MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Národní stálá konference

Plenární zasedání

Jindřichův Hradec, 15. března 2018

Akce je pořádána/spolupořádána Národním orgánem pro koordinaci v rámci projektu: OPTP 2014 - 2020, Organizační zajištění DoP CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000011, 5. etapa

Program

9:30 – 9:35

Úvod

9:35 – 10:10

Příprava Strategie regionálního rozvoje 21+

10:10 – 10:30

Příprava budoucí podoby politiky soudržnosti po roce 2020

10:30 – 10:45

Kontrola plnění usnesení z 8. zasedání NSK

10:45 – 11:55

Shrnutí jednání komor NSK, přijetí usnesení

11:55 – 12:15

Přestávka (coffee break)

Program

12:15 – 13:00

Pozice územních partnerů ke KP 2020+

13:00 – 13:30

Vystoupení řídicích orgánů – aktuální informace

13:30 – 14:00

Různé, závěr

14:00 – 15:30

Oběd

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
Radana Leistner Kratochvílová, Štěpán Nosek

Partnerský přístup při tvorbě SRR

• komunikační strategie
• partnerský přístup
• expertní skupiny, kulaté
stoly
• otevřený proces

SRR na NSK
•
•

Národní stálá konference (v kontextu přípravy SRR 2021+ Národní koordinační skupina)
je hierarchicky nejvyšší platformou pro projednání aktuálních verzí SRR 2021+.
Národní koordinační skupina
» vždy diskutuje a bere na vědomí vstup, v němž byly zohledněny připomínky z jednání dílčích
pracovních skupin (územních, tematických, PS implementace, PS SRR 2021+).
» vždy dostává vstup, který je zakončením jedné etapy přípravy SRR 2021+ (problémová analýza, návrh
strategických a specifických cílů, výčet typových opatření, implementační část).

•

Role Národní koordinační skupiny v roce 2018
» Dnes (15.3.): diskuze o aktuální podobě strategických a specifických cílů a jejich popisu.
» Červen: diskuze o typových opatření navržených k jednotlivým strategickým a specifickým cílům
» Podzim : diskuze o implementační části (především definování gescí a indikátorů)

SRR v kontextu dalších strategických dokumentů
•

Strategický rámec ČR 2030
» Zpřesnění v tématech se silnou územní dimenzí. SRR by neměla být všeobjímající a měla by se zaměřit
na témata, která mají významný regionální/územní rozměr.

•

Národní koncepce realizace kohezní politiky po roce 2020
» SRR je zásadním vstupem do NKR, do jednotlivých témat vstupuje především v oblasti definování
územní dimenze. SRR je však tematicky širší a řeší i témata, která nejsou/nebudou řešitelná z ESIF.

•

Ostatní strategické dokumenty na národní úrovni (např. dopravní sektorové strategie)
» SRR by měla definovat územně specifické nástroje pro různé typy území (metropole/aglomerace,
regionální centra, hospodářsky a sociálně ohrožená území).

•

Strategie rozvoje krajů (SRK)
» Provázání v analytické části (pohled na území obdobnou optikou jako SRR – tj. metropole/aglomerace,
regionální centra, hospodářsky a sociálně ohrožená území), návrhové části (definování jak SRK
naplňují cíle stanovené SRR), implementační části (stanovení sady společných indikátorů).

SRR – vazba na krajské strategické dokumenty (SRK)
•

Analytická část:
» zaměřit i analýzy SRK na územní průmět témat v krajském měřítku.

•

Návrhová část:
» definovat, jakým způsobem napomáhají SRK k naplňování cílů SRR

•

Implementační část:
» stanovení sady společných indikátorů SRK a SRR pro monitoring a evaluaci SRR
» Propojení Akčního plánu SRR a regionálních akčních plánů

Kroky provedené od poslední NSK
•
•

•
•
•

Příprava první verze návrhové části – tj. překlopení problémové analýzy.
Diskuze o první verzi návrhové části v rámci územních (regionální, urbánní, venkov) a
tematických (ekonomická, sociální, environmentální) PS a PS pro tvorbu SRR --- celkem v
průběhu února 2018 proběhlo 7 jednání pracovních skupin.
Na tematických pracovních skupinách diskuze o územní dimenzi sociálních, ekonomických
a environmentálních témat – podklad pro dělení plošných a územně-specifických témat.
Tematické pracovní skupiny vedeny facilitátory (experty na diskutovaná témata)
Vypořádání připomínek k první verzi návrhové části SRR --- více než 300 připomínek.
» Ne vždy zcela jednoznačné znění připomínky – možnost další diskuze byla a je telefonicky, emailem, či
na dalších jednáních PS
» Všechny doposud zpracované dokumenty jsou „živé“ --- vzhledem k formulacím v návrhové části,
budou zpětně upravována i problémová analýza, resp. vstupní podklad.

Aktuální verze návrhové části

Struktura návrhové části SRR

Metodika – kritéria pro nová témata SRR
(1) důležitost/významnost pro řešení daného tématu z národní úrovně (tj.
jedná se o téma, které je nutné řešit intervencemi z národní úrovně?)
(2) téma má určitá specifika (v odlišných územních kontextech je nutné jiné
řešení)
(3) téma má odlišné územní důsledky
(4) jsme schopni vydefinovat konkrétní řešení daného problému

Struktura návrhové části SRR
• Návrhová část bude strukturována v logice:
» Globální cíl (1)
» Strategické cíle (6) – překlopení témat regionálního rozvoje:
•
•
•
•
•
•

Silná metropolitní území
Aglomerace
Regionální centra a jejich zázemí
Strukturálně postižené kraje
Hospodářsky a sociálně ohrožená území
Veřejná správa

» Specifické cíle (26) – tematické cíle

Silná metropolitní území
Mezinárodně konkurenceschopná metropolitní území adaptovaná
na ekonomický, prostorový a populační růst

Omezit zastavování volné krajiny, rozšiřovat a
propojovat plochy zeleně, zefektivnit
hospodaření s vodou

Zlepšit dopravní spojení mezi metropolemi a
významnými středoevropskými centry

Zajistit veřejné služby a bydlení v dostatečném
rozsahu, dostupnosti kvalitě v jádrech i v
širším zázemí

Transformace metropolitních ekonomik k
činnostem s vyšší přidanou hodnotou

Aglomerace
Nadregionálně konkurenceschopné aglomerací využívající svůj
růstový potenciál a plnící úlohu krajských hospodářských,
kulturních a akademických center

Efektivně řešit problémy životního prostředí

Zajištění dostatečného rozsahu veřejných
služeb a předcházení sociálním problémům

Zlepšit či dobudovat napojení aglomerací na
blízká, velká sídla, zlepšit dopravu mezi jádry
aglomerací a jejich zázemím

Zlepšovat podmínky pro posun domácích i
zahraničních firem ke konkurenceschopnosti
založení na znalostech

Regionální centra a jejich venkovské zázemí
Hospodářsky stabilizovaná regionální centra představující snadno
dostupná centra zaměstnanosti a obslužnosti příslušných regionů

Pečovat o prostředí obce a stabilizovat
dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její
degradaci

Zlepšit rozsah a kapacitu veřejných služeb v
regionálních centrech i v jejich venkovském
zázemí

Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci
ekonomické základny mikroregionů a využití
jejich potenciálu

Zlepšit dopravní dostupnost v rámci regionů

Strukturálně postižené kraje
Revitalizované a hospodářsky restrukturalizované strukturálně
postižené regiony přizpůsobené a flexibilně reagující na potřeby trhu
Rostoucí podniky schopné se
vyrovnávat se změnami na
globálních trzích

