora alokovaná s využitím těchto dokumentů (nástrojů) urbánního rozvoje
představuje významnou část zdrojů z ESI fondů. Priority venkovského prostoru jsou definovány ve
strategiích komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).
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Mezi nové nástroje regionální politiky patří Regionální akční plány (RAP), které jsou nástrojem pro
identifikování hlavních potřeb daných regionů a jsou schvalovány Regionálními stálými konferencemi
(RSK). RAP mají ambici obsahovat intervence z krajské i obecní úrovně včetně intervencí realizovaných
prostřednictvím nástrojů ITI, IPRÚ a CLLD a poskytovat tak komplexní pohled na rozvoj daného území, a to
jak ze střednědobého (2015-2020), tak z krátkodobého hlediska (2015-2016).
5

RSK v rámci RAP uvádějí očekávanou absorpční kapacitu v rámci cílů a aktivit SRR . Analýza RAP umožní
sledovat (ne)soulad finančních prostředků dostupných na naplnění jednotlivých cílů SRR (z evropských,
národních i krajských zdrojů) a finančních prostředků reálně požadovaných územními partnery. Na základě
agregace dat z RAP tak bude možné identifikovat cíle SRR, které jsou naplňovány konkrétními
intervencemi a cíle SRR, které jsou naplňovány v menší míře. Absence finančních zdrojů na naplňování
určitého cíle v SRR pak bude podnětem pro politickou reprezentaci o případném navýšení finančních
prostředků v dané oblasti.
Systém Regionálních stálých konferencí (RSK) navazuje na klíčové národní dokumenty definující podobu
realizace kohezní politiky v období 2014-2020 (Dohoda o partnerství, Národní dokument k územní
dimenzi, Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů) a je jedním z nástrojů pro ukotvení územní
dimenze v tomto období. RAP však není omezen pouze na ESI fondy, ale pomáhá identifikovat specifika
regionů také pro národní a krajské zdroje.
RAP mají také významnou vazbu na některé specifické cíle operačních programů v programovém období
2014-2020. Například projekty financované v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve
specifickém cíli 1.1 (Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální
silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T) musí být v souladu s Regionálními akčními plány.
Role RSK a RAP je stěžejní také při vyhodnocování územních dopadů vynaložených finančních prostředků.
Národní dokument k územní dimenzi stanovuje RSK povinnost vyhodnotit plnění RAP a hodnotící zprávu
následně předložit NSK a MMR. Tato zpráva bude jedním z podstatných vstupů pro evaluaci plnění SRR
a pro Zprávu o plnění územní dimenze.
RAP byly v průběhu května-července 2015 schváleny jednotlivými RSK. Schválené RAP byly analyzovány
z pohledu míry, jakou naplňují jednotlivé aktivity SRR. V rámci RAP jednotlivých krajů byly identifikovány
aktivity s odlišnou mírou intenzity k přispění k realizaci AP SRR.
Prioritní oblast Regionální konkurenceschopnost
V rámci priority 1 (využití potenciálu rozvojových území) byla intervencemi uvedenými v RAP významně
naplňována aktivita 1.1.1 zaměřená na podporu podnikatelských inkubátorů, inovačních center, inovací
samotných, V-T parků, center pro transfer technologií a klastrů. Mezi zamýšlené aktivity v rámci území
krajů patří budování nové vědecko-technické infrastruktury, její modernizace, apod. Dle RAP budou
intervence zaměřeny na vybudování vědecko-technické infrastruktury i na její modernizaci. Mezi další
zamýšlené aktivity patří navázání strategických mezinárodních partnerství včetně zapojení do projektů
v rámci Horizon 2020. RAP výrazně naplňují rovněž následující aktivitu 1.1.2, jejímž cílem je propojování
výše zmíněných prvků vědecko-technické infrastruktury s vysokými školami a snaha o prohloubení
mezinárodní spolupráce.
Významně náplňovou je také aktivita 1.2.1 zacílená na zvyšování kvality výuky a zlepšování podmínek a ICT
vybavení pro rozvoj nadaných studentů a usměrnění jejich přednostní orientace na obory spojené
s rozvojem daného regionu. Aktivity jsou zaměřeny na jedné straně na modernizaci infrastruktury
vysokorychlostního internetu a další řešení spojená se zlepšením ICT vybavení, na straně druhé pak na
prohloubení spolupráce s firmami. Některé kraje pak jmenují typy oborů (technické, přírodovědné,
umělecko-průmyslové), které mají největší vazbu na regionální trh práce a měly by být podpořeny
přednostně. Intervencemi je významně naplňována také aktivita 1.2.2 zaměřená na podporu výzkumu

5

RAP jsou rozděleny na dvě části – na část financovatelnou z ESI fondů a na část nefinancovatelnou z ESI fondů.
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a vývoje ve veřejných i soukromých institucích. Příslušné části RAP jsou zaměřeny na lepší spolupráci VŠ
navzájem, ale například také snahy o získání expertů ze soukromé sféry a ze zahraničí pro veřejný výzkum.
Velmi významně je naplňována aktivita 1.3.1 zacílená na rozšiřování integrovaných systémů veřejné
dopravy, přestupních terminálů, budování uzlů integrované dopravy a výstavbu multimodálních
terminálů. Ze strany krajů je plánována široká škála opatření zaměřených integrace dopravních systémů,
zavádění ekologické veřejné dopravy, rozvoj přestupních terminálů či na integraci tarifů v jednotlivých
městech a v regionální dopravě. Velmi významně jsou intervencemi uvedenými v RAP řešeny také aktivity
1.3.3 na budování infrastruktury pro městskou dopravu a 1.3.4 na budování infrastruktury pro
nemotorovou dopravu.
Velmi významně budou aktivity identifikované v RAP přispívat k naplňování chybějící dopravní
infrastruktury (aktivita 1.4.1) a to především prostřednictvím modernizace a výstavby silnic v síti TEN-T,
silnic I., II. a III. třídy i rekonstrukce železničních tratí. Významná koncentrace intervencí vzešlá z RAP je
koncentrována také do aktivit 1.4.2 (doplnění chybějící technické infrastruktury), 1.4.3 (doplnění
chybějících typů podnikatelské infrastruktury) a 1.4.4 (doplnění chybějící infrastruktury pro cestovní ruch).
Významná koncentrace záměrů uvedených v RAP je také vázána k aktivitě 1.4.5 (Řešení veřejných
prostranství a zeleně). Zamýšlené intervence jsou zaměřeny regeneraci a humanizaci sídlišť, obnovu
center obcí i revitalizaci funkčních ploch.
Intervence avizované v RAP rovněž reagují za změny demografické struktury České republiky a následnou
změnu fungování vzdělávací soustavy (aktivita 1.5.1). Zamýšlená opatření budou zaměřeny v prvé řadě na
podporu infrastruktury pro preprimární, primární, sekundární i celoživotní učení, ale také na spolupráci
škol s firmami a rozvoj polytechnického vzdělávání. Významný počet záměrů je zaměřen také na zapojení
zaměstnavatelů do odborné přípravy (aktivita 1.5.2). Intervence v rámci RAP se pak významným
způsobem pokouší podpořit motivaci žáků a studentů při vazbě na segmenty místního trhu práce (aktivita
1.5.3) – například spolupráce se zaměstnavateli s vazbou na Německo v příhraničních regionech. Většina
krajů připravuje opatření cílené na podporu kariérního poradenství s důrazem na věkovou kategorii 50+
(aktivita 1.5.4) a na integraci trhů práce (aktivita 1.5.5).
V rámci opatření 2.1 jsou dle RAP kraje do největší míry připraveny naplnit aktivitu 2.1.3 zaměřenou na
posílení síťového charakteru spojeného s budováním obchvatů, přeložek a nových přístupů pro
bezproblémové napojení na páteřní silniční infrastrukturu.
Prioritní oblast Územní soudržnost
Mezi nejvíce naplňované patří naopak aktivita 3.1.1 zaměřená na zvyšování kvality a vybavenosti sítě škol,
zdravotnických zařízení a sociálních služeb s ohledem na demografické trendy a aktivita 3.1.2 zacílená na
zlepšení vybavenosti územní špičkovými službami v oblasti zdravotnictví a sociální péče. V souladu se
zjištěním Analýzy sociálně vyloučených lokalit z roku 2015 o výrazném nárůstu sociálně vyloučených lokalit
je vysoká četnost připravovaných intervencí v rámci opatření 3. X zaměřeného na podporu integrace
sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených skupin obyvatelstva.
Významně jsou regiony připraveny přispět k naplnění aktivity 4.1.1, přičemž plánované intervence jsou
zaměřené především na rozvoj školství prostřednictvím proškolení pedagogických pracovníků, ale také
podpora transformace institucionální péče v péči komunitní. Regiony rovněž plánují významně podpořit
intervence spadající do aktivity 4.1.3 zaměřené na posílení služeb sociální prevence a sociálního
poradenství. V rámci aktivity 4.1.5 zaměřené na zkvalitnění služeb trhu práce je patrná územní dimenze ve
smyslu relativně největšího množství intervencí plánovaných v Ústeckém kraji.
Z analýzy RAP je také patrné, že regiony kladou velký důraz na zajištění odpovídající veřejné dopravy
spojující stabilizovaná území s regionálními centry a na zkvalitnění regionálních a místních sítí – aktivity
4.2.1 a 4.2.2. Významný objem intervencí je regiony předpokládán v široce koncipované aktivitě 4.2.3
zaměřené na zajištění dostupnosti a kapacity technické infrastruktury, která obsahuje intervence
zaměřené na vysokorychlostní přístup k internetu, chytré distribuční sítě, či materiálové a energetické
využití odpadů. V rámci opatření 4.3 plánují regiony do nejvyšší míry přispět svými intervencemi
k realizaci aktivit 4.3.2 a 4.3.5, jež jsou zaměřeny na usnadnění vstupu do podnikání, resp. na podporu
konceptu místní ekonomiky a sociálního podnikání.
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Významný příspěvek regionů lze sledovat také u aktivit naplňujících opatření 5.2, a jež jsou zaměřeny na
podporu vzdělávání sociálně vyloučených a ohrožených skupin obyvatelstva a zvýšení uplatnění
flexibilních forem zaměstnání v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti. Z územního hlediska je
patrná vysoká koncentrace intervencí do regionů s nejvyšší mírou nezaměstnanosti - Moravskoslezský,
Ústecký, Karlovarský. Významně je naplňována také aktivita 5.3.1 podporující adekvátní dopravní
dostupnost a obslužnost v periferních územích ve vazbě na příslušná centra.
Prioritní oblast Environmentální udržitelnost

