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Úvod
David Koppitz

Usnesení NSK‐11/2018
Národní stálá konference
I. schvaluje aktualizaci statutu NSK,
II. ukládá sekretariátu NSK předložit Statut ministryni pro místní rozvoj
k podpisu a informovat členy NSK o jeho vydání rozhodnutím
ministryně.

Aktuality z územní dimenze
Radana Leistner Kratochvílová, František Kubeš,
Richard Nikischer

Zpráva o plnění územní dimenze
•

Dle očekávání klesá počet i celková alokace nově vyhlašovaných výzev
» 2017: 144 výzev, 88 mld. Kč
» 2015‐2017: 379 výzev, 433 mld. Kč

•
•
•

Zaregistrováno: 437,6 mld. Kč
Schváleno: 200,6 mld. Kč
V realizaci: 177,1 mld. Kč
» z toho IN 2,7 mld. Kč
• Urbánní IN: 2,6 mld. Kč
• CLLD: 73,6 mil. Kč

Projekty v realizaci dle typu územní dimenze

Územní dimenze v praxi
•

Program RESTART a iniciativa Uhelné regiony v transformaci
»
»
»
»

•

Akční plán 2017-2018 – v realizaci opatření v objemu 5,7 mld. Kč, mj. územně zacílené výzvy
pro VŠ z OP VVV
Akční plán 2018-2019 (27 opatření, 20 mld. Kč)
Iniciativa EK – spolupráce a inspirace uhelných regionů v EU, expertní podpora EK, teoretické
možnosti realokací v rámci ESIF a téma pro budoucí programové období
ČR jako jedna z pilotních zemí

Podpora zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb
»
»
»
»
»

Alokace: 100 mil. Kč
Ukončení: 2021
Personální náklady (sestra, hygienistka, instrumentářka)
Míra dotace: max. 70 %
Výše dotace: max. 240 tis./rok, 1,2 mil. Kč/5 let

Územní dimenze v praxi
•

Využití RAP při tvorbě Národního investičního plánu

•

CEDR – podpořené projekty z národních zdrojů na RISY.cz
»
»

•

V provozu databáze evropských projektů
V přípravě databáze projektů z krajských dotačních titulů

Projednání výstupů RAP s resorty a řídicími orgány
»
»

ESIF – vysokorychlostní internet
Resorty (NDT) – setkání na přelomu dubna a května, vybraná témata dále v řešení

Integrované nástroje


Probíhá aktualizace MPIN






Obdrženo 28 připomínek od ŘO a 9 připomínek prostřednictvím OS JMP
Připomínky byly vypořádány do 13. června 2018
Probíhá meziresortní připomínkové řízení

Setkání MMR a 5 aglomerací ITI s MPO (20. 6. 2018)
Řešena limitace pro velké podniky v PO 1, ŘO dosáhl v dialogu s EK výjimky pro programy Aplikace a Potenciál,
naopak program Inovace určen výhradně pro MSP. ŘO nebude bránit přesunům alokací ITI mezi jednotlivými
roky.



Do konce května realizována bilaterální setkání se všemi nositeli IN.



Probíhají i společná setkání s nositeli – příprava na NSK v rámci workshopů projektu MEDUIN II

Rozšíření aktivit CLLD v OP ŽP; Postupy pro zamezení střetu zájmů
Rozšíření aktivit CLLD v OP ŽP
•

Nabídka třech nových aktivit

SC 4.3. – posílit přirozené funkce krajiny (ÚSES), protierozní opatření,
SC 4.4. – veřejně přístupná sídelní zeleň (včetně vodních ploch)

•

Podání žádosti o změnu programového rámce OP ŽP v období od 1. 4. 2018 do 31. 5. 2018
– Podáno 92 ŽoZ (z toho 63 28. 5. a později), Schváleno 10 ŽoZ

Postupy pro zamezení střetu zájmů při hodnocení MAS
•
•
•
•

Diskutováno na Platformě CLLD (Operativní pracovní skupina Komory CLLD NSK) v období 12/2017 – 05/2018
Zapojené subjekty – ŘO, SZIF, AOPK, MMR–ORP, MMR–OŘKF (gestor Met. pokynu pro řízení výzev a hodnocení
projektů), NS MAS, SMS, MF – Centrální harmonizační jednotka, Auditní orgán, Platební a certifikační orgán
Finální podoba odsouhlasena ze strany MF
Definovány hlavní zásady a postupů kterých by se měla MAS držet, pokud chce předejít střetu zájmů

