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Aktuality z oblasti územní dimenze – komponenty
NPO
David Koppitz, Miroslav Daněk, MMR

Integrované nástroje
• CLLD
» Rozšíření územní působnosti MAS
» Dokončena standardizace MAS
» Do 31. 8. otevřena výzva k předkládání koncepčních částí SCLLD

• ITI
» 14-20: plníme 5% závazek na SUD (7,42 %)
» novela zákona č. 248/2000 Sb.

• MP INRAP
» Připomínky z pracovních skupin
» Předpoklad vydání k 1. 8. 2021

Výsledková evaluace přínosu evropských fondů na regionální úrovni
•
•
•
•

Zpracovatel: Ernst & Young a Ekotoxa
Časový rámec: leden 2021 – leden 2024
Navazuje na procesní evaluaci územní dimenze
Vybrané cíle:
» Výstupy a výsledky intervencí na úrovni krajů správních obvodů ORP
» Vyhodnocení výstupů a výsledků integrovaných urbánních nástrojů a nástroje komunitně vedený
místní rozvoj jako součást územní dimenze

Podařilo se prostřednictvím ESIF 14-20 podpořit rozvoj regionů plánovaný dle
jejich strategických dokumentů? Jak k tomu přispěla územní dimenze?

Uhelné regiony – Plán spravedlivé územní transformace
• Výběr strategických projektů
»
»
»
»

3. fáze výběru – odborné posouzení
Komunikace s JASPERS
Zahájení diskuse s tripartitou
Řešení tematických překryvů s resorty

• Předložení vládě v září 2021
Zaměření na projekty komplexní povahy, které nelze běžně podpořit,
případně propojovat ve vazbě na transformaci –> odlišení od ostatních
dostupných zdrojů.

Národní dotační tituly MMR
Program

Žádáno

14,4 mld. Kč
Doporučeno

4,9 mld. Kč
Časté formální nedostatky
=
Podpořeny všechny žádosti, které
prošly formálním hodnocením

Demolice budov v SVL
Obnova místních komunikací (do 3 tis.)
Obnova sportovní infrastruktury (do 3 tis.)
Obnova staveb a zařízení dopravní infrastruktury (do 3 tis.)
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (do 3 tis.)
Budování a obnova míst aktivního a pasivního odpočinku (do 3 tis.)
Podpora dostupnosti služeb (do 1 tis.)
Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí
Obnova místních komunikací (3-10 tis.)
Obnova sportovní infrastruktury (3-10 tis.)
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (3-10 tis.)
Obnova místních komunikací (10 tis.+)
Podpora vládou doporučených projektů v oblasti rozvoje regionů
Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 2020
Technická infrastruktura
Podporované byty
Bytové domy bez bariér

žádáno (Kč)
85 500 417
4 578 746 478
702 541 692
371 695 861
3 927 379 108
1 033 769 121
10 213 355
5 255 822
830 333 946
180 958 083
1 518 380 191
240 904 974
82 489 403
64 470 586
138 720 000
350 860 408
254 815 559

doporučené (Kč)
30 930 521
1 610 641 580
235 279 291
98 985 855
1 009 196 348
409 457 709
5 481 268
2 212 000
214 062 259
43 456 572
482 078 613
40 348 703
16 891 558
19 648 804

European Week of Regions and Cities 2021
•
•

Workshop na téma: „Digitalizace – naděje pro občany z ohrožených území“
Cíl: na praktických vybraných projektech z území ukázat, jak digitalizace pomáhá

•
•
•
•

Workshop proběhne v on-line formě
Zapojení konkrétních projektů, sdílení praktických zkušeností
Datum a čas workshopu – bude upřesněn
Registrace na workshop bude možná od 30. 8. 2021

Předsednictví ČR Radě EU 2022
•

Priority CZ PRES – městská a územní agenda;
témata: zelená tranzice; územně-specifický přístup;
hospodářsky a sociálně ohrožená území