Významná koncentrace aktivit je patrná u aktivit zaměřených na odstraňování starých ekologických zátěží
(6.1.1) a revitalizaci brownfields a rekultivaci území po bývalé těžbě nerostných surovin (6.1.2). V rámci
odpadového hospodářství je nejvíce intervencí připraveno pro zlepšení prevence vzniku odpadů,
k podpoře inovativních přístupů k dalšímu materiálovému využití odpadů a k podpoře technologií v této
oblasti (aktivity 6.2.2, 6.2.3 a 6.2.4). Velmi významně plánují regiony přispívat k naplňování aktivity 6.3.2
zacílené na úspory energie ve vazbě na snížení emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů, jak na
úrovni domácnosti, tak v průmyslových sektorech.
Stěžejními aktivitami v environmentální oblasti jsou pro regiony ty, směřující k realizaci aktivit posilujících
ekologické funkce a stabilitu území (7.1.2) a zejména pak směřované na dobudování vhodných
protipovodňových opatření (7.2.2).
Prioritní oblast Veřejná správa a spolupráce
V rámci cíle zaměřeného na institucionální podporu regionálního rozvoje je pro regiony klíčové zvyšování
kvalifikace a kompetenčních dovedností úředníků veřejné správy (8.1.4) a podpora optimalizace procesů
v územní veřejné správě (8.1.5). Mezi významné aktivity z pohledu regionů lze řadit rovněž rozvíjení
informačních a komunikačních technologií v územní veřejné správě (8.3.1) a podpora a koordinace
strategického a územního plánování v rozvoji obcí a regionů (9.1.4).
Intenzita příspěvku regionů
Příspěvek regionů k naplňování AP SRR je dále graficky znázorněn v tabulce č. 3, kde jsou dílčí aktivity AP
6
SRR seřazeny (a graficky odlišeny) dle míry, do jaké jsou, dle aktuálně platných Regionálních akčních
plánů, naplňovány intervencemi zamýšlenými v jednotlivých regionech, a to od aktivit, jež jsou naplňovány
nejvíce, po ty, kde je četnost plánovaných intervencí menší. Do analýzy nevstupovaly předpokládané
finanční alokace na jednotlivé aktivity, ale počet krajů, které deklarovaly, že budou tuto aktivitu AP SRR
svými intervencemi naplňovat.

6

Ke dni 7. 8. 2015
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Tab. č. 3: Intenzita příspěvku regionů k naplňování aktivit AP SRR
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5. REALIZACE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE
STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Aktivity AP SRR budou realizovány prostřednictvím dílčích aktivit jednotlivých resortů, čímž bude
naplňována regionální politika ČR, v níž plní Ministerstvo pro místní rozvoj dle zákona zastřešující roli.
Mnoho intervencí (aktivní politika zaměstnanosti, výstavby dálnic a silnic I. třídy) je v gesci daných resortů,
u některých zásahů (doprava ve městě, dostupnost sociálních služeb) je stěžejní spíše metodická
a osvětová role daných resortů, které by měly ve spolupráci se samosprávami a dalšími územními partnery
usilovat o dosažení cílů formulovaných ve svých sektorových strategiích a aktivit AP SRR. Níže jsou
uvedeny stěžejní úkoly resortů v oblasti regionálního rozvoje.

5.1

Role resortů při realizaci Akčního plánu realizace Strategie
regionálního rozvoje