Zvýšení objemu přímých
zahraničních investic s vyšší
přidanou hodnotou

Podpořit růst inovační výkonnosti
výzkumem a vývojem s větší
přínosy pro hospodářství

Zajistit kompetentní
lidi/pracovníky pro průmysl,
služby a veřejnou správou

Odstranění bariér rozvoje
souvisejících se sociální
nestabilitou

Revitalizovat a regenerovat území
pro lepší podnikání a zdravější
život obyvatel

Hospodářsky a sociálně ohrožená území
Dobrá kvalita života v hospodářsky nejslabších a sociálně
nejohroženějších územích ČR

Pečovat a prostředí obce a stabilizovat
dlouhodobé využívání krajiny a zamezit její
degradaci

Předcházet vzniku sociálně vyloučených lokalit
a podporovat komunitní život v obcích

Zvýšení diverzifikace ekonomických činností

Stabilizovat míru základních veřejných služeb a
občanské vybavenosti

Veřejná správa v regionálním rozvoji
Kvalitní veřejná správa v regionálním rozvoji přispívající k plnění
cílů regionální politiky

Rozvíjet plánování na bázi funkčních regionů

Zohlednit územní dimenzi v rámci sektorových
politik

Posilovat dobrovolnou spolupráci aktérů v
území

Zefektivnit výkon veřejné správy a podpořit
bezpečné poskytování elektronických služeb
občanům

Venkov v návrhové části SRR (1)
•

•

Venkovský prostor je zohledněn ve všech strategických cílech (silná metropolitní území,
aglomerace, regionální centra a jejich venkovské zázemí, hospodářsky a sociálně ohrožená
území).
V silných metropolitních územích a aglomeracích je řešeno např.:
» Koordinování nové zástavby v suburbiích.
» Zajištění dostatečného rozsahu a kvality veřejných služeb ve venkovském zázemí metropolí.
» Zlepšení dopravního spojení mezi zázemím a jádrem metropole.

•

V regionálních centrech a jejich venkovském zázemí je řešeno např.:
» Koordinování úsilí důležitých aktérů s vlivem na péči o krajinu.
» Zlepšení znečištěného ovzduší v obcích způsobeného převážně zastaralými lokálními topeništi na
pevná paliva.
» Podpora drobného podnikání , a to i ve vazbě na lokální produkty.

Venkov v návrhové části SRR (2)
•

Ve strukturálně postižených krajích je řešeno např.:
» V souhrnném akčním plánu navržena aktivita „Podpora rozvoje venkovských oblastí ve strukturálně
postižených krajích“.

•

V hospodářsky a sociálně ohrožených územích je řešeno např.:
»
»
»
»

Předcházení vzniku sociálních problémů ve venkovském prostoru.
Podporování diverzifikace zemědělských a nezemědělských aktivit na venkově.
Zajištění adekvátního dopravního spojení z odlehlých oblastí do regionálních center.
Zlepšování dostupnosti integrovaného záchranného systému v odlehlých regionech.

Koncepční připomínky k uchopení návrhové části SRR 2021+ (1)

•

Členit strategické cíle dle témat (např. doprava, životní prostředí, veřejné služby) a ne dle
typů území:
» Argumenty MMR:
1) SRR 2021+ by měla být od jiných dokumentů odlišná tím, že hledá problémy a
potenciály typů území (regionů), spíše než problémy a potenciály v rámci
jednotlivých témat – jedná se primárně o regionální/územní strategii.
2) Územní členění omezuje potenciální hrozbu resortismu.
3) Územní členění způsobuje, že specifické cíle definované v rámci strategických cílů
často zní podobně --- řešení: je nutné v podobně znějících specifických cílech
uplatňovat odlišné nástroje nebo cílové skupiny.

Koncepční připomínky k uchopení návrhové části SRR 2021+ (2)

•

Zahrnout i témata bez územní dimenze:
» Argumenty MMR:
1) Smyslem SRR 2021+ je najít témata, u nichž je žádoucí podporovat odlišná řešení v
různých územních kontextech (ad čtyři kritéria pro zařazení tématu do SRR).
2) Témata vyžadující plošná řešení nechť jsou řešena prostřednictvím jiných politik a
koncepcí.
3) V rámci návrhové části SRR bude vytvořeno shrnutí všech témat s označením, zda
(dle výsledků analýz a výsledků pracovních skupin) mají, či nemají územní dimenzi.

Shrnutí témat regionálního rozvoje – bude dopracováno
Téma

Doprava

Cestovní
ruch

Územní
dimenze

ANO

ANO
(jiná)

Energetika
sítě

NE

ŽP ovzduší

ANO
(jiná)

Metropole

Aglomerace

…

...

X

X

X

Regionální
centra

…

X

X

X

Strukturálně
postižené kraje

…

X

X

X

Hospodářsky a sociálně
ohrožená území

…

X

X

X

X

X

X

Jiná územní
dimenze

Zastřešující
dokument

X

Dopravní
sektorové
strategie

Dle potenciálu
cestovního
ruchu území.

Koncepce státní
politiky
cestovního
ruchu

X

Státní
energetická
koncepce

Dle map ČHMÚ

Státní politika
životního
prostředí

Další postup

Rámcový harmonogram
•

Březen – červen 2018
»
»
»
»

•

Zpětné dopracování problémové analýzy a vstupní analýzy na základě připomínek k návrhové části.
Dopracování shrnující tabulky témat a jejich územní dimenze
Dopracování názvů a popisů strategických a specifických cílů
Diskuze o typových opatřeních v jednotlivých specifických cílech

2. pol. 2018: příprava implementační části
» Stanovení indikátorové soustavy
» Rozdělení gescí za dílčí specifické cíle

•
•

4.Q 2018 – 1.Q 2019: připomínkování materiálu v MPŘ
do 2.Q 2019: předložení materiálu vládě

Typové opatření – metodický postup
•
•

Nebude se jednat o výčet všech potenciálních opatření, ale o nástin možných opatření,
které se mohou (ale nutně nemusí) promítnout do jednotlivých akčních plánů SRR.
U typových opatření musí být uvedeno:
»
»
»
»

Zdůvodnění (vazba na plnění strategických/specifických cílů)
Cíl opatření
Časový rámec
Gestor

Diskuze

Plnění usnesení NSK-34/2017
Národní stálá konference
I.

bere na vědomí aktuální rozpracování Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+.

II. bere na vědomí dosavadní výsledky tvorby analytického podkladu a problémové
analýzy, které jsou zpracovány pro účely Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+.
III. doporučuje MMR-ORP větší zohlednění venkova v návrhu SRR 2021+ a upřesnění
definice kategorie „Regionální centra a jejich zázemí“ a zvážení úpravy jejího názvu.

Splněno

Usnesení NSK-1/2018
Národní stálá konference
I.

bere na vědomí aktuální verzi návrhové části Strategie regionálního rozvoje ČR
2021+.