•

Připravovaná jednání:
➢ 13. 9. 2022 – Jednání národních kontaktních bodů pro
územní soudržnost (NTCCP)
➢ 14. 9. 2022 - Jednání pracovní skupiny pro městský rozvoj
(UDG)
➢ 25. 10. 2022 - Jednání vrchních ředitelů zodpovědných za
územní soudržnost (DGTC)
➢ 26. 10. 2022 - Jednání vrchních ředitelů zodpovědných za
městské záležitosti (DGUM)

High-Level Political Forum 2021 a příprava VNR
HLPF (OSN)
• Platforma pro diskuzi otázek udržitelného rozvoje
• 6. 7. – 15. 7. 2021 (on-line)
• Účast MMR, MŽP, MZV, Moravskoslezský kraj, Jihlava aj. stakeholdeři
Dokument VNR (Voluntary National Review)
K čemu slouží dokument?
• Pro prezentaci na Politickém fóru na vysoké úrovni
• Jak si ČR vede v naplňování globálních cílů udržitelného rozvoje?
Co např. konkrétně v dokumentu naleznete:
• Data a informace napříč sektory, projekty, iniciativy, politiky…
• Info o SDGs budgeting – analýzu státního rozpočtu ve vztahu
k udržitelnému rozvoji
Dokument bude dostupný na webu www.prolepsiregiony.cz a www.cr2030.cz

NPO – územní dimenze a relevance pro obce a kraje
•
•

NPO obsahuje celkem 27 komponent
Komponenty ze strany MMR–ORP vyhodnoceny (posouzení finálního stavu) z pohledu
» Územní dimenze
» Relevance pro obce a kraje

ANO

Částečně ANO

NE

Územní dimenze

10 komponent

10 komponent

7 komponent

Relevance pro obce
a kraje

15 komponent

7 komponent

5 komponent

Komponenty v gesci MMR
• 1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové
technologie
» Aktivita 1.4.1.6. Demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro města a
průmyslové oblasti (např. 5G)

•
•
•
•

1.6 Zrychlení a digitalizace stavebního řízení
2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží
4.1 Systémová podpora veřejných investic
Přesah některých komponent do oblasti cestovního ruchu

Aktivita 1.4.1.6.: Demonstrativní projekty rozvoje aplikací
pro města a průmyslové oblasti (např. 5G)
• Cílem investice je kapitálová podpora vývoje a nasazování aplikací sítí 5G
• Podpora se soustředí na města, obce a regiony a rovněž na Průmysl 4.0.
• Vertikála Smart City (Smart Village/Region)
•

Aplikace 5G v oblastech dopravních systémů, osvětlení, zvyšování bezpečnosti
občanů, monitorování ovzduší, hospodaření s vodou, monitorování lesů atd.

• Vertikála Průmysl 4.0.
• Digitalizované výrobní linky, robotizované systémy, komunikace D2D, 5G připojení atd.
• Financování z NPO ve výši 1 100 mil. Kč
•
•

V roce 2021 a 2022 by měla první podpora směřovat na města zapojená do projektu 5G pro 5
měst
Nejpozději od roku 2023 předpokládáme směřování hlavní části podpory do dalších měst, obcí
a regionů a pro oblast průmyslu

2.8 Regenerace území se starou stavební zátěží (brownfieldů)

2 000
mil. Kč

3,3 mld.
Kč

800
mil. Kč

500
mil. Kč

1. Regenerace významných strategických
brownfieldů (MMR/SFPI)

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

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

2.8 Brownfieldy – návazné kroky
•
•
•

•
•

Nastavení vůči EK - costing, tagging, nastavení milníků a cílů
Implementace
» Implementace vůči delivery unit, interní rozdělení pravomocí mezi SFPI a MMR
Věcné zaměření
» novelizace současného nařízení na nepodnikatelské využití brownfieldů - zohlednění parametrů
RRF (např. „zelený“ přínos realizovaných projektů, kratší doba implementace atd.)
» příprava nového nařízení pro spec. brownfieldy (věcné zadání programu (definice strategického
brownfieldu, veřejná podpora a podnikatelské/nepodnikatelské využití, oprávnění, projektové
fáze a etapizace, výběr projektů v rámci RSK)
Zapojení dalších subjektů (RSK, CzechInvest, MPO)
Propagace a komunikace do území