Podkapitola obsahuje hlavní kompetence rezortů v oblasti regionálního rozvoje přispívající k vyváženému
rozvoji území.
MMR: Rolí MMR jako garanta regionální politiky je koordinace rozvojových aktivit jednotlivých resortů za
účelem maximálního využití potenciálu jednotlivých regionů. MMR také prostřednictvím Závěrečné zprávy
AP SRR analyzuje, které aktivity AP SRR jsou naplňovány dostatečně a které nikoliv. MMR je současně
moderátorem průběžné diskuse s regiony a zprostředkujícím místem pro přenosy informací mezi centrem
a regiony. Rolí MMR je rovněž identifikace specifik regionů, regionálních priorit a garance za uplatňování
integrovaných přístupů požadovaných EK v procesu naplňování cílů prioritních os OP a při implementaci
cílů odvětvových národních politik a strategií. MMR je koordinátorem integrovaných nástrojů (ITI, IPRÚ,
CLLD) a napomáhá usměrňování finančních alokací jednotlivých OP dle potřeb regionů a při řešení
specificky regionálních témat. MMR bude sledovat hlediska eliminace pouze izolovaných sektorových
přístupů a současně zajišťování souladu priorit centra s prioritami územních reprezentací a zaměřením
regionálních rozvojových strategií. Na rozdíl od sektorově zaměřených přístupů MMR hraje významnou
roli garanta při zajišťování vyváženého harmonického rozvoje území. MMR má dále v gesci témata
cestovního ruchu, bytové politiky a podpory venkova.
MD: Stěžejním úkolem resortu je práce na dobudování dopravní infrastruktury a to především chybějících
úseků dálnic (s důrazem na síť TEN-T) a rychlostních komunikací a vybavení silniční sítě systémy ITS.
Z pohledu rozvoje regionů je klíčové propojení center a rozvojových území a usnadnění integrací trhů
práce. V oblasti železniční dopravy je cílem dostavba vybraných úseků železniční sítě a modernizace
nejvytíženějších tratí. Intervence budou zaměřeny rovněž na rozvoj nákladních železničních koridorů
(včetně multimodálních terminálů) a podporu městské, příměstské a regionální železniční přepravy.
V oblasti železniční dopravy bude významným aspektem snaha o interoperabilitu a kroky vedoucí
k omezení silniční nákladní přepravy, a to zejména na základě spolupráce silničních a železničních
dopravců (kombinovaná doprava). Resort se podílí na zajištění kvalitní a konkurenceschopné veřejné
dopravy a stabilizaci jejího financování. Resort bude pokračovat ve finanční podpoře transformace
vodních cest. V návaznosti na Národní akční plán Čisté mobility MD zajistí výstavbu základní sítě nabíjecích
a napájecích stanic pro alternativní energie na silniční síti.
MŽP: Cíli MŽP ve vztahu k regionálnímu rozvoji jsou především, zlepšení kvality ovzduší, zlepšení kvality
povrchových a podzemních vod, prevence vzniku a zvýšení materiálového využití odpadů, opatření
vedoucí k odstranění ekologických zátěží. V gesci resortu je také koordinace protipovodňových opatření
dle Povodňového plánu České republiky, podpora biodiverzity a posílení ekologické stability krajiny
a ochrana chráněných území.
MPO: Resort má v gesci témata vysoce relevantní pro podporu regionálního rozvoje v zemi. Mezi stěžejní
úkoly patří podpora podnikání s důrazem na hospodářsky problémové regiony a regiony s vysokou mírou
nezaměstnanosti a realizaci kroků vedoucích k restrukturalizaci tradičních průmyslových regionů.
Významná je také podpora v oblasti energetiky, zejména úspor energií v podnikatelském sektoru.
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MPSV: Resort spravuje aktivní politiku zaměstnanosti a podporuje ve zvýšené míře regiony s vyšší mírou
nezaměstnanosti. V gesci ministerstva je rovněž podpora sociálních služeb či podpora efektivní veřejné
správy. Stěžejními úkoly je udržení či navýšení aktivní politiky zaměstnanosti a snaha o dostupnost
sociálních služeb ve všech regionech.
MŠMT: Z pohledu naplňování aktivit v AP SRR je významná role resortu při snaze o dostupnost
a dostatečnou kapacitu mateřských a základních škol a jejich slaďování s aktuálními trendy
v demografickém vývoji jednotlivých regionů. Ministerstvo bude rovněž nadále podporovat rozvoj
polytechnického vzdělávání již v mateřských školách. Na úrovni středních škol budou podpořeny
intervence směřující ke sladění oborové nabídky s potřebami regionálního trhu práce. V oblasti vysokého
školství bude resort i nadále podporovat rozvoj jeho dostupnosti pro znevýhodněné skupiny i podporu
špičkových vědeckých týmů a jejich internacionalizaci. Ministerstvo také významně podporuje
volnočasové aktivity a sport.
MZd: Pro potřeby naplňování aktivit AP SRR je klíčová snaha o prosazování dostupnosti zdravotní péče ve
všech regionech. Ve vymezených centrech pak bude podporován rozvoj špičkově vybavených
zdravotnických pracovišť ve vybraných oborech.
MZe: V oblasti regionálního rozvoje je významná role resortu při podpoře venkovského prostoru, včetně
vytváření strategických dokumentů a partnerství mezi subjekty působícími na venkově. Podpora
zemědělství, lesního i vodního hospodářství (i zemědělských podniků) včetně jejich mimoprodukčních
funkcí.
MK: Resort podporuje rozvoj kulturní nabídky v regionech a napomáhá renovacím kulturních památek,
čímž přispívá k růstu potenciálu cestovního ruchu v území. Významná je rovněž podpora resortu v oblasti
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v historických městech se
zpracovaným programem regenerace.
MV: Resort podpoří naplňování aktivit podporujících zejména optimalizaci veřejné správy, zavádění kvality
ve veřejné správě a procesní řízení.

5.2

Zdroje financování
regionálního rozvoje

Akčního

plánu

realizace

Strategie

Kapitola a navazující tabulka (č. 4) obsahuje informace o možnostech financování jednotlivých aktivit
z evropských, národních, krajských i obecních zdrojů. U evropských zdrojů jsou uvedeny specifické cíle
operačních programů, které naplňují (byt dílčím způsobem) danou aktivitu. U národních zdrojů jsou
specifikovány dotační tituly resortů přispívající k řešení dílčích aktivit (seznam dotačních titulů je Přílohou
č. 1 tohoto dokumentu). U krajských a obecních zdrojů jsou bez bližší informace barevně označena pole
u těch aktivit, kde lze předpokládat finanční příspěvek ze strany krajských, resp. obecních rozpočtů.
Aktivity, u nichž nebyl identifikován vhodný finanční zdroj nebo aktivity s nedostatečným finančním
objemem, budou předmětem diskusí gestora dané aktivity s relevantními aktéry o možnostech zajištění
adekvátní finanční alokace, např. v podobě vyhlášení dotačního titulu nebo navýšení jeho alokace, který
by náklady spojené s touto aktivitou pokryl.
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Tab. č. 4 Zdroje financování pro naplnění aktivit AP SRR

Rozvoj univerzita
a výzkumných
institucí

Transfer znalostí
mezi výzkumným a
podnikatelským
sektorem

Opatření SRR

Aktivita
AP SRR

Evropské zdroje

1.1.1

OP VVV: 1.1
(IP1)
OP PIK: 1.2, 2.1
OP PPR: 1.2
OP VVV: 1.2
(IP1)
OP PIK: 1.2
OP PPR: 1.1
OP VVV: 1.1,
1.2, 1.3, 1.4 (IP
1)
OP VVV: 1.2
(IP1)
OP PIK: 1.1,1.2
OP PPR: 1.1
OP D: 1.1, 1.3,
1,4
IROP: 1.2
OP PPR: 2.2
IROP: 1.2
OP PPR: 2.2
OP D: 1.1, 1.3,
1.4, 1.5
IROP: 1.2
OP PPR: 2.2
IROP: 1.2
OP PPR: 2.2
OP D: 1.3
IROP: 1.2

1.1.2

1.2.1

1.2.2

Podpora integrace dopravních systémů

1.3.1

1.3.2
1.3.3

1.3.4
1.3.5
1.3.6

Rozšíření a zkvalitnění
infrastruktury

1.4.1

1.4.2

1.4.3
1.4.4.
1.4.5

Adaptabilita trhu práce

1.5.1
1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.5.5
1.5.6

OP D: 1.1, 1.2,
2.1, 3.1
IROP: 1.1
OP ŽP: 1.1, 1.2
OP PIK: 3.3, 3.5,
3.6, 4.1
OP PIK: 2.3
OP PPR: 1.2
PRV: M06
OP ŽP: 3.4, 4.4
IROP: 3.1, 3.3
IROP: 2.4
OP PPR: 4.1
OP VVV: 3.4, 3.5
(IP1)
OP Z: 1.3.1
OP VVV: 3.5
(IP1)
IROP: 2.4
OP VVV: 3.5
(IP1)
OP Z: 1.1.1
OP Z: 1.4.1

Národní zdroje

Krajské
zdroje

Obecn
í
zdroje

Gestor na
národní
úrovni

Spolugestor
na národní
úrovni

NDT: MPO, MZe

MPO,
ÚVČR-RVV

MŠMT, MZe,

NDT: MŠMT,
MPO, MZe

MŠMT,
ÚVČR-RVV

MZe

NDT: MŠMT,
MZe

MŠMT,
ÚVČR-RVV

MZe

NDT: MŠMT,
MV, MZe

MŠMT,
ÚVČR-RVV

MZe

NDT: MŽP
MD
NDT: MŽP

MD

NDT: MŽP
MD
NDT: MŽP, SFDI

MD
MD

SFDI (napojení
na ostatní
dopravní
infrastrukturu)
NDT: MPO, SFDI

MD

MD
NDT: MPO
MŽP, MPO
NDT: MPO
NDT: MMR
NDT: MMR,
MŽP, MV, MZe

MPO
MMR

MZe

MŽP

MZe

MŠMT
MŠMT,
ÚVČR-RVV
MŠMT

MŠMT

NDT: MZe

MPSV
MPSV

MZe
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Rozšíření a
modernizace
energetických sítí

Modernizace
železniční sítě

Modernizace
silniční
infrastruktury

Opatření SRR

Aktivita
AP SRR
2.1.1.
2.1.2
2.1.3

2.2.1
2.2.2

2.3.1
2.3.2
2.3.3

Podpora
bydlení

Volnočasové
aktivity a kulturní
potenciál

Zvýšení kvality a vybavenosti
veřejnými službami

3.1.1

3.1.2

Národní zdroje

OP D: 2.1
OP D: 3.1

NDT: SFDI
NDT: SFDI
NDT: MPO, SFDI

OP D: 3.1
IROP: 1.1
OP D: 1.1

NDT: SFDI
NDT: SFDI

MPO
MPO

OP PIK: 3.6

MPO

OP VVV: 3.1,
3.2, 3.3, 3.4, 3.5
(IP 1)
OP Z: 2.2.1,
2.2.2
IROP: 2.1, 2.3,
2.4
OP Z: 2.2.2
IROP: 2.3

Spolugestor
na národní
úrovni

MD

OP PIK: 3.6
OP PIK: 3.6

NDT: MŠMT,
MZe
MPSV

MŠMT, MZd,
MZe

MZd

MZe

MPSV

MZd, MZe

MŠMT

MK, MZe

MPSV

MZe

MPSV

MZe

MMR

MPSV, MZe

NDT: MŽP, MV,
MPSV, MŠMT,
MZe

MPSV

MZe

NDT: MZe

MPSV

MZe

MPSV

MZe

NDT: MZe
NDT: MZe

3.2.2

OP Z: 2.3.1
IROP: 4.1

3.3.1
IROP: 2.1

3.X.3

Gestor na
národní
úrovni
MD
MD

MD

3.2.1

3.X.2

Obecn
í
zdroje

MD

OP Z: 2.2.1,
2.2.2, 2.3.1
IROP: 2.3

3.2.3

Krajské
zdroje

OP D: 1.1

3.1.3

3.X.1
Podpora integrace sociálně vyloučených a
sociálním vyloučením ohrožených skupin
obyvatelstva