Vyhodnocování implementace CLLD
Mid‐term evaluace realizace strategií CLLD
•

Zaměřena na konkrétní strategii, resp. konkrétní MAS/území MAS, zpracovává každý nositel
schválené SCLLD

•

Výsledkem unikátní doporučení (úprava procesů, změna strategie) pro jednotlivé MAS

•

Požadavky stanoví MMR–ORP ve spolupráci s ŘO do 30.6.2018 (rovněž usnesení NSK)
»

•

Součástí balíčku bude samotné Zadání evaluace, návodný formulář Evaluační zprávy, šablona
pro realizaci případových studií, struktura rozhovorů

3 hlavní oblasti evaluace: Interní procesy a postupy implementace SCLLD na úrovni MAS; Relevance
SCLLD; Výstupy a výsledky implementace SCLLD

Kontrola plnění usnesení z 9. zasedání NSK
David Koppitz

Plnění 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.

Plněno částečně

Plnění 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.

Plněno částečně

Plnění 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.

Průběžně plněno

Plnění usnesení NSK‐8/2018
Národní stálá konference
I. doporučuje ŘO prověřit možnosti aplikace nových legislativních podmínek EU
pro zjednodušenou administraci ve vztahu k CLLD, zejména umbrella projects, draft budget,
simplified cost options.

Splněno

Plnění usnesení NSK‐9/2018
Národní stálá konference
I. vyzývá ŘO a NS MAS ke spolupráci na vyhledávání a prezentaci příkladů přínosu metody
CLLD.

Průběžně plněno

Plnění usnesení NSK‐10/2018
Národní stálá konference
I. MMR a jednotlivé ŘO k dalšímu využití nástroje CLLD/LEADER a využití multifondového
přístupu v programovém období po roce 2020.

Průběžně plněno

Příprava budoucí podoby politiky
soudržnosti po roce 2020
Olga Letáčková

Příprava období po roce 2020 na EU úrovni
GAC ‐ Rada pro obecné záležitosti: 12. 4. 2018 ‐ témata: strategický kontext, priority, komunikace ‐
závěry: důraz na vnitrostátní pravidla a orgány (subsidiarity, proporcionalita, EK spíše strategické aspekty),
větší odpovědnost na ČS, zjednodušení pravidel, synergie mezi fondy, zachování územních nástrojů po
roce 2020 (jejich využívání dobrovolné a jednodušší)
Víceletý finanční rámec:
‐ 2. 5. 2018 zveřejněn návrh EK pro 2021‐2027
‐ důraz na priority a politiky s nejvyšší evropskou přidanou hodnotu
‐ 1 279 miliard EUR (v běžných cenách) ‐ 1,11 % HND EU‐27
‐ výše rozpočtu je srovnatelná se stávajícím rozpočtem na období 2014–2020

Příprava období po roce 2020 na EU úrovni
Víceletý finanční rámec:
Detail alokace Víceletého finančního rámce EU‐27 pro období 2021‐2027 (v běžných cenách)
EU (prostředky na závazky)

21-27 (v mld. EUR)

Jednotný trh, inovace a digitální agenda

187

Soudržnost a hodnoty

442

z toho: hospodářská, sociální a územní soudržnost

373

Přírodní zdroje a životní prostředí

379

Migrace a správa hranic

35

Bezpečnost a obrana

28

Sousedství a svět

123

Evropská veřejná správa

85

Celkem (prostředky na závazky)

1 279

Jako procentní podíl HND

1,11%

Příprava období po roce 2020 na EU úrovni
Víceletý finanční rámec (VFR):
‐ pro financování nových a naléhavých priority (výzkum a inovace, mladí lidé, digitální ekonomika, správa
hranic, bezpečnost a obrana) je třeba zvýšit stávající úrovně financování
‐ vytvoření unijní rezervy
‐ EK navrhuje mírně omezit finanční prostředky na SZP a PS ‐ PS cca o 7 %
‐ přímo řízené programy ‐ např. Horizon Europe nárůst rozpočtu o 25 % (na 98 mld. EUR)
‐ dohody ohledně VFR by mělo být dosaženo před volbami do EP ‐ květen 2019