4.1. Systémová podpora veřejných investic (2 490 mil. Kč)

Pilíř I: Podpora přípravy projektů (2 334 mil. Kč)
• Podpora přípravy 150 velkých, chytrých, zelených, digitálních projektů (min. 50 mil. Kč)
• Podpora 30 PPP projektů (min. 250 mil. Kč)
• Výběr projektů ve spolupráci s RSK

Pilíř II: Technická, metodická a organizační podpora systému (166 mil. Kč)
• Analytický SW navazující na ISPZ
• Metodické a školící aktivity
• Koordinační jednotka

Komponenty NPO s vazbou na cestovní ruch
▪

▪

Cestovní ruch je vzhledem ke svému
přesahu do celé řady dalších odvětví a
gescí ostatních resortů, zapracován
v NPO průřezově.
NPO univerzálně postaven, umožní
realizaci projektů z oblasti cestovního
ruchu v celé řadě témat:
▪
▪
▪
▪

▪

▪

digitalizace (mj. počítáno s podporou 2 projektů
agentury CzechTourism),
cirkulární ekonomika,
revitalizace brownfieldů,
podpora start-upů a rozvoj inovací v podnikové
praxi, nebo
Kultura spolu s kreativními průmysly

Celá řada plánovaných reforem zároveň
bude mít synergický efekt pro rozvoj CR,
např. rozvoj elektromobility, opatření
v oblasti ochrany přírody a adaptace na
klimatickou změnu.

Reakce na usnesení RSK z období
březen 2020 až červen 2021
Zástupci ŘO, RSK

RSK Jihomoravského kraje

•

RSK JMK vyjadřuje nespokojenost s formou a procesem projednávání Národního
plánu obnovy 2020-2026 s regionálními partnery a žádá, aby jednotlivé výzvy byly
konzultovány s regionálními partnery před jejich vypsáním.

•

RSK JMK vyzývá Ministerstvo životního prostředí ČR, aby se zaměřilo na
administrativní náročnost projektů zejména v oblasti OP ŽP, která odrazuje žadatele
od realizace projektů.

RSK Olomouckého kraje
RSK OLK vyzývá řídicí orgány operačních programů EU a národních
dotačních titulů k systémovému zvýhodnění Hospodářsky a sociálně
ohrožených území při tvorbě programů a jednotlivých výzev s cílem
zabránit dalšímu prohlubování socioekonomických rozdílů území a naplnit
tak cíle kohezní politiky EU a Strategie regionálního rozvoje ČR, popř.
regionální politiky ČR.

Územní dimenze v operačních programech
2021+
Miroslav Daněk, Štěpán Nosek, MMR-ORP

Harmonogram přípravy

29. 4.

11. 5.

1.pol.
června

15.6. – 29.6.

23.6. – 24.6.

15. 7.
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Územní dimenze v operačních programech
• Zohlednit specifické potřeby a cíle různých typů území v nastavení operačních programů
a podpořit tím rozvoj území definovaných SRR 21+.
• Nakolik se toto nastavení promítne do reálné alokace ve prospěch preferovaných regionů, je
nutné pravidelně monitorovat.
• ÚDOP definuje alokaci na nástroje ITI, CLLD, RAP a specifickou podporu HSOÚ a strukturálně
postiženým krajům.
• U HSOÚ bude stěžejním cílem, aby v tématech, v nichž budou HSOÚ podpořeny (bonifikovány)
bylo alokováno minimálně 25 % alokace daného tématu.
Indikativní alokace na nástroje územní dimenze (v milionech EUR)
IROP

OP ŽP

OP D

OP TAK

OP JAK

OPZ+

ITI

999,6

89,9

443,5

61

46,6

0

CLLD

328

15

x

38

x

55

RAP

830

x

x

x

x

x

ÚDOP / IROP
•

Územní dimenze v IROP implementována prostřednictvím nástrojů územní dimenze
(ITI, CLLD, RAP, KPSV 2021+).
» Na integrované nástroje ITI (6 specifických cílů) a CLLD (1 specifický cíl) bude v IROP alokováno
maximálně 30 % celkové alokace programu, z toho se předpokládá 22 % do nástroje ITI a 7,22 %
do nástroje CLLD.
» RAP implementován v IROP ve 4 tématech.
» KPSV+ implementováno v IROP ve 3 tématech.