Příprava budoucí podoby politiky
soudržnosti po roce 2020
David Škorňa

Příprava období po roce 2020 na EU úrovni
Veřejná konzultace k PS: aktivita EK - 10.1.-8.3.2018 - online dotazník - bude využito pro návrh VFR určeno pro občany, příjemce - MMR vyplnilo za národní úroveň (RKS, VEU)
BG PRES (2018): 14.2.2018 jednání ředitelů zodpovědných za politiku soudržnosti (DG meeting) - EK - více
prostředků na strukturální reformy (až 25 mld. €) a propojit s PS - dále diskutováno včasné spuštění PO 2020+,
zachovat osvědčené, eliminovat problematické

V4+4:
11.-12.1.2018 jednání generálních ředitelů - dopracování Společného prohlášení - dále diskutována metodika
výpočtu alokací, míra spolufinancování a praktická implementace
1.-2.2.2018 - Společné prohlášení (V4+HR) - dále diskutovány přínosy PS pro hospodářský růst, stabilitu a
konvergenci - pro budoucí VFR zohlednit nové výzvy, ale také „staré” politiky (PS, SZP) - EK (Oettinger) - budoucí
VFR = globalizace, solidarita, udržitelnost a vnější a vnitřní bezpečnost

Příprava období po roce 2020 na národní úrovni
Představení pozice ČR k „budoucnosti PS“, „územní dimenzi PS a „Evropské územní spolupráci“ po roce
2020: 25.1.2018 - Brusel - MMR ve spolupráci se SZB a VR - účast EK /DG EMPL, DG REGIO/, EP a ČS zdůrazněna flexibilita, harmonizace, zjednodušení PS - respektování specifik jednotlivých typů území
(města, venkov …)
2. Kulatý stůl k budoucnosti PS: plánováno na 26.3.2018 (Praha - MMR - AVI) - očekávána podnětná
diskuse s partnery

Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 (NKR):
- určit hlavní věcné oblasti pro financování při zachování flexibility a zohlednění národních a regionálních
potřeb
- výstupy průběžně projednávány v Expertní skupině pro strategickou práci
- listopad 2017 - seminář k projednání NKR
- nyní jsou dopracovávány tematické oblasti a podoblasti (karty podoblastí)
- následně návrhová část (od Q2 2018), první návrh NKR (2018/2019), finalizace NKR (2019)

Příprava období po roce 2020 - strategická rovina

Tematické oblasti NKR
V návaznosti na finalizaci analytické části byla také dokončena struktura jednotlivých
oblastí a podoblastí:
1. Trh práce a zaměstnanost
2. Vzdělávání
3. Sociální začleňování, boj s chudobou a systém péče o zdraví
4. Veřejná správa a bezpečnost
5. Efektivní výzkumný a inovační systém
6. Podpora podnikání a průmyslu
7. Doprava
8. Posun k nízkouhlíkovému hospodářství
9. Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

Tematické oblasti NKR
Trh práce a zaměstnanost
 Zvýšení účasti znevýhodněných skupin na
trhu práce prostřednictvím
individualizovaných služeb a jejich
efektivnější aktivizací
 Modernizace institucí na trhu práce
 Slaďování pracovního a osobního života a
rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce
 Další profesní vzdělávání
 Pracovní mobilita podle kvalifikace a potřeb
v území

Vzdělávání
 Obsah a metody výuky pro
připravenost na změny
 Individuální přístup k žákům a
studentům
 Kvalitní vysoké školy
 Celoživotní vzdělávání

Karty tematických podoblastí
Struktura karty


Popis podoblasti



Problémy, které bude daná podoblast v případě budoucí podpory řešit



Zhodnocení dosavadního využití podpory podoblasti z ESIF



Proč je daná podoblast důležitá



Průřezová témata



V čem je posun oproti minulému období, naplnění nových výzev



V jakých strategických dokumentech je podoblast ukotvena

Promítnutí SRR 2021+ do NKR

Očekávaný vývoj přípravy období po roce 2020

Návrh Víceletého finančního rámce: 2.5.2018

Návrh legislativy: 29.5.2018

Indikativní harmonogram přípravy programového
období po roce 2020
Platforma pro projednání
Jednání ministrů odpovědných za kohezní
politiku V4+4

Věcné výstupy
Podepsání Společného dokumentu

Předkládá
HU V4 PRES

Únor

Datum
1. - 2. února 2018

2018
Březen

21. března 2018

Rada ESIF

Národní koncepce realizace politiky soudržnosti MMR
po r. 2020 - 1. verze analýzy

26. března 2018

2. Kulatý stůl k budoucnosti politiky
soudržnosti po r. 2020

Duben

12. dubna 2018

Rada pro obecné záležitosti
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Rada pro obecné záležitosti

Plnění usnesení NSK-35/2017
Národní stálá konference
I.

doporučuje územním partnerům aktivně spolupracovat při přípravě politiky
soudržnosti po roce 2020, a to zejména prostřednictvím přípravy návrhové
a implementační části SRR jako výchozího dokumentu pro nastavení regionální politiky
po roce 2020.
II. doporučuje MMR-NOK využívat pracovní skupiny ustavené pro tvorbu SRR i pro diskusi
nad aktuálním stavem zpracování Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po
roce 2020.

Plněno

Usnesení NSK-2/2018
Národní stálá konference
I.

bere na vědomí stav přípravy politiky soudržnosti po roce 2020.

Kontrola usnesení z 8. NSK
František Kubeš, Zdeněk Semorád, Radana Leistner Kratochvílová

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-37/2017
Věc: Spolupráce řídicích orgánů a měst
Národní stálá konference
doporučuje řídicím orgánům a městům nadále spolupracovat při přípravě výzev pro
integrované projekty a v případě zapojení ZS ITI i na přípravě hodnotících kritérií výzev
ZS ITI.

Plněno

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-38/2017
Věc: Konzultace k absorpční kapacitě
Národní stálá konference
vyzývá nositele ITI a IPRÚ k zajištění součinnosti při konzultacích MMR k absorpční
kapacitě, které se budou konat od ledna do března 2018 u jednotlivých nositelů.

Plněno

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-39/2017
Národní stálá konference
I.

vyzývá ŘO IROP aby v nejbližším možném termínu významně zkrátil provádění
Závěrečného ověření způsobilosti a vystavování Právního aktu u Žádostí o dotaci
v rámci CLLD.

Splněno

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-40/2017
Národní stálá konference
I.

vyzývá všechny ŘO, aby ve spolupráci s NS MAS ČR provedly reflexi nastavení všech
podmínek pro přípravu Výzev MAS a předkládání a hodnocení Žádostí
o podporu/dotaci, zejména s ohledem na účelnost a nezbytnost nastavení těchto
podmínek a minimalizaci byrokratické zátěže a následně provedly redukci těchto
podmínek.

Splněno

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-41/2017
Národní stálá konference
I.

vyzývá ŘO IROP a ŘO OP TP k nastavení podmínek pro usnadnění sdílení a výměny
zkušeností mezi jednotlivými MAS navzájem vč. zahraniční výměny, která je jedním
ze základních principů metody LEADER a přímo souvisí se zlepšováním kvality
implementace Strategií CLLD,
II. vyzývá ŘO PRV k vyhodnocení dosavadního nastavení opatření 19.3.1 na základě
počtu podaných žádostí k 30. 6. 2018 a přijetí opatření potřebných k jeho většímu
využívání ze strany MAS, a to nejdéle v rámci střednědobého hodnocení.

Prozatím nelze hodnotit

Usnesení NSK-43/2017
Národní stálá konference
I.

vyzývá MAS, které mají k 14. 12. 2017 žádost o podporu SCLLD v procesu
hodnocení, aby vyvinuly maximální aktivitu a poskytly veškerou možnou
součinnost v rámci procesu hodnocení žádostí o podporu SCLLD tak, aby
hodnocení jejich žádostí bylo ukončeno do 31. 12. 2017.

Splněno

Usnesení NSK-44/2017
Národní stálá konference
I.

vyzývá MMR–ORP ve spolupráci s ŘO ke stanovení požadavků na střednědobou
evaluaci nositelů SCLLD do 30. 6. 2018.