Evropské zdroje

OP VVV: 2.2 (IP
2), 3.5 (IP1), 3.1
(IP2), 3.1 (IP3)
IROP: 2.4
OP Z: 2.1.1,
2.2.1
OP PPR: 3.1,
3.2, 3.3
IROP: 2.2
OP Z: 2.1.2
OP PPR: 3.1,
3.2, 3.3
IROP: 2.1
OP Z: 1.5.1,
2.1.1, 2.2.1
OP PPR: 3.1,
3.2, 3.3

NDT: MŽP, MV,
MPSV, MZe
NDT: MŽP, MV,
MPSV, MZe,
MZd
NDT: MV,
MPSV, MZe
NDT: MMR, MV,
MZe

NDT: MPSV,
MZe
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Opatření SRR

Aktivita
AP SRR

Zlepšení vnitřní
a vnější
obslužnosti
území

Zajištění odpovídající
kapacity
infrastruktury
veřejných služeb

3.X.4

4.1.1
4.1.2.
4.1.3

IROP: 2.2
OP Z: 2.1.1,
2.1.2, 2.3.1
OP PPR: 3.1,
3.2, 3.3
IROP: 2.4

Národní zdroje

NDT: MPO,
MŠMT, MZe
NDT: MZe
NDT: MV, MZe

4.1.5
4.2.1

IROP: 2.1
OP Z: 2.1.1
IROP: 2.1
OP Z: 2.1.1,
2.2.1
OP Z: 1.4.1
IROP: 1.2

4.2.2

IROP: 1.1

NDT: MPO, MV

4.1.4

4.2.3

4.3.1
Podpora inovací v podnikání

Evropské zdroje

4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6

OP PIK: 3.3, 3.6
OP ŽP: 1.1
OP PIK: 2.1, 2.2,
2.4
PRV: M06
OP PIK: 2.1
PRV: M06
OP PIK: 2.1
PRV: M04, M06
OP PIK: 1.1, 1.2
OP Z: 2.1.2
IROP: 2.2

Krajské
zdroje

Obecn
í
zdroje

Gestor na
národní
úrovni

Spolugestor
na národní
úrovni

MPSV

MZe

MPSV, MZd
MPSV

MZe

MPSV

MZe

MPSV
MPSV
MD
MD

NDT: MPO
MPO, MŽP

NDT: MPO, MZe

MPO

MZe

NDT: MPO, MZe

MPO

MZe

NDT: MPO, MZe

MPO

MZe

NDT: MPO, MZe

MPO

MZe

NDT: MZe

MZe

PRV: M06

NDT: MŽP,
MMR

MMR

MZe

OP PIK: 2.1
PRV: M06

NDT: MZe

MPO

MZe

PRV: M06

NDT: MZe

MPO

MZe

OP PIK 2.1
PRV: M06

NDT: MPO, MZe

MPO

MZe

MŠMT

MPSV, MV,
MZe

Podpora zvýšení
kvality pracovní síly

Podpora rozvoje lokální
ekonomiky

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.2.1

NDT: MV,
MPSV, MZe,
MZd

5.2.2
OP Z: 1.1.1
IROP: 2.2
5.3.1

Zajištění
základních
služeb a
obslužnosti

OP VVV: 3.1
(IP3)
IROP: 2.4

IROP: 1.1, 1.2
OP D: 1.1, 3.1

MPSV

NDT: MZe

MD

MZe

MV

SMOČR

5.3.2
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Omezování negativních vlivů
dopravy na obyvatelstvo a na
krajinu

Obnovitelné zdroje
energie a úspory
energie

Snížení produkce komunálních
odpadů a zvýšení jejich
materiálového využití

Odstraňování starých
ekologických zátěží,
revitalizace
brownfields

Opatření SRR

Aktivita
AP SRR

Evropské zdroje

Národní zdroje

Krajské
zdroje

Obecn
í
zdroje

Gestor na
národní
úrovni

Spolugestor
na národní
úrovni

6.1.1
OP ŽP: 3.4

NDT: MŽP

MŽP

6.1.2
OP PIK: 2.3

MPO

OP ŽP: 3.1

MŽP

6.2.1

6.2.2
OP ŽP: 3.1
6.2.3
6.2.4

OP ŽP: 3.2
OP ŽP: 3.2

NDT: MŽP
NDT: MŽP, MV
NDT: MŽP, MPO

MŽP

MŽP

MPO

MŽP

6.3.1

6.3.2

6.4.1

OP PIK: 3.1, 3.4
PRV: M06

NDT: MŽP,
MPO, MZe

MPO, MZe

IROP: 2.5
OP ŽP: 5.1, 5.2
OP PIK: 3.2, 3.4

NDT: MŽP,
MPO, MZe

MŽP

IROP: 1.2
OP D: 1.4, 2.2
OP ŽP: 2.1, 2.2,
2.3

MMR, MPO,
MZe

MŽP

6.4.2

6.4.3

IROP: 1.1

MD

MŽP

IROP: 1.1
OP ŽP: 4.3

MD

MŽP

PRV: M10, M12

MPO, MZe

6.5.2
6.5.3

NDT: MZe

MPO, MZe

NDT: MŽP, MZe

MPO, MZe

6.5.4
OP ŽP: 4.3, 4.4
6.5.5

NDT: MŽP

MŽP

OP ŽP: 1.1

NDT: MŽP, MZe

MŽP, MZe

OP ŽP: 4.3, 4.4

NDT: MŽP, MZe

MŽP, MZe

6.5.6

7.1.1

Zlepše
ní
kvality
prostř
edí
v sídle
ch,
ochra
na a
rozvoj
krajin
ných
hodno
t

Udržitelné užívají vodních zdrojů

6.5.1

OP ŽP: 4.4

NDT: MŽP

MŽP
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Opatření SRR

Aktivita
AP SRR

Evropské zdroje

Národní zdroje

Krajské
zdroje

Obecn
í
zdroje

Gestor na
národní
úrovni

7.1.2

IROP: 3.3
OP ŽP: 1.3, 4.3
PRV: M04, M11

NDT: MZe, MŽP

MŽP, MZe

OP ŽP: 4.3

NDT: MŽP, MZe

MŽP, MZe

OP ŽP: 4.3
PRV: M11

NDT: MŽP, MZe

MŽP, MZe

OP ŽP: 4.2
PRV: M10, M11

NDT: MŽP, Mze

MŽP, MZe

Spolugestor
na národní
úrovni

7.1.3

7.1.4

Obnova území po
vzniku živelních
pohrom

Posílení
preventivních
opatření proti vzniku
živelních pohrom

7.1.5

7.2.1
OP ŽP: 1.4

MŽP

7.2.2
OP ŽP: 1.3, 1.4,
3.5, 4.3
PRV: M08
7.3.1

NDT: MŽP, MZe

NDT: MMR,
MZe

MMR

MZe

NDT: MMR,
MZe

MMR

MZe

7.3.2

Zkvalitňován administrativních kapacit
veřejné správy

8.1.1

Zkvalitnění systémového rámce podpory
regionálního a místního rozvoje

MŽP, MZe

8.1.2

MMR
IROP: 3.2
OP Z: 4.1.1
OP TP

NDT: MV, MMR

MMR

MV

MMR

MV

8.1.3
OP Z: 4.1.1
8.1.4

MV
OP Z: 4.1.2

8.1.5

NDT: MV

MMR, MŽP,
NBÚ

MV

IROP: 3.2

8.2.1
NDT: MŽP

MMR

NDT: MŽP

MMR

8.2.2

8.2.3

MMR

8.2.4
IROP: 3.2
8.2.5

NDT: MŽP

MMR

NDT: MŽP, MZe

MMR

MZe
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Informační a
komunikační podpora
fungování územní
veřejné správy