ÚDOP / OP ŽP
•

Územní dimenze v OP ŽP implementována prostřednictvím nástrojů územní dimenze
(ITI, CLLD) a prostřednictvím zvýhodnění území vykazujících negativní environmetální
charakteristiky (např. zhoršená kvalita ovzduší)
» Na integrované nástroje ITI (4 specifické cíle) bude v OP ŽP alokováno zhruba 2,3 mld. Kč, na
CLLD (1 specifický cíl) bude v OP ŽP alokováno cca 400 milionů Kč.
» Výměna nevyhovujících kotlů "kotlíky" na tuhá paliva (podpora bude poskytována
prostřednictvím krajských úřadů); v řešení zvýšená podpora obcí vykazující horší kvalitu ovzduší
(v SC 1.1).
» Nestabilní svahy dle Mapy svahových nestabilit (v SC 1.3).
» V oblasti kvality ovzduší budou preferována území prioritní z hlediska PM10 a PM2,5 definovaná
v programech zlepšování kvality ovzduší (v SC 1.6).

ÚDOP / OP D

•

Územní dimenze v OP D implementována prostřednictvím nástroje ITI
» Na integrovaný nástroj ITI se předpokládá alokace cca 11,5 miliardy Kč

•
•

Z povahy podporovaných aktivit vyplývá územní zaměření na velká města a aglomerace
Přispívá k plnění cíle územní dimenze vedoucí ke zlepšení konektivity území (mezi
významnými centry osídlení, mezi centry osídlení a periferními oblastmi, mezi jádrem a
zázemím měst)
»

Cílem je využití rozvojového potenciálu jader pro celkový národní rozvoj a zmírnění negativních
důsledků periferního postavení.

ÚDOP / OP TAK
•

•
•

•
•
•

Na projekty ITI se předpokládá alokace 1,6 miliardy Kč (61 mil. EUR), a to v SC 1.1. Projekty ITI mohou
být po dohodě s ŘO OP podpořeny i v ostatních specifických cílech formou kombinovaných výzev s
oddělenou alokací pro ITI.
Ve SC 2.1 Posílení růstu a konkurenceschopnosti MSP se očekává implementace CLLD
s předpokládanou alokací ve výši 1 mld. Kč.
Předpokládá se odlišný přístup k jednotlivým krajům s ohledem na schopnost implementovat RIS 3
strategii (platí pro SC 1.1)
Bonifikace malých a středních podniků (některé výzvy v SC 1.1 a SC 2.1) v hospodářsky a sociálně
ohrožených územích (HSOÚ).
V oblasti Zvýšení digitálního propojení (SC 3.1) budou podporována přednostně nepokrytá území dle
šetření, resp. dle mapových podkladů MPO/ČTÚ.
V oblasti podpory přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám (SC 5.1)
bude z důvodu vyššího rizika sucha primárně podporována oblast Jihovýchodu (Jižní Moravy).