Plněno

Usnesení NSK-45/2017
Národní stálá konference
I.

bere na vědomí informace o stavu projednání výstupů z regionálních akčních plánů
s resorty a řídicími orgány,
II. doporučuje členům NSK spolupracovat při řešení vybraných podnětů,
III. ukládá sekretariátu NSK na příštím zasedání NSK informovat o postupu řešení.

Plněno částečně

Usnesení NSK-47/2017
Národní stálá konference
•
•

doporučuje MMR-NOK zapojit regionální stálé konference do přípravy
programového období po roce 2020,
ukládá sekretariátu NSK připravit ve spolupráci s MMR-NOK návrh aktualizace
statutu RSK ve vztahu k přípravě budoucího programového období.

Plněno částečně

Shrnutí jednání komory ITI a IPRÚ
František Kubeš

Shrnutí jednání komory ITI a IPRÚ
•
•
•
•
•
•
•

Představení Městské agendy pro EU, Smart Cities, Urbact III
Informace o změnách ISg a podaných zprávách o plnění ISg
Shrnutí stavu realizace ISg (ITI, IPRÚ) – prezentace úspěšných integrovaných řešení
– za poslední tři měsíce pokrok v realizaci
Příkladná vzájemná spolupráce a koordinace měst IPRÚ
Prezentace rizik k dosažení milníků relevantních OP
ŘO projevily ochotu řešit problémy – prodloužení výzev (OP D, OP Z)
Potřeba vzájemného informování a komunikace

Usnesení Národní stálé konference č. NSK-3/2018
Věc: Integrované nástroje ITI a IPRÚ
Národní stálá konference
bere na vědomí informace o aktuálním stavu implementace integrovaných nástrojů
na úrovni nositele (ITI i IPRÚ) a zprostředkujícího subjektu EFRR pro ITI včetně
informací od řídicích orgánů.
přílohy:

bez příloh

Shrnutí jednání komory CLLD
Zdeněk Semorád

Shrnutí jednání komory CLLD
• aktivity MMR–ORP – ukončení procesu schvalování SCLLD, významné
změny SCLLD – technický postup, monitoring a evaluace CLLD, další
aktivity k podpoře malých obcí
• vstupy zástupců nositelů CLLD – aktuální stav realizace SCLLD, průzkum
MAS k rozšíření aktivit CLLD, aktivity NS MAS v rámci projektu OPTP,
postřehy k nastavení pravidel k projektům spolupráce
• vstupy ŘO – aktuální stav implementace CLLD v IROP, PRV, OP Z a OP ŽP
• prezentace a diskuse k pohledům MMR–ORP a NS MAS na podporu
venkova a budoucnost nástroje CLLD
• usnesení

Usnesení NSK-4/2018
Národní stálá konference
I. bere na vědomí informace o ukončení hodnocení a schvalování žádostí
o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje.
II. bere na vědomí schválené strategie Komunitně vedeného místního
rozvoje.

Usnesení NSK-5/2018
Národní stálá konference
I.

vyzývá MAS, aby se zodpovědně připravily na změny strategií CLLD související
s rozšířením aktivit pro CLLD v OP ŽP a aby příslušné žádosti o změnu podaly
do 31. 5. 2018.
II. vyzývá MAS, aby žádosti o změnu strategií CLLD v případě jakýchkoliv nejasností
před podáním konzultovaly s příslušnými ŘO, a tím přispěly ke snížení počtu
případů, kdy je žádosti nutné vracet k úpravě/doplnění.

Usnesení NSK-6/2018
Národní stálá konference
I.

vyzývá MAS, které doposud nekonzultovaly své výzvy s řídicími orgány, resp. se
SZIF v případě PRV, příp. ještě nezaslaly ŘO IROP své interní postupy
k připomínkám, aby zajistily řádné čerpání finančních prostředků v souladu
s finančním plánem svých strategií a plnění stanovených milníků, a to tím,
že zintenzivní animaci území, urychlí proces vyhlašování výzev MAS a hodnocení
integrovaných projektů a zajistí plnou podporu koncovým žadatelům.

Usnesení NSK-7/2018
Národní stálá konference
I.

vyzývá ŘO IROP a ŘO PRV ke snížení tlaku na plnění finančních milníků u Strategií
CLLD s ohledem na výrazný časový posun jejich schvalování a spuštění
implementace v důsledku dlouhých lhůt na straně těchto ŘO.

Usnesení NSK-8/2018
Národní stálá konference
I.

doporučuje ŘO prověřit možnosti aplikace nových legislativních podmínek EU
pro zjednodušenou administraci ve vztahu k CLLD, zejm. umbrella projects, draft
budget, simplified cost options.

Usnesení NSK-9/2018
Národní stálá konference
I.

vyzývá ŘO a NS MAS ke spolupráci na vyhledávání a prezentaci příkladů přínosu
metody CLLD.

Usnesení NSK-10/2018
Národní stálá konference
I.

vyzývá MMR a jednotlivé ŘO k dalšímu využití nástroje CLLD/LEADER a využití
multifondového přístupu v programovém období po roce 2020.

Shrnutí jednání komory regionální
Radana Leistner Kratochvílová

Shrnutí jednání komory regionální
• Workshop s regionalisty: první návrhy vymezení hospodářsky a sociálně ohrožených
území a diskuze o další roli RAP v období po roce 2020.

• Stěžejní aktivity MMR-ORP v roce 2018: např. Re:Start (příprava dalšího
Souhrnného akčního plánu + iniciativa „Coal Regions in Transition“).
• Zpráva o uplatňování územní dimenze: dle předběžných dat dochází k naplňování
finančního milníku v Národním dokumentu k územní dimenzi.

Shrnutí jednání komory regionální
•
•

•

Problematika vysokorychlostního internetu: MPO se nyní soustředí na dobré
nastavení druhé výzvy.
Řešení vybraných usnesení RSK: financování silnic (IROP 1.1), Národní program
cestovního ruchu, kotlíkové dotace, brownfields, infrastruktura pro předškolní
vzdělávání, výzvy pro střední školy (prodloužení termínu realizace), snížení
administrativní zátěže, ex-ante kontroly zakázek v OP Z, podpora sídelní zeleně v
CLLD.
Výsledky vybraných evaluací MMR-NOK
» Kohezní politika výrazně přispěla ke konvergenci českých regionů k evropskému průměru.
» Některé veřejné politiky jsou značně závislé na evropských fondech (např. APZ).

Usnesení NSK-11/2018
Národní stálá konference
I. bere na vědomí informace o stavu projednání výstupů RAP s řídicími
orgány a resorty.
II. ukládá sekretariátu NSK uskutečnit další sérií setkání s resorty, na
kterých budou projednány relevantní podněty k vyhlášení nových
národních dotačních titulů a k úpravám podmínek stávajících titulů.
T: 30. 4. 2018

Usnesení NSK-12/2018
Národní stálá konference

I. bere na vědomí zpětnou vazbu řídicích orgánů k vybraným usnesením
RSK.

Přestávka

Pozice územních partnerů ke KP 2020+
SMO - Petr Kulhánek, SMS - Radim Sršeň,
NS MAS - Jan Florian, AK – Jan Přibáň

POZICE SMO ČR
K BUDOUCÍ KOHEZNÍ
POLITICE

9. NSK, Jindřichův Hradec

Petr Kulhánek

POZICE
 Cílem projektu je vytvoření Pozice SMO ČR ve
smyslu strategie potřebnosti měst a obcí
v České republice, jako nástroje pro
vyjednávání o podobě budoucí kohezní politiky
po roce 2020.
 Pozice je tvořena na základě Analýzy potřeb měst a
obcí ČR Svazu měst a obcí ČR, jako hlavního
zdroje tvorby pozičního materiálu.
73