Příprava období po roce 2020 na EU úrovni
Legislativa pro EU fondy:
‐ 29. května 2018 zveřejněn návrh EK pro PS (Obecné nařízení, EFRR, FS, EÚS a ECBC)
‐ 30. května 2018 ‐ ESF+ (lidé)
‐ 1. června 2018 – EZFRV (zemědělství) a ENRF (rybářství)
‐ 6. června 2018 ‐ Nástroj k propojení Evropy, Digitální Evropa, InvestEU
‐ 7. června 2018 ‐ Horizon Europe
klíčové aspekty Obecného nařízení:
‐ pro ČR určeny prostředky ve výši 18 mld. (v běžných cenách), což je propad o cca 24 % oproti aktuálnímu
období 2014–2020 (ČR patří mezi ČS s nejvyšším propadem alokace, největší snížení alokace ve
východní a střední Evropě ‐ jižní Evropa spíše získává)
‐ hlavním kritériem výpočtu alokací ‐ relativní HDP/obyv. (cca 80% váha) + další faktory (nezaměstnanost,
úroveň vzdělání, klimatická změna, migrace)
‐ zachovány 3 kategorie regionů (méně rozvinuté, přechodové a více rozvinuté regiony)

Příprava období po roce 2020 na EU úrovni
Navržené alokace pro jednotlivé členské státy pro období po roce 2020

Příprava období po roce 2020 na EU úrovni
Kritéria výpočtu alokací ‐ HDP/obyv.
(př. změna 2007/09 ‐ 2014/16 v %)

Příprava období po roce 2020 na EU úrovni
Kritéria výpočtu alokací ‐ nezaměstnanost
(př. změna 2008/09/10 ‐ 2014/15/16 v %)

Příprava období po roce 2020 na EU úrovni
Kategorie regionů
(př. průměr 2014 ‐ 2015 ‐ 2016)
(méně rozvinuté < 75%
přechodové 75% ‐ 100%
více rozvinuté >= 100%)

Pozice regionů v ČR v období 2021–2027

•

Zachovány 3 kategorie regionů
» Méně rozvinuté (Severozápad, Severovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko)
» Přechodové (Střední Čechy, Jihozápad, Jihovýchod)
» Více rozvinuté regiony (Praha)

•

Navrhovaná míra spolufinancování EU
» Méně rozvinuté 70 % (nyní 85 %)
» Přechodové 55 % (nyní 60%)
» Více rozvinuté regiony 40 % (nyní 50 %)

Příprava období po roce 2020 na EU úrovni
Legislativa pro EU fondy ‐ klíčové aspekty Obecného nařízení:
‐ záchranná sít (safety net) ‐ zabránění radikálního poklesu alokace při přechodu do nového
programového období ‐ ČR proto bude požadovat úpravu její výše
‐ zkrácení pravidla n+ na dva roky, nižší míra spolufinancování EU (navýšení národního spolufinancování),
snížení zálohových plateb ze strany EK
‐ vyjmutí EZFRV ‐ nutno vymezit (tematicky) vazby mezi fondy pod politikou soudržnosti a pod společnou
zemědělskou politikou v oblasti rozvoje venkova
‐ tematická koncentrace ‐ pět politických cílů ‐ 1) Inteligentnější Evropa …, 2) Ekologičtější Evropa …, 3)
Propojenější Evropa …, 4) Sociálnější Evropa …, 5) Evropa blíže občanům …
‐ pravidla tematická koncentrace ‐ cíl 1 ‐ 45 % (alokace), cíl 2 ‐ 30%, klima ‐ 25 %, městský rozvoj ‐ 6 %
‐ omezení podpory velkých podniků (např. jen VVI ve spolupráci s MSP)

Příprava období po roce 2020 na EU úrovni
Legislativa pro EU fondy ‐ Klíčové aspekty Obecného nařízení:
‐ transfery prostředků do nástrojů EK (např. European Urban Initiative, CEF)
‐ územní dimenze ‐ formou ITI, CLLD nebo dle návrhů ČS
‐ enabling conditions (dříve „předběžné podmínky“, nyní tzv. „základní podmínky“) ‐ posílení a zpřísnění
tohoto nástroje ‐ nemožnost zahrnutí výdajů do žádosti o platbu, průběžnost
‐ zjednodušení ‐ audity (např. jednotný audit), flexibilita (možnost přesunout 5 % prostředků bez nutnosti
schválení ze strany EK)
‐ DPH ‐ způsobilý náklad pouze u projektů s celkovými náklady pod 5 mil. EUR