Opatření SRR

Aktivita
AP SRR

Evropské zdroje

Národní zdroje

Krajské
zdroje

Obecn
í
zdroje

Gestor na
národní
úrovni

Spolugestor
na národní
úrovni

8.3.1
IROP: 3.2

NDT: MŽP

MV

MMR

IROP: 3.2

NDT: MŽP, MZe

MV

MMR, MZe

8.3.2

Posílení strategických a koncepčních nástrojů a
přístupů k místnímu a regionálními rozvoji

9.1.1
OP Z: 4.1.1

NDT: MŽP

MMR,
MPSV

OP Z: 4.1.1

NDT: MPO, MZe

MMR,
MPSV

9.1.2

9.1.3
MMR
9.1.4

9.1.5

NDT: MŽP,
MPO, MZe
Průřezově:
nástroje ITI a
IPRÚ

9.2.1
Podpora meziobecní a regionální spolupráce

MZe

MZe

MMR
NDT: MŽP, MZe

9.2.2

MMR

MZe

MMR

MZe

NDT: MŽP, MZe

MMR

MZe

NDT: MZe

MMR

MZe

NDT: MŽP

MMR

NDT: MŽP, MZe

9.2.3
9.2.4

MMR

IROP: 4.1, 4.2
OP Z: 2.3.1
PRV: M19

9.2.5
9.2.6

Evropská
územní
spolupráce

MMR
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Tab. č. 5: Indikativní výčet evropských zdrojů v období 2015-2016 v členění na operační programy
Operační program

Výše finančních závazků plánovaných
podpor v roce 2015 (miliardy Kč)

OP Zaměstnanost
IROP
OP PIK
OP ŽP
OP Doprava
OP VVV
PRV
OP PPR
OP Rybářství
INTERREG V-A Česká
republika – Polsko
INTERREG V-A Slovenská
republika – Česká republika
INTERREG V-A Rakousko –
Česká republika
Program přeshraniční
spolupráce Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
Program spolupráce
Svobodný stát Sasko –
Česká republika
Zdroj: schválené operační programy

7

Výše finančních závazků plánovaných
podpor v roce 2016 (miliardy Kč)

15,1
32,0
29,9
18,1
32,2
19,1
12,7
1,4
0,3

7,6
16,5
15,4
9,4
16,7
9,8
13,6
0,7
0,1

0,5

0,7

0,3

0,3

0,2

0,3

0,2

0,3

0,5

0,4

Tab. č. 6: Indikativní výčet národních dotačních titulů v období 2015-2016
Resort
Alokace na období 2015-2016 (miliardy Kč)
Ministerstvo pro místní rozvoj
1,6
Ministerstvo dopravy
5,3
Ministerstvo zdravotnictví
0,2
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
12,7
Ministerstvo životního prostředí
5,4
Ministerstvo průmyslu a obchodu
2,2
Ministerstvo zemědělství
17,5
Ministerstvo vnitra
1,7
Ministerstvo kultury
1,1
Ministerstvo práce a sociálních věcí
6,8
Zdroj: jednotlivé resorty; agregace dat: MMR

7

Uvedena je celková alokace na operační program na roky 2015 a 2016 tak, jak uvedena ve schválených verzích
operačních programů. Z dostupných zdrojů nelze identifikovat částku alokovanou pouze na ty specifické cíle, které
naplňují aktivity AP SRR. Uvedené částky je proto zapotřebí vnímat jako indikativní a uvádějící rámec podpory AP SRR
z Evropských strukturálních a investičních fondů v období 2015-2016.
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6. MONITOROVÁNÍ, HODNOCENÍ A AKTUALIZACE AKČNÍHO PLÁNU
REALIZACE STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Monitorování a vyhodnocení Strategie regionálního rozvoje a Akčního plánu realizace Strategie
regionálního rozvoje
Monitorování AP SRR bude jedním z podkladů pro hodnocení SRR. Metodika popisující způsob
vyhodnocení SRR („Metodika vyhodnocení SRR“) bude samostatným dokumentem, který stanoví rovněž
indikátory, na základě kterých bude monitorováno a vyhodnocováno naplňování SRR. Metodika
vyhodnocení SRR bude vytvořena do 31. 12. 2015 a stanoví proces tvorby Zprávy o uplatňování SRR (dále
jen „Zpráva“) vzniklou jako součást procesu hodnocení naplňování SRR, jež bude vytvořena k 31. 12. 2016.
Zpráva bude obsahovat hlavní závěry vzešlé z monitorování AP SRR, především pak bude akcentovat míru
naplnění jednotlivých aktivit AP SRR, potažmo pak cílů a priorit SRR. Zpráva také představí možné příčiny
úspěšnosti či neúspěšnosti v naplňování jednotlivých aktivit. Další Zpráva bude vytvořena k 31. 12. 2019.
Hlavním garantem monitorování AP SRR a vyhodnocování SRR je MMR – ORP.
vyhodnocování jsou členové PS SRR, kteří aktivně vstupují do přípravy Zprávy.

Dalšími aktéry

Indikátorová soustava
Dle Metodiky přípravy veřejných strategií je ve fázi 5, aktivitě 2 přípravy veřejné strategie nutné nastavení
soustavy indikátorů. Tato aktivita je dále rozložena do 4 dílčích kroků: (1) definování indikátorů pro
sledování jednotlivých cílů, (2) stanovení výchozích a cílových hodnot indikátorů včetně data výchozí
8
a cílové hodnoty , (3) identifikace předpokládaných zdrojů dat a (4) revize indikátorové soustavy.
AP SRR 2015-2016 je dokumentem, který úzce navazuje na SRR a to i v oblasti indikátorové soustavy.
Souběžně s přípravou AP SRR 2015-2016 je připravována revize SRR s důrazem na indikátorovou soustavu.
Předpokládaný termín dokončení tohoto výstupu je konec roku 2015. Z tohoto důvodu neobsahuje AP
SRR 2015-2016 indikátorovou soustavu ani nedefinuje způsob vyhodnocení SRR, jenž se bude řídit
indikátorovou soustavou dle Metodiky vyhodnocení SRR, která bude ve druhé polovině roku 2015
zpracována a následně projednána členy PS k SRR nominovanými k tvorbě AP SRR (viz tabulka č. 1 výše).
Za celý proces je zodpovědné MMR-ORP.
Výběr indikátorů bude v nejvyšší možné míře založen na Národním číselníku indikátorů, zavedených
indikátorech Evropských strukturálních a investičních fondů a sektorových strategií, lze však očekávat také
zařazení některých komplexnějších indikátorů sledujících například míru nerovnosti mezi regiony.
Aktualizace Akčního plán Strategie regionálního rozvoje
Garantem aktualizace AP SRR je MMR-ORP ve spolupráci se zástupci rezortů v rámci Pracovní skupiny
k SRR. AP SRR bude vytvářen ve dvouletém intervalu, následující tedy pro roky 2017 – 2018, a bude
obsahovat intervence státu naplňující v daném období cíle SRR.
Harmonogram procesu monitorování AP SRR včetně tvorby souvisejících dokumentů je uveden v Tab. 7.