ÚDOP / OP JAK

• V OP JAK bude implementován nástroj ITI, a to ve specifickém cíli 1.1: Posílení
výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií.
• Uplatnění nástroje SMART Akcelerátor na rozvoj krajských inovačních systémů v SC
1.2
• Uplatnění MAP a KAP v SC 2.2 a SC 2.3
• Uplatnění KPSV ve SC 2.3

ÚDOP / OP Z+
• Územní dimenze v OP Z+ implementována prostřednictvím nástrojů CLLD a KPSV 2021+
• Podpora projektů vygenerovaných mechanismem ITI v jednotlivých aglomeracích
prostřednictvím specifické výzvy (výzev) v rámci SC 2.1.
• Specifické výzva (výzvy) v SC 1.3 zaměřená na podporu vybraných regionů
s největším problémem dostupnosti služeb péče o děti dle aktuálních dat MPSV.
• Předpoklad uplatnění bonifikace, či specifických výzev na podporu HSOÚ a strukturálně
postižených krajů
»

Vždy dle konkrétních témat dle rozhodnutí Platformy pro vyhlašování výzev / Monitorovacího výboru.

Akční plán implementace SRR 21-22
podpora HSOÚ
Ondřej Pergl, MMR-ORP

Očekávané přínosy koordinace HSOÚ
Hlavní cíl: nastavení systémové pomoci HSOÚ k řešení jejich dlouhodobých problémů
a výzev
Informační role
» přenos informací z národní úrovní do území a opačně

Projektová role
»

aktivizace projektových záměrů, aktivní komunikace s nositeli z území

Komunikační role
»
»
»

podpora partnerství, MMR jako partner pro území
komunikační role napříč úrovněmi veřejné správy
synergie s dosavadní činností kraje při podpoře HSOÚ

Hodnotící role
»

monitoring naplňování aktivit akčních plánů a cílů SRR týkajících se HSOÚ
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Aktivity AP SRR pro HSOÚ
Téma

Rozpočet

Zdroj

Forma územní dimenze

(mil. Kč)

Podpora podnikání

2 000

OP TAK

bonifikace

Podpora zaměstnanosti

2 000

OP Z+

v jednání

Podnikatelské parky

-

-

nová výstavba

Vojenské újezdy

-

-

-

Revitalizace brownfields

2 000

RRF / SR

vyšší míra dotace

6 000
+ aktivity pro regionální centra = 10 mld. Kč
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Novelizace vyhlášky č. 560/2006 Sb., o programovém financování
•
•
•

Spolupráce MF a MMR
Novelizace vyhlášky souvisí s novelou zákona o rozpočtových pravidel z 11/2020
Novela vyhláška upravuje pravidla postupu:
o MF, MMR, poskytovatelů, žadatelů a příjemců dotací nebo návratných finančních výpomocí ze
státního rozpočtu při přípravě, schvalování, realizaci a závěrečném vyhodnocování
programů a dotačních investičních akcí, včetně jejich správy v rozpočtovém systému
o ministerstva, správců kapitol a účastníků programů při přípravě, schvalování, realizaci
a závěrečném vyhodnocování programů a výdajových investičních akcí, včetně jejich správy
v rozpočtovém systému

•
•

Součástí vyhlášky bude část o územním zaměření finanční podpory (územní
dimenze)
Platnost novelizace vyhlášky: 1. 1. 2022
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Existující podpora témat pro HSOÚ
Potřeby dle analýzy SMO (2017)
Téma

Podpora

Místní komunikace, chodníky

SR - PRR 19+ (MMR) – bonifikace

Cyklodoprava, cyklostezky

IROP, SR – SFDI

Dostupnost pracovních příležitostí,
podpora podnikání a firem

OP PIK, OP TAK, OP Z+, RRF, OP ST – bonifikace, výhodnější podmínky

Infrastruktura pro sport a volný čas

SR - PRR 19+ (MMR) – bonifikace

Kanalizace, ČOV, vodovody

SR – Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací, Podpora opatřená pro zmírnění
negativních dopadů sucha a nedostatku vody (MZe) – jiná územní dimenze

Úspory energií

ModFond

Infrastruktura pro vzdělávání

IROP 2, OP JAK – jiná územní dimenze

Infrastruktura pro společenský život

SR - PRR 19+ (MMR) – bonifikace

Infrastruktura pro veřejnou správu

SR - Podpora bydlení (MMR) – bonifikace, OP ŽP 21+, ModFond

Pozemky pro bydlení

SR - Podpora bydlení (MMR) – bonifikace

Revitalizace území, BF

SR – SFPI – vyšší míra dotace

Dostupnost zdravotní péče

SR - Program na podpor dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů, zubních lékařů (MZd) – jiná územní dimenze
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NDT MMR pro HSOÚ
•
•
•
•
•