POZICE
expertní tým pro tvorbu Pozice SMO ČR k budoucí
kohezní politice
 7 expertů z řad zástupců statutárních měst, měst, obcí
a expertů na strukturální fondy a problematiku EU.
 Autorský tým je složen ze 4 expertů na problematiku
aglomerací ITI, IPRÚ, středních měst a obcí.
 Oponentní skupinu tvoří zástupci všech velikostních
kategorií obcí SMO ČR - obcí, měst a statutárních měst.
74

POZICE
jako podklady pro tvorbu dokumentu používáme české
i evropské zdroje zabývající se kohezní politikou
 Analýza potřeb měst a obcí ČR, Brněnská deklarace statutárních
měst, Strategie regionálního rozvoje 21+, Národní koncepce
realizace budoucí kohezní politiky, Předběžná pozice České
republiky k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020, Společná
pozice CZ a SK delegace k budoucí kohezní politice v CoR, CEMR –
The future of cohesion policy, SCOs application and INTERREG
specifics, General statements – Territorial cooperation in the Czech
Republic, Stanovisko CoR – Osvald, Stanoviska EESC – Haken,
Zahradník, Reasearches for REGI committee a mnoho dalších.
75

POZICE
výstupy tvorby Pozice jsou rozděleny na
 procesní
 věcné
Struktura kapitol
 POZICE
 ODŮVODNĚNÍ
 PŘÍKLAD
 NAVRHOVANÁ ZMĚNA
76

POZICE - OSNOVA
1. integrovaná podpora funkčních urbánních celků postavená
na územních potřebách
2. zaměření na výsledky, nikoli na proces
3. předvídatelnost a právní jistota
4. snížení administrativní náročnosti
5. pozice SMO ČR k věcným potřebám

77

POZICE – PROCESNÍ VÝSTUPY
integrovaná podpora funkčních urbánních celků
postavená na územních potřebách
-

-

multifondový a multizdrojový operační program
administrovaný prostřednictvím globálních grantových
schémat
place-based přístup, bottom-up princip
vymezení funkčních celků
indikátory z území
flexibilita
78

POZICE – PROCESNÍ VÝSTUPY
zaměření na výsledky, nikoli na proces
-

-

79

důraz na cíl a skutečný přínos projektu
flexibilita způsobu naplňování cílů, a to jak z
časového, tak i finančního a věcného hlediska pro
dosažení větší efektivnosti
větší flexibilita změn při realizaci projektu
potřebné projekty odspodu - bez ohýbání a mantinelů
stanovaných ŘO

POZICE – PROCESNÍ VÝSTUPY
předvídatelnost a právní jistota
-

-

posílení důvěry
pouze nezbytné předpisy vedoucí ke zjednodušování
a srozumitelnosti pravidel
jednotné metodické prostředí s jednoznačným
stanovením cílů, výsledků a množstvím finančních
prostředků
důraz na preventivní kontroly a dodržování lhůt
80

POZICE – PROCESNÍ VÝSTUPY
snížení administrativní náročnosti
-

81

zjednodušení a sjednocení dokumentace
elektronický systém
údaje z veřejných registrů
jednotný výklad požadavků
vyvážená časová osa

POZICE – VĚCNÉ VÝSTUPY
naším cílem je
 nastavení finančních zdrojů shodně s potřebami
území
 dostatečná absorpční kapacita
 efektivní čerpání nástrojů kohezní politiky za účelem
vyrovnávání úrovně rozvinutosti regionů

Návrh podporovaných aktivit vychází z místních potřeb,
které byly důkladně zanalyzovány a popsány
v Analýze potřeb měst a obcí ČR.
82

POZICE – VĚCNÉ VÝSTUPY
• strategické řízení regionálního rozvoje
• musí být kontinuální, srozumitelné a provázané,
určení priorit v projednaných strategiích,
jednoznačný a předvídatelný způsob financování

• spolupráce mezi obcemi
• ekonomický a organizačně provozní přínos,
koordinovaný rozvoj území, legislativní zakotvení

• administrativní kapacita
• podpora na úrovni projektu i implementačních
struktur
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POZICE – VĚCNÉ VÝSTUPY
• demografický vývoj a místní identita
• podpora SVL, lepší infrastruktura a řešení vnitřní
a vnější migrace

• územní rozvoj
• podpora integrovaných územních investic,
zamezení polarity mezi metropolí a periferiemi

• místní ekonomický rozvoj
• zdroje pro infrastrukturu pro rozvoj podnikání,
bydlení a další veřejnou infrastrukturu
84

POZICE – VĚCNÉ VÝSTUPY
• cestovní ruch
•

podpora od obnovy kulturních památek po
marketing

• občanská vybavenost a zdravotnictví
•
•

vzdělávací a kulturní infrastruktura, zvyšování
kvality života, efektivní veřejná správa
zkvalitnění a zvýšení dostupnosti zdravotnických
služeb

• sociální problematika
•

identifikace problémů a pomoc s financováním
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POZICE – VĚCNÉ VÝSTUPY
• udržení základních služeb v obci
• zajištění dostupnosti služeb, zvyšování kvality
života a zabránění vylidňování obcí

• dopravní a technická infrastruktura
• komunikace 1. a 2. třídy, vysokorychlostní sítě,
zadržování vody v krajině, odpadní vody

• environmentální problematika
• cirkulární ekonomika a recyklace, infrastruktura,
životní prostředí
86

POZICE
k čemu bude Pozice SMO ČR k budoucí kohezní
politice sloužit
 vyjednávání o budoucí kohezní politice po roce
2020 podle potřeb měst a obcí v České republice
 identifikace zacílení národních dotačních titulů
pro příští roky a budoucí programové období
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DĚKUJI ZA POZORNOST
Petr Kulhánek
místopředseda pro evropské záležitosti SMO ČR

POZICE
SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH
SAMOSPRÁV ČR KE
KOHEZNÍ POLITICE 2021+

Kohezní politika ČR a EU 2021+

Hlavní principy kohezní politiky ČR 2021+
„Vepříkovská deklarace“
• Komplexnost s akcentem na územní dimenzi a
integrované nástroje
• Účelnost
• Partnerský princip
• Jednoduchost
• Plánovitost a průběžnost

Komplexnost s akcentem na územní dimenzi
Proč územní dimenzi?

Komplexnost s akcentem na územní dimenzi
Územní dimenze
• Základní pilíř kohezní politiky s významně posílenou
alokací, základním východiskem Strategie
regionálního rozvoje 2021+
• Posílení integrovaných nástojů ITI a CLLD a
zkvalitnění jejich implemetace, multifondovost
• ITI pro všechna krajská města a jejich zázemí
• Nutnost pokrytí všech velikostních kategorií měst a
obcí integrovanými nástoji, tj. i středních měst

Komplexnost s akcentem na územní dimenzi
Struktura územní dimenze
• ITI – 13 metropolitních oblastí
• CLLD ve venkovských oblastech (100% pokrytí)
• ITI krajů vymezené na oblasti kompetencí krajů a
střední města bez pokrytí ITI metropolitních
oblastí a CLLD
• CLLD-U – pilotně v rámci ITI?