Přímý vztah Nařízení k územní dimenzi
•

3 typy integrovaného územního rozvoje – ITI, CLLD, jiné

•

ITI
» ITI upraveno identicky se současným obdobím
» územní autority se musejí stát zprostředkujícími subjekty tehdy, když provádějí jiné úkony (které
normálně spadající pod kompetenci ŘO), než jen výběr operací

•

CLLD
» není dostatečně upraven dosud klíčový vztah EAFRD k CLLD – v ON jen ERDF, ESF+ a EMFF
» problematika vedoucího fondu a používání jeho pravidel – nutná bližší specifikace
» obsah strategie CLLD bez výraznější změny
» parametry podpory CLLD zachovány – podpořit tvorbu strategií je možno i u později
neúspěšných MAS

Územní dimenze v návrzích dalších nařízení
•

Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti
» nastavení specifických cílů, tematická koncentrace a integrovaný rozvoj území
» povinné vyčlenění minimálně 6 % zdrojů ERDF na udržitelný rozvoj měst
» nový nástroj Evropské městské iniciativy

•

Evropský sociální fond
» nastavení specifických cílů, tematická koncentrace, partnerství a inovativní akce
» podpora specifických skupin obyvatel ve specifických územích

•

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
» specifické cíle – místní rozvoj ve venkovských územích
» jednotná a zvýhodněná míra příspěvku EZFRV u CLLD (maximálně 80 %)

Příprava období po roce 2020 na národní úrovni
2. Kulatý stůl k budoucnosti PS: 26. 3. 2018 ‐ témata: vývoj na EU a národní úrovni, zjednodušení,
tematické zaměření PS, územní dimenze
3. Kulatý stůl k budoucnosti PS: 15. 6. 2018 (ve spolupráci s EK /DG REGIO a DG EMPL/, MF a ÚV) ‐
témata: návrh legislativy a víceletého finančního rámce
Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po r. 2020:
‐ určit hlavní cíle a věcné oblasti financování a navrhnout architekturu ESIF ‐ zaměřit se na klíčové priority
při zachování potřebné flexibility pro zohlednění národních a regionálních potřeb
‐ analytická část ‐ aktuálně dokončena ‐ vychází ze strategických dokumentů (SR ČR 2030, SRR 2021+,
podklady resortů …) ‐ shrnuje hlavní trendy

Příprava období po roce 2020 na národní úrovni
Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po r. 2020 ‐ analytická část:
‐ 3 průřezové oblasti
‐ přizpůsobení se změně klimatu,
‐ společnost 4.0
‐ územní dimenze

‐ 9 tematických oblastí ‐ rozpracovány v podobě karet do 41 podoblastí
‐ trh práce a zaměstnanost
‐ vzdělávání
‐ sociální začleňování
‐ veřejná správa a bezpečnost
‐ výzkum a inovace
‐ podpora podnikání a průmyslu
‐ nízkouhlíkové hospodářství
‐ doprava
‐ ochrana životního prostředí

Příprava období po roce 2020 na národní úrovni
Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po r. 2020:
‐ prioritizace ‐ naváže v létě 2018 ‐ hlavní kritéria
‐ význam podoblasti vzhledem k ekonomickému nebo společenskému přínosu
‐ podloženost dokumenty strategického charakteru
‐ připravenost k realizaci
‐ dosavadní i předpokládaná absorpční kapacita
‐ existence či neexistence alternativních zdrojů financování

‐ návrhová část ‐ po skončení prioritizace
‐ implementační část vč. návrhu architektury budoucí implementace (priority, programy, řídící orgány) ‐
po návrhové části
‐ první návrh NKR na konci roku 2018 ‐ finální návrh v roce 2019

Příprava období po roce 2020 na národní úrovni –
národní pravidla
Harmonogram:
Priority
Nařízení

•
•
•

Veřejná
konzultace/
evaluace

•
•

Návrh metodického prostředí

Červen 2018 – veřejná konzultace
Říjen 2018 – představení výsledků a
výstupů z evaluací a dalších zjišťování
Prosinec 2018 – první návrh Koncepce
JMP II
Leden 2019 – konsolidace finální verze
Únor 2019 – předložení finální verze
Koncepce JMP II vládě ČR