Dosavadní podpora HSOÚ (bonifikace) napříč programy MMR
specifické výzvy ve stávajícím programu MMR či vlastní dotační titul?
Jaká témata podporovat?
Spolupráce a role MMR – kraje – obce?
PRR19+
Jak podpořit větší synergii v dotačních titulech?

3 mld. Kč
7 mld. Kč
40

Přestávka

Regionální akční plány – stav přípravy
MMR, Asociace krajů

Stav přípravy RAP z pohledu MMR

Stav přípravy RAP z pohledu AK ČR

Silnice II. třídy
průměr délky prioritní sítě
a celkové délky

✓

Deinstitucionalizace
sociálních služeb
Seznam projektů

Zdravotní
záchranná služba
počet výjezdových základem
a výjezdových skupin (50 : 50)

✓

Střední školy
„počet žáků“

Informační systém projektových záměrů
David Koppitz, MMR

Informační systém projektových záměrů (ISPZ)

Aktuální stav ISPZ
• Systém je připraven na sběr a správu PZ
• Řešení dílčích nedostatků spojených se spuštěním
nového IS
• Rozvoj funkcionalit především pro správce (RSK)
• „Čistění“ a aktualizace dat do 31. 8. 2021

Informační systém projektových záměrů

projektovezamery.cz
info.projektovezamery.cz
ispz@mmr.cz

TIA – pilotní akce, implementace Územní
agendy 2030
Martina Karkošková, MMR

Územní agenda 2030 – Budoucnost pro všechna místa
• Strategický rámec udávající směr evropskému
územnímu rozvoji
• Schválena 1. 12. 2020 na neformálním ministerském jednání
v Lipsku
• Poslání: směřovat ke snižování rozdílů mezi regiony
• Akcent na strategické a územní plánování
• Informace na https://www.mmr.cz/cs/evropska-unie/uzemniagenda-evropske-unie

Územní agenda 2030 – Budoucnost pro všechna místa

Územní agenda 2030 – Implementace
▪ ČR s zapoji a o po s é pi otní a
TIA (Territorial Impact
Assessment) – posouz ní územních dopadů sektorových
politik
▪ V rá i PA bu vypra ována
to i a pro posouz ní
o větvový h po iti na rozvoj ob í a r gionů t rá bu nás ně
t stována
▪ ČR zapojí v rá i této PA j
n z r gionů pro t stování t rý
SRR 2 + finuj ja o hospo ářs y a so iá ně ohrož ný (HSOÚ)
▪ TIA – nástroj pro ho no ní úz ní h dopadů projektových
záměrů

TIA – Hodnocení územních dopadů

www.tiammr.cz

Různé
David Koppitz, MMR

Program Občané, rovnost, práva a
hodnoty (CERV)
- základní představení programu

Nový program Občané, rovnost, práva a hodnoty – základní parametry

• Sloučení programů (1) Evropa pro občany, (2) Práva, rovnost a
občanství (REC) a (3) Daphne implementovaných v minulých
MFF.
• Národní kontaktní místo - Úřad vlády ČR (Odbor věcných politik
EU / Odd. evropských programů a fondů)
✓Propagace programu CERV na národní, regionální i místní úrovni;
✓Podpora českých subjektů, aby se do realizace programu zapojily a široká
asistence pro (potenciální) žadatele o grant;
✓Publicita programu a šíření dosažených výsledků mezi odbornou i laickou
veřejnost.