Účelnost
• Kvalitní integrované strategie coby základ
implementace, důraz na přístup „zespoda nahoru“
• Tematická koncentrace intervencí MUSÍ být
stanovena na nižší než celostátní úrovni, na úrovni
NUTS 3 (ÚZEMÍ krajů) – nejsme malý stát EU
• Účelné čerpání prostředků EU na věci potřebné
• Lepší spolupráce obcí, měst, podnikatelů a NNO –
partnerské projekty

Účelnost
• Synergie intervencí, provázanost s národními
dotačními prostředky
• Účelný mix projektů
– integrovaných a individuálních
– malých a velkých
– tvrdých a měkkých projektů

• Otázka různé potřebnosti koheze = cílem kohezní
politiky má být sbližování úrovně jednotlivých
regionů, nikoliv další rozevírání nůžek!

Partnerský princip

Partnerský princip
• Základem vybudovaná struktura řízení územní
dimenze, která je v EU pokládaná za vzor
• Využití stávající struktury NSK a RSK a posilování a
zkvlaitňování partnerství napříč všemi kraji
• Spolupráce územních partnerů
• Důraz na kvalitu partnerství a fungování
integrovaných nástrojů
• Vazba město-venkov!

Jednoduchost

Jednoduchost
• Snížení počtu operačních programů
• 1 společný operační program pro územní dimenzi
(integrované nástroje) = 1 řídící orgán = 1 platební
agentura
• Využití zjednodušených možností čeprání,
grantových schémat, paušálních plateb nejen v ESF –
v některých zemích EU u projektů do učité velikosti
již povinností!
• Méně „goldplatingu“

Jednoduchost
• Větší zapojení selského rozumu do nastavení
požadavků, pravidel čerpání a kontroly, DŮVĚRA
– např. Startegie CLLD v většině zemí 20-100 stran vč. příloh,
délka schvalování max. 6 měsíců

• Reforma auditního orgánu – lze využít krajských
struktur FÚ ?
• „Důvěra je dobrá,
kontrola ale
lepší...“ (Lenin)

Plánovitost a průběžnost
• Programovací období 2014 – 2020 z pohledu SMS ČR

Plánovitost a průběžnost
•
•
•
•
•

Včasné spuštění programovacího období 2021+
Harmonogram výzev není trhací kalendář
Průběžnost čerpání v jednotlivých opatřeních
Větší důraz na mapování absorpční kapacity
Vyřešení přechodného období ve vztahu k
lidskému kapitálu a vytvořených partnerství
• Účelný mix velkých a malých, tvrdých a měkkých
projektů

TĚSÍME SE NA SPOLUPRÁCI!
DĚKUJI ZA POZORNOST
Ing. Radim Sršeň, Ph.D.
místopředseda SMS ČR
radim.srsen@gmail.com
+420603578141

BUDOUCNOST NÁSTROJE CLLD
POZICE NS MAS
JIŘÍ KRIST, PŘEDSEDA NS MAS ČR
JAN FLORIAN, MÍSTOPŘEDSEDA NS MAS ČR
14. – 15. 3. 2018, NSK – JINDŘICHŮV HRADEC

Jaký chceme venkov?

výkonný
moderní
zdravý
atraktivní

chytrý

inovativní kreativní
efektivní

integrovaný

soudržný

komunitní inkluzivní

venkov – má volba
kompetentní

plnohodnotný

sebevědomý

rovnoprávný bohatý svéprávný

Využití struktury MAS
a nástroje CLLD
pro rozvoj venkova.

animace
území

přenos
konceptů
distribuční
kanál pro
podporu
projektů
na venkově

Vzájemná skladebnost
a doplňkovost
územních strategií.

stát

kraj

MAS

mikroregion

obec

Integrované strategie MAS
založené na místních potřebách.
- volnost v definování problémů a potřeb
- prostor pro hledání řešení
a testování přístupů
- zaměření na cíle, nikoliv na nástroje
- volnost obsahu i formy

Financování potřeb a rozvoje venkova.
- zajištění odpovídajícího financování
a)

potřeb a rozvoje venkova
- příprava na snížení závislosti na EU

b)

CLLD-projektů s přidanou hodnotou
díky zapojení místního partnerství,
integrace více zdrojů či funkční
provázanosti projektů navzájem
- multifondové financování z ESIF

Implementace fondů EU pro CLLD.
- var. A - multifondový OP CLLD (OP IN)
- var. B – specifické přístupy pro různé OP
-

Výzvy MAS
Grantová schémata / Globální granty
Umbrella projects
Pilotní projekty
preference projektů v souladu s CLLD
animace a podpora absorpční kapacity

- maximální využití metod
zjednodušeného vykazování

DĚKUJEME ZA POZORNOST
Jiří Krist
předseda NS MAS ČR
e krist@masopavsko.cz

t +420 724 790 088
Jan Florian
místopředseda NS MAS ČR a vedoucí PS LEADER
e j.florian@nsmascr.cz
t +420 77 44 99 396

AK ČR
Jan Přibáň

Vystoupení řídicích orgánů – aktuální
informace
Zástupci ŘO

Operační program
Doprava
Programové období 2014-2020

Harmonogram výzev a zásadní změny
pro rok 2018

• Aktualizovaný harmonogram výzev byl projednán na jednání Plánovací komise,
následně byl dále aktualizován v návaznosti na rozhodnutí o rozdělení dodatečné
alokace pro SC 1.4 (k datu 28. 11. 2017), tato verze harmonogramu byla projednána
MV a je zveřejněna na www.opd.cz
• harmonogram předpokládá vyhlášení 26 výzev v roce 2018, harmonogram dále
obsahuje také 4 výzvy pro rok 2019
• jedná se o následující výzvy:
•
•
•
•

11x výzva pro SC 1.4 (městská drážní doprava)
10x výzva pro SC 2.2 (podpora infrastruktury pro alternativní paliva)
7x výzva pro SC 1.5 (plavidla, interoperabilita, ŽKV)
2x výzva pro SC 1.3 (multimodální doprava)

• Vztah k územní dimenzi – výzvy v SC 1.4 budou vyhlášeny v obdobných parametrech
jako předchozí výzvy na konci března/začátku dubna, výzva č. 40 v rámci SC2.3 bude
po dohodě s žadateli prodloužena

Dosažený pokrok, výhled naplňování
milníků

• V současnosti již byly vyhlášeny výzvy téměř ve všech specifických cílech (s výjimkou
některých aktivit v SC 1.3 a 2.2)
• Finanční pokrok dostatečný – celkem schváleny projekty za cca 58 mld. Kč, což
představuje cca 48 % celkové alokace, certifikované výdaje ve výši více než 23 mld.
Kč, což představuje více než 16 % celkové alokace, pravidlo n+3 bezpečně naplněno
(na konci roku 2017 byl limit N+3 pro rok 2018 splněn na 100,6 %)
• Věcný pokrok s ohledem na plnění indikátorů mírný - do provozu bylo uvedeno 8
staveb (rekonstruováno bylo 3,63 km železničních tratí v PO1, 8,13 km silnic v PO2 a
postaveno 3,77 km nových silnic v rámci PO3), podstatná akcelerace v plnění milníků
je očekávána v roce 2018
• Územní dimenze zejména v SC 1.4 a 2.3 - dosud 12 výzev se souhrnnou alokací cca
8,855 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje cca 7,57 % z aktuální celkové alokace
OPD (ŘO OPD klade značný důraz na územní dimenzi)
• ŘO OPD je připraven nadále spolupracovat se všemi partnery v oblasti územní
dimenze