Příprava období po roce 2020 na národní úrovni
Rámcové pozice k návrhům legislativy:
‐ připravovány v návaznosti na zveřejnění legislativy (MMR koordinuje zejména RP ČR k Obecnému
nařízení, EFRR a FS, EÚS a ECBC)
‐ harmonogram přípravy RP k Obecnému nařízení:
‐ 29. 5. 2018 – publikace Obecného nařízení ze strany EK a následná příprava pozice,
‐ 16. 7. 2018 – rozeslání ke standardnímu připomínkovému řízení do RKS a DAP,
‐ 31. 7. 2018 – vypořádání připomínek a předložení ministryni ke schválení,
‐ srpen 2018 – předložení ke schválení na vládním V‐EU

‐ současně jsou připravovány RP ke specifickým nařízením EFRR, ESF+, FS, EÚS, ECBC, ENRF (předpokládá
se předložení ke schválení na vládním V‐EU do konce srpna 2018)

Harmonogram přípravy programového období
po roce 2020
Duben

Datum
12. dubna

Platforma pro projednání

Politika soudržnosti (strategický kontext a priority, BG PRES
komunikace)

2. května

Zveřejnění návrhu Víceletého finančního
rámce pro období 2020+

Víceletý finanční rámec

EK

29. května

Zveřejnění návrhu legislativy PS pro
programové období 2020+

Politika soudržnosti

EK

26. června

Rada pro obecné záležitosti (GAC)

Víceletý finanční rámec (progress report)

BG PRES

do konce června

Výbor pro Evropskou unii (na vládní úrovni)

Rámcová pozice k Víceletému finančnímu rámci MF

do konce srpna

Vláda ČR

Rámcová pozice ČR k návrhům nařízení politiky MMR
soudržnosti EU po roce 2020

Pracovní skupina pro strukturální opatření
(SMWP)

Projednávání návrhu ON, zaměření na
technickou část a programování

2018
Květen
2018
Červen

Předkládá

Rada pro obecné záležitosti (GAC)

2018
Květen

Věcné výstupy

2018
Červen
2018
Srpen
2018
Září - prosinec září - prosinec
2018

AT PRES

Usnesení NSK‐12/2018
Národní stálá konference
I.

bere na vědomí stav přípravy politiky soudržnosti po roce 2020.

Postoj územních partnerů k budoucí
politice soudržnosti
Petr Kulhánek

Společný postoj územních partnerů
k budoucí politice soudržnosti

VZÁJEMNÝ RESPEKT,
OHLEDUPLNOST A SOLIDARITA
• jednoduchá a efektivní implementace
• integrované nástroje a územní dimenze

Jednoduchá a efektivní implementace
1. jednoduchý a sjednocený proces administrace a
implementace, jako je například zjednodušené čerpání a
paušální platby, s důrazem na právní jistotu
2. důsledné dodržování partnerského přístupu při procesu
přípravy a implementace, a to
• mezi ŘO a žadateli
• na regionálních platformách jako nástrojích územní spolupráce
se zohledněním jejich doporučení
• mezi 3 sektory, a to veřejným, soukromým a neziskovým

3. zamezení gold‐platingu (nadbytečné přidávání
podmínek) a posílení principu důvěry

Jednoduchá a efektivní implementace
4. zaměření na výsledky, nikoliv na proces, a to flexibilním
a komplexním naplňováním cílů, priorit a indikátorů
5. uplatnění bottom‐up a place‐based přístupu
6. jednotný a přehledný systém auditů a kontrol zamezující
jejich retroaktivitě a násobení
7. zamezení nadbytečného využívání pravidel veřejné
podpory
8. efektivní a závazný ex‐ante kontrolní systém za
předpokladu dodržení lhůt pro subjekty implementační
struktury

Integrované nástroje a územní dimenze
9. podpora integrovaných nástrojů, zejména ITI a CLLD
10. nastavení integrované podpory zdola nahoru na základě
problémů a potřeb definovaných v území
o

při zajištění rovného přístupu všech aktérů

11. odpovídající podpora administrativní kapacity žadatelů
pro úspěšnou implementaci
12. provázanost strategických dokumentů
13. dodržování zásady komplementarity mezi evropskou,
národní a regionální úrovní dotačních zdrojů

Děkujeme za pozornost!