8

Pokud bude indikátor vybrán z NČI2014+ bude uveden také jeho kód.
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Tab. č. 7: Harmonogram procesu monitorování a hodnocení Akčního plánu realizace Strategie regionálního rozvoje včetně tvorby souvisejících dokumentů

Poznámka: Data v závorkách udávají termíny, ke kterým mají být dané dokumenty dokončeny.
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SEZNAM ZKRATEK
AP SRR
ASZ
CLLD
ESIF
ICT
IPRÚ
IROP
ITI
MD
MK
MMR
MPO
MPSV
MŠMT
MV
MZd
MZe
MŽP
NBÚ
NDT
NDÚD
NS MAS
NSK
OP D
OP PIK
OP PPR
OP VVV
OP Z
OP ŽP
ORP
PRV
PS SRR
PÚR ČR
RAP
RSK
SFDI
SMO
SMS
SPOV
SRR
SUMF
SUMP
ÚV ČR - RVV

Akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje
Agentura pro sociální začleňování
Community-led Local Development
Evropské strukturální a investiční fondy
Informační a komunikační technologie
Integrovaný plán rozvoje území
Integrovaný regionální operační program
Integrated Territorial Investment
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo kultury
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Národní bezpečností úřad
Národní dotační tituly
Národní dokument k územní dimenzi
Národní síť Místních akčních skupin České republiky
Národní stálá konference
Operační program doprava
Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Operační program Praha – pól růstu ČR
Operační program Vývoj, výzkum a vzdělávání
Operační program Zaměstnanost
Operační program Životní prostředí
Odbor regionální politiky
Program rozvoje venkova
Pracovní skupina ke Strategii regionálního rozvoje
Politika územního rozvoje České republiky
Regionální akční plán
Regionální stálá konference
Státní fond dopravní infrastruktury
Svaz měst a obcí České republiky
Sdružení místních samospráv České republiky
Spolek pro obnovu venkova České republiky
Strategie regionálního rozvoje
Strategic Urban Mobility Framework
Strategic Urban Mobility Plan
Úřad vlády ČR - Rada vlády pro vědu, výzkum a inovace
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Seznam národních dotačních titulů realizovaných v letech 2015-2016
Dotační titul
Transformace výstavby vodních cest
Technická pomoc Fondu soudržnosti
Obnova místních komunikací po povodních
Interoperabilita v železniční dopravě
Modernizace a obnova materiálně technické základy SŽDC
Výstavba pražského metra
Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze
Modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy
Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel
Odstraňování škod vzniklých povodní v roce 2013 na majetku
subjektů provozujících veřejné přístavy
Opravy domovních olověných rozvodů
Výstavba technické infrastruktury
Výstavba podporovaných bytů
Regenerace panelových sídlišť
Národní program podpory cestovního 2015
Národní dotační titul na podporu cestovního ruchu 2016
Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015
Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou
a v budovách městských a obecních úřadů, Euroklíč
Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách
v roce 2015
Národní program podpory územně plánovacích činností obcí
Rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do
základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného
9

Gestor
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MMR
MMR
MMR
MMR
MMR
MMR
MMR
MMR
MMR
MMR

Alokace 2015-2016 (v milionech Kč)
0
567
0
356
1 328
7,5
2 810
120
7,7
70
18
34
810
257
100
250
88

9

Vazba na aktivity AP SRR

1.4.1, 5.3.1
4.2.1
1.4.1, 4.2.1
1.4.1

4.2.3
3.3.1
1.4.5
1.4.4, 4.3.6
1.4.4, 4.3.6

15

3.3.1

50

7.3.1, 7.3.2

20

MŠMT

1.4.5, 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 6.1.2, 6.5.6.,
7.1.1, 9.1.4
3.X.1 , 3.X.3, 5.2.1, 1.5.1, 1.5.3

0,9

Uvedeny jsou předpokládané finanční alokace, neboť v době přípravy dokumentu nebyl schválen státní rozpočet na rok 2016.
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Dotační titul
členského státu Evropské unie
Rozvojový program Zajištění podmínek základního vzdělávání
nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany,
žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České
republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění
cizinců
Rozvojový program Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám
žáků-cizinců z třetích zemí
Rozvojový program na podporu vybavování škol
kompenzačními pomůckami pro žáky se zdravotním postižením
Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních
speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve
školských poradenských zařízeních
Rozvojový program na podporu financování asistentů
pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a
děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním
Rozvojový program na vybavení školských poradenských
zařízení diagnostickými nástroji
Dotační program na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců
na území ČR
Dotační program na podporu vzdělávání v jazycích
národnostních menšin a multikulturní výchovy.
Dotační program na podporu činnosti NNO působících v oblasti
předškolního, základního, středního a základního uměleckého
vzdělávání v roce 2016
Dotační program Podpora občanského vzdělávání 2016
Dotační program Podpora polytechnické výchovy v mateřských
a základních školách v roce 2015.
Rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do
vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých
gymnázií v roce 2015
Rozvojový program Podpora logopedické prevence
v předškolním vzdělávání v roce 2016

Gestor

Alokace 2015-2016 (v milionech Kč)

MŠMT

9

Vazba na aktivity AP SRR
3.X.1, 3.X.3, 5.2.1, 1.5.1, 1.5.3

1,8
MŠMT

3.X.1 , 3.X.3, 5.2.1, 1.5.1, 1.5.3
8

MŠMT

3.X.1
10

MŠMT

1.5.2
90

MŠMT

3.X.1
60

MŠMT

1.5.2
2

MŠMT

3.X.1 , 3.X.3, 5.2.1, 1.5.1, 1.5.3
2,9

MŠMT
30
MŠMT

MŠMT
MŠMT

7,2
0
42

MŠMT
6
MŠMT
16
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Dotační titul
Dotační program na podporu odborného vzdělávání
realizovaný v 1. a 2. kole roku 2015
Program na realizaci aktivit v oblasti primární prevence
rizikového chování
Dotační program na podporu sociálně znevýhodněných
romských žáků středních škol a studentů VOŠ
Dotační program na podporu speciálních učebnic, uč texty a
materiály pro žáky se zrakovým, sluchovým, mentálním
postižením a specifickými poruchami učení
Dotační program na podporu integrace romské komunity
Sportovní reprezentace ČR
Sportovně talentovaná mládež
Činnost sportovních organizací
Údržba a provoz sportovních zařízení
Činnost sportovních svazů
Významné sportovní akce
Zdravotně postižení sportovci
Zabezpečení pravidelné činnosti NNO pro organizované děti a
mládež
Podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi a
mládeží
Investiční rozvoj materiálně technické základny mimoškolních
aktivit
Podpora činnosti Informačních center pro mládež
Rozvojový a dotační program Podpora soutěží a přehlídek v
zájmovém vzdělávání
Rozvojový program hodnocení žáků a škol podle výsledků v
soutěžích
Dotační program Podpora nadaných žáků na základních a
středních školách
Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj
výzkumných organizací
Specifický vysokoškolský výzkum

Gestor
MŠMT

Alokace 2015-2016 (v milionech Kč)

9

Vazba na aktivity AP SRR

200
MŠMT

3.1.1, 4.1.1, 4.1.3
40

MŠMT

3.X.1, 3.X.3, 5.2.1
5,8

MŠMT

MŠMT
MŠMT
MŠMT
MŠMT
MŠMT
MŠMT
MŠMT
MŠMT
MŠMT

3.X.1
3,3
14
298,5
316,9
210
144,4
672,3
248,7
52,2

3.X.1,3.X.3,3.X.4,5.2.1
3.2.1.
3.2.1.
3.2.1.
3.2.1.
3.2.1.
3.2.1.
3.2.1.
3.X , 3.2

235
MŠMT

3.X , 3.2
235

MŠMT
MŠMT
MŠMT

3.X, 3.2
77
50,4

3.X , 3.2 , 5.1
3.X , 3.2, 1.5

12,5
MŠMT

3.X , 3.2
72,6

MŠMT

3.X , 3.2
40

MŠMT
MŠMT

1.2.2.
11
2330,6

1.2.1
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Dotační titul
Velké infrastruktury pro výzkum, experimentální vývoj a
inovace
„Dofinancování“ účasti českých výzkumných organizací
v rámcových programech EU
Program GESHER/MOST
Česko – izraelská spolupráce ve výzkumu a vývoji
Aktivita MOBILITY
Česko – bavorská spolupráce ve výzkumu a vývoji
V4 + Japonsko
Česko – norský výzkumný program
Národní program udržitelnosti I
Národní program udržitelnosti II
Program Návrat
Program ERC CZ
Program Informace – základ výzkumu
Program COST CZ
Program EUREKA CZ
Program INGO II
Program EUPRO II
Program KONTAKT II
Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy
Podpora SSP
Podpora U3V
Podpora pedagogických fakult
Rozvoj materiálně technické základny veřejných vysokých škol
Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol
zřizovaných územně samosprávnými celky
Národní program Životní prostředí

Gestor
MŠMT

Alokace 2015-2016 (v milionech Kč)

Vazba na aktivity AP SRR
1.1.2, 1.2.2

1746
MŠMT
MŠMT
MŠMT
MŠMT
MŠMT
MŠMT
MŠMT
MŠMT
MŠMT
MŠMT
MŠMT
MŠMT
MŠMT
MŠMT
MŠMT
MŠMT
MŠMT
MŠMT
MŠMT
MŠMT
MŠMT
MŠMT
MŠMT

1.1.2, 1.2.2
66,8
15,3
6
71,2
1,4
10
23,8
3044
375,8
97,7
70,7
470,8
227
236
261
143
196
1,15
51,3
22
40
3000