Děkuji za pozornost
Odbor fondů EU
Ministerstvo dopravy
www.OPD.cz

IROP
Datum: 15. 03. 2018
9. zasedání NSK – plenární jednání
Jindřichův Hradec

Aktuální stav IROP
• 3821 projektů za 60 mld. Kč bylo schváleno k realizaci
• 3038 projektům za 50 mld. Kč vydáno RoPD
• 28.2.2018 otevřen státní rozpočet = spuštěno vydávání RoPD a
proplácení v tomto roce
• Dokončení designace ZS ITI, audit EK bez zásadních nálezů, chybovost
podle AO pod 1%
• Priorita letošního roku – splnění pravidla N+3 (proplatit a zcertifikovat
cca 19 mld. Kč) a výkonnostního rámce (kulhá v 3. a 4. prioritní ose)
• Zacílení aktivit na projekty s extrémně dlouhou etapami (OSS, kraje,
velká města a jejich příspěvkové organizace)
• Úprava postupu schvalování ZD - cílem je nezdržovat vyhlašování
tendrů (http://www.crr.cz/cs/crr/novinky?id=4838)
• Úvaha o realokaci části prostředků ze zateplování

Výzvy v IROP
• Letos poslední dvě individuální výzvy – soc. bydlení a vybrané soc.
služby; v rané fázi diskusí je i výzva na infrastrukturu pro speciální školy,
pak už jen výzvy v integrovaných nástrojích
• V návaznosti na úpravy parametrů soc. bydlení budou upraveny i IN
výzvy pro soc. bydlení
• Otevřené výzvy na 1.1. (silnice) a 4.2. (režie MAS) budeme prodlužovat,
dále pak zateplování v SC 2.5.
• Zveřejňování přehledu stavu administrace u jednotlivých MAS a
projektů v jejich výzvách na webu v 14 denním intervalu
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Verejnost/Prehledyprojektu-a-vyzev
• Optimalizace a zrychlení hodnocení ZoZ a AdO především u CLLD
• Hodnocení projektů na CRR – nemají na stole nic delší dobu, než 5
měsíců = IROP je v hodnocení projektů 3. nejrychlejší z věcných OP
• Počet projektů s dosud nepřiřazenými hodnotiteli klesl pod 200
projektů

Sociální bydlení II.
 79. výzva IROP „Sociální bydlení II.“
- Alokace EFRR: 600 000 000 Kč

- Termín vyhlášení: 8. 3. 2018
-

Příjem žádostí: 14. 6. – 18. 9. 2018

-

Druh výzvy: kolová

-

Termín ukončení realizace: do 31. 12. 2021

-

Území realizace: území správního obvodu ORP, kde se
nenachází sociálně vyloučené lokality

-

http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy

Sociální bydlení II.
 80. výzva IROP „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené
lokality II.“

- Alokace EFRR: 1 400 000 000 Kč
- Termín vyhlášení: 8. 3. 2018
-

Příjem žádostí: 14. 6. – 18. 9. 2018

-

Termín ukončení realizace: do 31. 12. 2021

-

Území realizace: území správního obvodu ORP, kde se
nachází sociálně vyloučené lokality + území s KPSVL

-

http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy

Změny oproti 34. a 35. výzvě IROP
 Nová výstavba sociálních bytů - umožněna, mimo lokality s
vyloučením podpory nové výstavby nebo koupě sociálních bytů
 Nová příloha pravidel - Seznam základních sídelních jednotek s
vyloučením podpory nové výstavby nebo koupě sociálních bytů v IROP
 Doplnění nákupu pozemků do způsobilých výdajů a demolice
původního objektu
 Navýšení počtu bytů z 8 na 12 v bytovém domě.
 Změna diskontní sazby ze 4 % na 0,95 %
 Navýšení limitu způsobilých výdajů na m² na 29 929 Kč
 Změny u veřejné podpory a doby udržitelnosti – 20letá doba pověření
výkonem SOHZ sociální bydlení
 Nová povinná příloha pro projekty KPSVL - Potvrzení souladu
projektu předkládaného do IROP se Strategickým plánem sociálního
začleňování
 Změna limitu max. příjmu pro nájemníka z 0,5 násobku na 0,6
násobek

Výzvy č. 81/82
Rozvoj sociálních služeb II.
 plán vyhlášení konec března 2018, alokace EFRR – celkem 500 mil.
Kč,
 užší počet sociálních služeb (a nejspíš i zúžení cílových skupin):
- domovy se zvláštním režimem (dle nového metodického
standardu MPSV)
- domovy pro osoby se zdravotním postižením
- chráněné bydlení
- osobní asistence
- denní stacionáře
- týdenní stacionáře
- azylové domy
 KPSVL bude mít širší spektrum podporovaných soc. služeb

Děkuji Vám za pozornost

PRV

MODIFIKACE PRV A NAPLŇOVÁNÍ MILNÍKŮ
5. MODIFIKACE PRV
• neoficiální projednávání s EK
• předpoklad oficiálního předložení – konec března 2018
• rozšíření podpory Programových rámců PRV – implementace
článku č. 20 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č.
1305/2013

NAPLŇOVÁNÍ MILNÍKŮ
• milníky pro prioritu 6
• Celkové veřejné výdaje – snaha o změnu finančního milníku v
rámci 5. modifikace
• Velikost populace, kterou pokrývají MAS – naplněno

VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV A ADMINISTRACE PROJEKTŮ
KONEČNÝCH ŽADATELŮ
PRŮBĚŽNÁ VÝZVA ŘO PRO VÝZVY MAS
• pravidelné odstávky

PRVNÍ VLNA VÝZEV – ROK 2017
•
•
•
•

87 MAS vyhlásilo 88 výzev
cca 1 160 zaregistrovaných Žádostí o dotaci za 550 mil. Kč
přes 500 uzavřených Dohod za 170 mil. Kč
první proplacené Žádosti o platbu

DRUHÁ VLNA VÝZEV – ROK 2018
• od 1.12.2017 MAS předkládají nové žádosti o potvrzení výzvy
• vyhlášeno cca 90 výzev

AKTUALITY PRV
AKTUALIZACE PRAVIDEL PRO OPATŘENÍ M19
• příprava Zpřesnění Pravidel 19.2.1 a 19.3.1

STRATEGIE A JEJICH ZMĚNY
• některé MAS schváleny pouze za podmínky úpravy strategie
formou změny – ze 4 MAS zatím pouze jedna předložila návrh
změn strategie ke konzultaci
• změny strategií nejlépe až po Střednědobém hodnocení
• zrušení Fiche až po Střednědobém hodnocení
• přesun finančních alokací v rámci obdobných Fichí (dle
oblasti podpory - zemědělství, potravinářství, lesnictví)
• TPS LEADER k evaluaci a změnám strategií – 20.12.2017

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Hlavní alokace
Celkem vyhlášeno

66,19 mld. Kč (v závislosti na vývoji kurzu CZK/EUR)
51 výzev za 73,69 mld. Kč, tj. 111,33% hlavní alokace

Aktuálně běží

10 výzev za 12,69 mld. Kč

Celkem vydáno PA

6 920 rozhodnutí za 37,15 mld. Kč, tj. 56,13% hlavní
alokace
11,61 mld. Kč, tj. 17,54% hlavní alokace

Celkem proplaceno
příjemcům
Celkem v souhrnných 3,87 mld. Kč, tj. 5,85% hlavní alokace
žádostech o platbu
Celkem certifikováno 2,96 mld. Kč, tj. 4,47% hlavní alokace

Aktuálně vyhlášené výzvy OP VVV
KPSVL II
Teaming II
MAP II
SVL
ESF - Strukturálně postižené regiony
ERDF - Strukturálně postižené regiony
Šablony II – MRR
Šablony II – VRR
Předaplikační výzkum pro ITI II
Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF II