Cíl programu
o Chránit a prosazovat práva a hodnoty zakotvené ve Smlouvách (primárním evropském právu), v Listině základních práv EU a platných
mezinárodních úmluvách o lidských právech
o Podporovat organizace občanské společnosti a jiné zúčastněné subjekty, které působí na místní, regionální, celostátní a nadnárodní úrovni
o Rozvíjet občanskou a demokratickou angažovanosti za účelem zachování a dalšího rozvoje otevřené, demokratické, spravedlivé a inkluzivní
společnosti, jež je založena na zásadách právního státu.

1.

Evropské hodnoty
▪ Podpora ochrany a prosazování hodnot EU v souladu s článkem 2 Smlouvy o EU ze strany
organizací občanské společnosti vedoucí k dodržování zásad právního státu, k budování
demokratičtější Unie, demokratickému dialogu, transparentnosti a řádné veřejné správě.

2.

Občanská angažovanost a participace
▪ Podpora angažovanosti a účasti občanů na demokratickém životě Unie a výměny mezi občany
různých členských států a zvyšování povědomí o jejich společné evropské historii.

3.

Rovnost, práva, a genderová rovnost
▪ Prosazování práva, zákaz diskriminace a podpora rovnosti včetně genderové rovnosti a
pokračování v uplatňování hlediska genderové rovnosti a zákazu diskriminace.

4.

Daphne
▪ Prevence a boj proti genderově podmíněnému násilí a domácímu násilí včetně násilí na dětech.

Nový program Občané,
rovnost, práva a hodnoty –
grantové příležitosti
Na základě víceletého pracovního
programu EK/EACEA bude
vyhlášeno v roce 2021 a 2022
celkem 21 výzev k podání žádostí o
grant
Část z nich již vyhlášena (9) a
uzavřena (3);
Do konce roku bude ještě vyhlášeno
10 výzev (3Q – 1; 4Q – 9);
V roce 2022 budou vyhlášeny 2
výzvy.

Výzvy jsou vždy publikovány na
Funding & tender portal EU

Nový program Občané, rovnost, práva a hodnoty – grantové příležitosti II
• Oprávnění žadatelé o grant jsou zpravidla jakékoliv organizace s právní subjektivitou
o Výjimečně uzavřená výzva pro specifické subjekty.

o Někdy požadavek na projektové partnerství (zahraniční subjekty a/nebo spolupráce NGOs a veřejného sektoru apod.).

• Granty:
A.

Ve formě skutečně vynaložených výdajů (grant až 90% z CUV). Zpravidla aplikováno pro lidskoprávní projekty a projekty na
EU hodnoty

B.

Paušální sazby (lump-sums) pro projekty z oblasti občanské angažovanosti a participace (typicky town-twinnig nebo
síťování měst) na základě počtu akcí a účastníků.

• Předfinancování / zálohová platba: až 80% z přiděleného maximálního grantu.
• Celková alokace na program CERV pro MFF 2021-2027: 1 441 705 000 EUR (ca 36,5 mld. CZK). Z toho:
o Evropské hodnoty: 641 366 097 EUR (ca 16,4 mld. CZK)
o Občanská angažovanost a participace: 366 368 783 EUR (9,3 mld. CZK)
o Rovnost, práva, a genderová rovnost: 353 970 120 EUR (9 mld. CZK)
o Daphne: 80 000 000 EUR (2 mld. CZK)

CERV - Civil Dialogue Week 2021!
Proběhl 25. – 28. května 2021, komplexní a detailní informace k programu a jeho dílčím
částem – momentálně nejlepší zdroj informací (kromě NKM ;))
https://cerv-civil-dialogue-week.eu/ - videozáznam ke všem webinářům

Národní kontaktní místo pro program CERV
Pavel Hradecký
Oddělení evropských programů a fondů
Úřad vlády České republiky
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
hradecky.pavel@vlada.cz

Shrnutí závěrů
David Koppitz, MMR

Další program
17:00 komentovaná prohlídka
Staroměstského náměstí
(začátek před AVI v Pařížské ulici)

18.00 Večeře
Barokní refektář Dominikánského kláštera
svatého Jiljí, Jilská 234/5

Děkuji za pozornost

www.mmr.cz
www.dotaceEU.cz