1.1.2, 1.2.2

1.1., 1.2., 4.3.3., 4.3.4., 5.1.3.
1.1., 1.2., 4.3.3., 4.3.4., 5.1.3.
1.2.2
1.2.2

1.2.1
5.2.1
3.X.1, 4.1.1
1.5.3
1.2.1
1.5.1, 9.2.1. a 9.2.4

600
MŽP
229,5

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

9

MŽP

60

1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.4.5, 6.1.1,
6.2.3, 6.2.4, 6.3.1, 6.3.2, 6.5.5, 6.5.6,
7.1.1, 7.2.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5,
8.3.1, 8.3.2, 9.1.1, 9.1.4, 9.2.1, 9.2.2,
9.2.3, 9.2.5
6.5.6., 7.1.3, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 7.2.2

49

Dotační titul
Program péče o krajinu
Podprogram 115V012 - Správa nezcizitelného majetku státu v
ZCHÚ
Grantová řízení pro NNO

Gestor
MŽP
MŽP

Nová zelená úsporám
Program Podpory podnikatelských nemovitostí a infrastruktury
Státní program na podporu úspor energie a využití
obnovitelných zdrojů energie pro rok 2015 - EFEKT 2015
Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
TRIO
Program REVIT na podporu malých a středních podnikatelů na
léta 2014-2020

MŽP
MPO
MPO

Program Záruka 2015-2023

MPO

INOSTART - program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům

Rozvoj sportu a tělovýchovy
Preventivně výchovné a vzdělávací činnosti
Vzdělávání a rozvoj složek integrovaného záchranného
systému a zaměstnanců státní správy a územní samosprávy
Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí
Integrace cizinců
Zajištění bydlení osobám s mezinárodní ochranou na území ČR
Rozvoj dobrovolnické služby
Prevence korupčního jednání
Prevence sociálně patologických jevů
Bezpečnostní dobrovolník
Program prevence kriminality
Podpora zapojení do programů EU

MŽP

MPO
MPO

MPO

MV
MV
MV
MV
MV
MV
MV
MV
MV
MV
MV
MV

Alokace 2015-2016 (v milionech Kč)
202

9

25

Vazba na aktivity AP SRR
6.5.6, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5,
6.5.6, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.2.2

4800
1652,5

3.X.1, 3.2.2, 4.3.6, 6.2.2, 6.2.3, 6.5.3,
6.5.4, 6.5.6, 7.1.1, 7.1.3, 9.2.3,
6.3.1, 6.3.2
1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 2.1.3, 4.2.2, 4.2.3

72

4.2.2, 6.2.4, 6.3.1, 6.3.2, 9.1.2, 9.1.4

300

1.1, 1.2.2, 4.3.4

40

do roku 2015 - 150 mil.Kč (nejedná se o
prostředky ze státního rozpočtu, ale o revolvované
zdroje z OPPI), v dalším roce bude upřesněno
celkem 800 mil. Kč (nejedná se o prostředky ze
státního rozpočtu, ale o revolvingové zdroje OPPP,
OPPI a interní zdroje ČMZRB
cca 190mil. Kč, jedná se o prostředky Programu
švýcarsko-české spolupráce (CHF) předfinancované
ze SR
10
8
8
120
125
120
26
3,5
3,2
1
106,8
3

4.3.1, 4.3.2, 5.1.3

4.3.1, 4.3.3, 3.X.4

4.3.1, 4.3.2, 4.3.4
3.2.1
3.X.1
8.1.4
7.3 , 7.3.1
7.3.
3.X.4 , 5.2.1
3.3.1
3.2.3, 3.2.2
8.1.2 , 8.1.4
3.X.1, 4.1.3
3.2.3
3.X.1 , 3.2.2 ,3.X

50

Dotační titul
Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné a střelecké
přípravy příslušníků Policie ČR a Hasičského záchranného sboru
ČR a jejich dalších sportovních aktivit včetně rekreačně
pohybových aktivit zaměstnanců MV, Policie ČR, Hasičského
záchranného sboru ČR
Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu 2010 - 2015
(prodlouženo do 2016)
Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu 2016 - 2021
Bezpečnostní výzkum ČR 2010 -2015
Bezpečnostní výzkum ČR 2015 -2020
Dotace na poskytování sociálních služeb
Dotace nestátním neziskovým subjektům na podporu rodiny
Dotace k soutěži obec přátelská rodině
Dotace na podporu integrace cizinců
Dotace z komunitárního programu PROGRESS
Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových
organizací zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů
Podpora výzkumu - účelová podpora
Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských
organizací s celostátní působností
Příprava nového dotačního programu pro oblast podpory
přípravy na stárnutí na místní úrovni (v návaznosti na usnesení
vlády ze dne 30. března 2015 č. 218)
Národní program zdraví - projekty podpory zdraví
Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2015

Gestor
MV

MV
MV
MV
MV
MPSV
MPSV
MPSV
MPSV
MPSV
MPSV
MPSV
MPSV
MPSV

9

Vazba na aktivity AP SRR

21

nepřispívá k naplnění cílů SRR

100

3.2.1

100
550
200
18,5
1000
96,5
6
0
0

1.2.2
1.2.2
1.2.2

3.2.2; 3.X.3; 5.2.1
3.2.3; 3.2.2; 3.2.1; 3.x.1

5625
0
12

1.5,5.2.,5.3

20
26,0
21,0

1.5,5.2.,5.3

MPSV

MZd
MZd
MZd

Program grantové podpory (zdravotně sociální služby)

Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním
postižením

Alokace 2015-2016 (v milionech Kč)

108,8

MZd

61,3

5.2.1.
5.2.1.
PGP se v AP dotýká oblasti sekundární
prevence zabránění prohloubení
zdravotního postižení a oddálení
poskytování sužeb následné
dlouhodobé a domácí péče (AP 8)
PVP se dotýká v AP oblasti sekundární
prevence zabránění prohloubení

51

Dotační titul

Gestor

Péče o děti a dorost
Prevence kriminality
Program záchrany architektonického dědictví
Havarijní program
Program regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón
Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnice
památkové zóny a krajinné památkové zóny
Program restaurování movitých kulturních památek
Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností
Program Podpora pro památky UNESCO
Program Kulturní aktivity v památkové péči
Program Podpora záchranných archeologických výzkumů
dotace nestátním neziskovým organizacím
Podpora zdraví, včetně péče a pomoci
zdravotně postiženým
Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj

MZd
MZd
MK
MK
MK

Alokace 2015-2016 (v milionech Kč)

9

2,0
0,4
338
110
305

1.4.6, nepřímo 4.3.6 a 3.2.3

40
28

1.4.6,
nepřímo 4.3.6

265
12
9
4
150

1.4.6, nepřímo 3.2.3
1.4.6,
nepřímo 1.4.6,

MK
MK
MK
MK
MK
MK
MZe
MZe
MZe
MZe

alokace jednotlivě neurčena na dotační titul
alokace jednotlivě neurčena na dotační titul

Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů
Podpora rozvoje jezdeckého sportu, péče o koně a hipoterapie
Zapojení do zahraničních programů a aktivit
Podpora venkova
Péče o ohrožené a problémové skupiny obyvatel
Zájmová a další volnočasová činnost pro děti a mládež
Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj
Udržitelný rozvoj, ochrana spotřebitele,

Vazba na aktivity AP SRR
zdravotního postižení a oddálení
poskytování sužeb následné
dlouhodobé a domácí péče (AP 8)
3.2.2
3.2.2
1.4.6, nepřímo 4.3.6
1.4.6,

MZe
MZe
MZe
MZe
MZe
MZe
MZe

alokace jednotlivě neurčena na dotační titul
alokace jednotlivě neurčena na dotační titul
alokace jednotlivě neurčena na dotační titul
alokace jednotlivě neurčena na dotační titul
alokace jednotlivě neurčena na dotační titul
alokace jednotlivě neurčena na dotační titul
alokace jednotlivě neurčena na dotační titul
alokace jednotlivě neurčena na dotační titul