PO3
PO1
PO3
PO3
PO2
PO2
PO3
PO3
PO1
PO2

AKTUÁLNÍ INFORMACE O
REALIZACI OPZ
Ing. Petr Chuděj
Plenární zasedání NSK, 15. 3. 2018

VÝZVY NA ROK 2018 (VÝBĚR)


Výzva č. 84 Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti
v partnerství s ÚP ČR II: alokace 130 mil. Kč; žadatelé: nositelé paktů
zaměstnanosti, NNO, kraje; vyhlášena 8. 1. 2018



Výzva č. 88 Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování
(3. výzva): alokace 250 mil. Kč; žadatelé: NNO, obce, příspěvkové organizace
obcí, poskytovatelé sociálních služeb; vyhlášení říjen 2018



Výzva č. 89 Podpora procesu transformace pobytových služeb a
podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci: alokace 60
mil. Kč, žadatelé: zejména příspěvkové organizace, obce, nestátní neziskové
organizace; vyhlášení září 2018



Výzva č. 69 Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích mimo Prahu:
alokace 200 mil. Kč; žadatelé: obce, PO obcí, NNO; vyhlášení listopad 2018



Po téměř celý rok 2018 je stále otevřen příjem žádostí o podporu do
výzev na integrované nástroje (pro projekty ITI/IPRÚ do 14.12.2018; výzva
č. 47 na realizaci projektů CLLD pokračuje i v dalších letech)

Všechny plánované výzvy jsou uvedeny v průběžně aktualizovaném Harmonogramu
výzev (k dispozici na webu OPZ www.esfcr.cz)
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REVIZE TEXTU OPZ, DOSAŽENÍ MILNÍKŮ
 ŘO OPZ v současnosti připravuje 2. revizi OPZ v
souladu se změnou priorit resortu MPSV (v rámci plnění
vládního úkolu identifikovat možnosti pro vnitřní realokace v OP):


Přesun finančních prostředků z PO 1 (APZ, rovné příležitosti,
adaptabilita) a PO 3 (sociální inovace a mezinárodní spolupráce)
v celkové výši téměř 3,5 mld. Kč do PO 2 (zejm. podpora
sociálních služeb v jednotlivých krajích)



Související úpravy v cílových hodnotách relevantních indikátorů

 Milníky OPZ za rok 2018


Očekáváno dosažení milníků za rok 2018, pokud EK schválí
1. revizi OPZ (zaslána EK na konci r. 2017)



Na úrovni jednotlivých integrovaných strategií nepožadoval ŘO
OPZ stanovení milníků pro rok 2018
137

OPŽP

www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Harmonogram výzev
• Celkem 34 výzev s celkovou alokací 18 942 577 031 Kč.
- Výzvy pro IN jsou již vyhlášeny, nové se neplánují.

• Výzvy pro Integrované nástroje
- 7 výzev pro ITI (80. – 86.)
- leden – únor 2017
- 2 výzvy pro CLLD (87. – 88.)
- leden 2017
- Výzvy jsou otevřené do let 2019 (ITI) a 2020 (CLLD
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Plnění věcných milníků
Kód

Název indikátoru / milníku

PO

SC

Fond

MJ

Milník 2018

Predikce plnění ke konci roku
2018

1

2

3

4

5

6

7

8

PO1

1.1

FS

EO

20 000

bude splněno

Počet obyvatel chráněných opatřeními proti
povodním

PO1

1.3 a
1.4

FS

osoby

22 000

bude splněno

Počet stacionárních zdrojů znečišťování
36101 ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření
ke snížení emisí

PO2

2.1 a
2.2

FS

stac.
zdroje

20 000

bude splněno

Návrhová kapacita nově vybudovaných a
42205
rekonstruovaných ČOV
43200

40103

Nově vytvořená kapacita systémů separace a
svozu všech odpadů

PO3

3.2

FS

t/rok

100 000

bude splněno

40102

Kapacita podpořených zařízení pro
materiálové využití ostatních odpadů

PO3

3.2

FS

t/rok

300 000
(návrh 100 000)

s EK se komunikuje o snížení
milníku

44101

Celková rozloha sanovaných lokalit v ČR
vztažená k určitému datu

PO3

3.4

FS

m2

50 000

bude splněno

PO3

3.5

EFRR

zařízení

5

bude splněno

5 628
(návrh 300)

s EK se komunikuje o snížení
milníku

500 000
(návrh 400 000)

s EK se komunikuje o snížení
milníku

6

bude splněno

40902 Vybudovaná nebo rekonstruovaná zařízení*

46500

Plocha stanovišť, která jsou podporována
s cílem zlepšit jejich stav zachování

PO4

4.3 a
EFRR
4.4

32701

Snížení konečné spotřeby energie ve
veřejných budovách

PO5

5.1

FS

GJ/rok

32705

Počet podpořených projektů energeticky
efektivní výstavby

PO5

5.2

EFRR

ks

ha
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Plnění finančních milníků
PO

Nízev milníku

Fond

MJ

milník 2018

Predikce plnění ke konci
roku 2018

1

2

3

4

5

6

1

Celkové certifikované způsobilé výdaje

FS

EUR

141 252 782

bude splněno

2

Celkové certifikované způsobilé výdaje

FS

EUR

83 384 420

bude splněno

3

Celkové certifikované způsobilé výdaje

FS

EUR

80 060 940

bude splněno

3

Celkové certifikované způsobilé výdaje

EFRR

EUR

4 288 478

bude splněno

4

Celkové certifikované způsobilé výdaje

EFRR

EUR

65 330 299

s EK se komunikuje o
snížení milníku

5

Celkové certifikované způsobilé výdaje

FS

EUR

93 638 525

bude splněno

5

Celkové certifikované způsobilé výdaje

EFRR

EUR

3 714 745

s EK se komunikuje o
snížení milníku
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OP TP

OP PPR

Integrované územní investice OP PIK
v průběhu 1.Q 2018
MPO, Odbor koordinace strukturálních fondů

9. plenární zasedání NSK, Jindřichův Hradec
14. – 15. března 2018

Aktuální stav implementace ITI OP PIK
• bohužel od minulého NSK v prosinci 2017 minimální pokrok
Vyhlašování výzev
• v souvislosti s novou vládou proběhla na MPO systemizace
• se změnou koncepce hodnocení vyhlášen stop stav vyhlašování výzev OP PIK
• pro ITI následně umožněna výjimka bez úpravy modelu hodnocení
• změna šablony výzev dle novelizace zákona o rozpočtových pravidlech
• první dvě výzvy ITI Plzeň (Inovace, Potenciál) k vyhlášení 15.3. 2018, další dvě v březnu
• dále dle platného harmonogramu
Hodnocení žádostí
• hodnocení do 8. března blokováno nedokončenou designací ZS ITI v auditu systému
• problematický stav jedno-projektové výzvy Služby infrastruktury ITI Olomouc
• probíhá revizní aktualizace OM verze 5.1 vč. připomínkování ZS ITI

Aktuální stav výzev ITI OP PIK
tis. Kč
ALOKACE ITI
ALOKACE OP PIK

4 042 300

%
3,70%

109 125 454

VYHLÁŠENO ITI

2 189 500

54,16%

ZBÝVÁ K VYHLÁŠENÍ

1 852 800

45,84%

HODNOCENÍ PROJEKT.ZÁMĚRU

474 055

11,73%

PŘEDLOŽENO DO VÝZEV ŘO

139 709

3,46%

Děkuji za pozornost

Různé

Závěr
Zdeněk Semorád