3.X.1; 3.X.4; 3.X.2; 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3;
3.2.2; 4.3.5; 5.1.2; 5.2.1; 5.3.1
1.1.2; 7.1.3; 7.1.5
1.2.2; 1.5.6; 3.X.1; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3;
3.3.1; 4.1.1; 4.1.3; 5.1.2; 7.1.3; 7.1.5;
8.3.2;
3.x.1.; 3.2.1.; 3.2.2.;
1.1.2; 1.2.2; 3.X.1; 6.3.1; 6.3.2
3.X.1; 5.1.1; 5.1.3; 6.3.1; 6.3.2; 8.2.5;
8.3.2.; 9.1.2.; 9.1.4; 9.2.1. až 9.2.4
3.x.1.; 3.X.4.; 3.2.1.; 3.2.2.;
3.X.1; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3;
3.X.1; 3.2.2.; 5.1.2; 6.3.1; 6.3.2; 6.5.6;
7.1.3; 7.1.4; 7.1.5;
3.X.1; 5.1.2

52

Dotační titul
bezpečnost a kvalita potravin
129 130 Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a
výstavby vodních nádrží
Program 129 140 „Podpora odstraňování povodňových škod
na infrastruktuře vodovodů a kanalizací“
129 160 Podpora agropotravinářského komplexu - závlahy
Program 129 250 „Podpora výstavby a technického zhodnocení
infrastruktury vodovodů a kanalizací“
129 260 Podpora prevence před povodněmi III
129 270 Odstraňování povodňových škod na státním
vodohospodářském majetku II
129 280 Podpora retence vody v krajině - rybníky a vodní
nádrže
Podpora DVT a MVN
Dotace v lesním hospodářství - Podpora genetických zdrojů
lesních dřevin v rámci Národního programu ochrany a
reprodukce genofondu lesních dřevin na období 2014-2018
(dále jen "Národní program") vyhlášeného podle hlavy II
zákona č. 149/2003 Sb.
Náhrady podle § 24 lesního zákona - Úhrada zvýšených
nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a
zpevňujících dřevin při obnově porostu.
Náhrady podle § 26 lesního zákona - Úhrada nákladů na
zpracování lesních hospodářských osnov.
Náhrady podle § 35 lesního zákona - Úhrada nákladů na
opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích, pokud jsou
prováděna z rozhodnutí orgánu státní správy lesů ve veřejném
zájmu.
Náhrady podle § 37 lesního zákona - Úhrada nákladů na
činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho
činnost hradí stát.
Finanční příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné
technologie při hospodaření v lese (dle NV č. 30/2014 Sb.).

Gestor

Alokace 2015-2016 (v milionech Kč)

9

Vazba na aktivity AP SRR

MZe
59,66

6.5.6

309
120

7.3,6.5.5, 6.5.3, 6.5.3
7.1.4

2852
1689

6.5.5, 6.5.3, 6.5.2
7.1.2, 7.1.3,7.1.4,7.2.2,

950

6.5.5,6.5.6, 7.3

60
100

6.5.6
6.5.5,6.5.6

Ze státního rozpočtu: v r. 2015 - 15 mil. Kč, v r.
2016 - rozpočet bude schvalován v rámci zákona o
státním rozpočtu (předpoklad 15 mil. Kč) - dle
schválených "Zásad" MZe.

7.1.3, 7.1.5

28 (ročně 14, mandatorní výdaj)

7.1.3, 7.1.5, 7.1.4

52 (ročně 26, mandatorní výdaj)

7.1.3, 7.1.5

100 (ročně 50, mandatorní výdaj)

6.5.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.2.2

318 (ročně 159, mandatorní výdaj)
60 (ročně 30, alokace pro 2016 závisí na
přiděleném rozpočtu v rámci zákona o státním

7.1.3, 7.1.4, 7.1.5

MZe
MZe
MZe
MZe
MZe
MZe
MZe
MZe

MZe

MZe
MZe

MZe

MZe

7.1.3, 5.1.1
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Dotační titul

Gestor

Finanční příspěvek na opatření k obnově lesů poškozených
imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů (dle
NV č. 30/2014 Sb.)
Finanční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů
za podmínky poskytnutí dat lesních hospodářských plánů v
digitální formě pro potřeby státní správy lesů (dle NV č.
30/2014 Sb.)

MZe

Finanční příspěvek na zlepšování životního prostředí zvěře (dle
NV č. 30/2014 Sb.)

Služby vlastníkům lesů
Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování
konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu
Podpora zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství
Podpora České technologické platformy pro potraviny
Zemědělec
Podpora pojištění ; pojištění lesních porostů
Podpora pojištění lesních školek

Vazba na aktivity AP SRR

7.1.3

MZe

MZe

Finanční příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře a
zajíce polního (dle NV č. 30/2014 Sb.).
Finanční příspěvek na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy
nebo poddruhy.
Finanční příspěvek na použití dravců v ochraně rostlin (dle NV
č. 30/2014 Sb.).
Finanční příspěvek na preventivní veterinárně léčebné akce a
zdolávání nákaz v chovech zvěře (dle NV č. 30/2014 Sb.).
Finanční příspěvek na chov a výcvik národních plemen
loveckých psů.
Finanční příspěvek na chov a výcvik loveckých dravců (dle NV č.
30/2014 Sb.).

9

Alokace 2015-2016 (v milionech Kč)
rozpočtu)
80 (ročně 40, alokace pro 2016 závisí na
přiděleném rozpočtu v rámci zákona o státním
rozpočtu)
60 (ročně 30, alokace pro 2016 závisí na
přiděleném rozpočtu v rámci zákona o státním
rozpočtu)
56 (ročně 28, zahrnuje dotační tituly uvedené v
řádcích 15 - 19; alokace pro 2016 závisí na
přiděleném rozpočtu v rámci zákona o státním
rozpočtu)

7.1.3, 7.1.5

7.1.3, 7.1.5

MZe
alokace jednotlivě neurčena na dotační titul

7.1.3

alokace jednotlivě neurčena na dotační titul

7.1.3

alokace jednotlivě neurčena na dotační titul

7.1.3

alokace jednotlivě neurčena na dotační titul
4 (alokace pro 2016 závisí na přiděleném rozpočtu
v rámci zákona o státním rozpočtu)

7.1.3

MZe
MZe
MZe
MZe

7.1.3

MZe
7.1.3
MZe
MZe
MZe
MZe
MZe
MZe
MZe

2015: 109,2016: 110 (alokace pro 2016 dle zákona
o státním rozpočtu)

7.1.3, 7.1.4, 7.1.5

149,3 (2015) 150 (2016)

4.3

0,7 (2015) 0,7 (2016)
12 (2015) 12(2016)
700 mil. Kč/rok
350 mil. Kč/rok
0,1 mil. Kč/rok

4.3
1.1
4.3.2., 4.3.3.
4.3.1., 4.3.2.
4.3.1., 4.3.2.

54

Dotační titul
Podpora nákupu půdy
Podpora nákupu půdy - snížení jistiny úvěrů
Zpracovatel
Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích; Podpora
nákupu techniky pro dřevozpracující provozovny; Podpora
školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění
funkce lesa
Sociální zemědělství
Úvěry na nákup půdy
Zajištění úvěrů
Dotace v zemědělství a potravinářství podle §1, §2 a §2d
zákona 252/97 Sb. o zemědělství ve znění pozdějších předpisů

Gestor
MZe

Program prevence sociálního vyloučení a komunitní
práce
Podpora terénní práce

ÚVČR

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

ÚVČR

Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových
organizací v oblasti rovnosti žen a mužů

ÚVČR

MZe
MZe

MZe
MZe
MZe
MZe

ÚVČR

Alokace 2015-2016 (v milionech Kč)

9

180 mil./rok

Vazba na aktivity AP SRR
4.3.1., 4.3.2.

300 mil. Kč/rok

4.3.1., 4.3.2.

200 mil./rok

4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 9.2.4.

50 mil./rok
2015 - 100 mil., 2016 - 400 mil.
2015 - 100 mil./rok, 2016 - 300 mil./rok
5526,7

3.X.2., 3.X.4., 4.3.2, 4.3.5.
4.3.2.
4.3.3., 9.2.4.
1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.4.5, 1.4.6,
4.3.1, 4.3.4, 7.1.5, 7.3.1,

2015: 12,2; 2016: dle zákona o státním
rozpočtu
2015: 9,5; 2016: dle zákona o státním
rozpočtu
2015: 4,9; 2016: dle zákona o státním
rozpočtu
2015: 5; 2016: dle zákona o státním rozpočtu

3.2.2, 3.2.3, 3.3.1, 3.X.3, 3X.4
3.X.3, 3.X.4, 4.1.3, 4.1.4
3.X.4, 4.1.4
1.5.3, 4.3.2, 5.2.2

55