Přestávka – Coffee break

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

Kroky provedené od poslední NSK (15.3.)
•
•

Na 9. NSK představena verze se strategickými a specifickými cíli
Následně proběhlo:
•
•
•

•

Kulatý stůl s akademiky (23.4. 2018)
Jednání územních a tematických pracovních skupin (květen 2018)
Jednání Pracovní skupiny SRR (1.6.2018)

Na 10. NSK (dnes) představena verze:
»
»
»
»

S doplněnou vizí a globálním cílem
S rozšířeným metodickým úvodem
S upraveným textem strategických a specifických cílů
S typovými opatřeními

Implementace Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
Vláda ČR
Pracovní výkonný tým SRR 21+

Národní koordinační skupina SRR 21+
Pracovní skupina SRR 21+
PS územní

PS tematické/
priority SRR

PS regionální

PS ekonomický pilíř

PS urbánní

PS sociální pilíř

PS pro venkov

PS environmentální pilíř

PS řízení
a implementace
PS SRR 21+
PS regionální

Struktura návrhové části SRR (strategické a specifické cíle)
• Strategické cíle
» jsou nejvyšší úrovní návrhové části;
» jsou s ohledem na problémovou analýzu členěny na pět územních cílů a jeden
průřezový cíl věnovaný veřejné správě v oblasti regionálního rozvoje;
» úvodní text u všech strategických cílů představuje dílčí vizi vývoje v daném typu
území, resp. v rámci veřejné správy v oblasti regionálního rozvoje.

• Specifické cíle
» jsou zaměřeny vždy na určité téma (např. rozvoj ekonomiky, doprava, veřejné služby a
bydlení);
» V textu vždy uvedeno (a) zdůvodnění specifického cíle – text propojující problémovou
analýzu a návrhovou část; (b) řešení – text popisující zaměření a tematické zacílení
budoucích intervencí

Struktura návrhové části SRR (typová opatření)
• Typová opatření
» jsou nejnižší úrovní návrhové části;
» představují návrh opatření, která by měla společně či jednotlivě uskutečňovat změny,
uvedené v popisu specifických cílů;
» jsou návrhem intervencí státu či dalších veřejných subjektů, jimiž se bude
implementovat SRR ČR 21+.;
» typová opatření představují základ/východisko pro návrh akčních plánů SRR ČR 21+

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) nebo má odlišné územní důsledky (intervence provedená z národní
úrovně se projeví odlišným způsobem v odlišných typech území)
(3) jsme schopni vydefinovat konkrétní řešení daného problému z národní
úrovně

Aktuální verze návrhové části

Vize
• Regiony efektivně zhodnocují svůj rozvojový potenciál, zvyšuje se
jejich sociální soudržnost, konkurenceschopnost má trvalý,
stabilně rostoucí trend a zlepšují se podmínky pro kvalitní život
všech obyvatel a prosperitu firem při zohlednění principů
udržitelného rozvoje. Všechny regiony jsou nad průměrem EU,
nebo ho dohánějí v ekonomickém smyslu i v kvalitě života a
v přitažlivosti a konkurenceschopnosti jsou na předních místech
ve střední Evropě.

Globální cíl
•
•
•

•

•

Metropolitní území a jejich zázemí jsou ekonomickými tahouny ČR a při jejich koordinovaném růstu jsou
respektovány jejich sociální a environmentální limity.
Aglomerace a jejich zázemí využívají svůj rozvojový potenciál a představují významná krajská hospodářská,
kulturní a akademická centra.
Regionální centra plní roli pilíře české sídelní soustavy a jsou centry dojížďky za službami a prací.
Populačně a ekonomicky stabilizované venkovské zázemí regionálních center plní nezastupitelnou roli
v péči o krajinu, disponuje dostatečnou sítí veřejných služeb a je dobře napojeno na regionální centra.
Aglomerace nebo metropole jsou dobře dostupné z většiny regionálních center.
Ve strukturálně postižených krajích jsou nastartovány zásadní změny směřující k jejich hospodářské
transformaci na nové, konkurenceschopné obory, a jsou v nich efektivně řešeny sociální a environmetální
problémy.
V hospodářsky a sociálně ohrožených územích je zajištěna dobrá kvalita života ve smyslu zajištění
relevantního spektra veřejných služeb, občanské vybavenosti a fungující místní ekonomiky založené na
úspěšných lokálních firmách.

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

Napomáhat transformaci metropolitních
ekonomik k činnostem s vyšší přidanou
hodnotou …

Zlepšit dopravní spojení mezi metropolemi
a významnými středoevropskými centry
osídlení …

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

Efektivně využívat zastavěné území, omezit
zastavování volné krajiny vyvolávané růstem
metropolitních území …

Metropolitní území – nástin typových opatření
• Příklady typových opatření pro metropolitní území
»
»
»
»
»
»
»
»

Podpora setrvání talentů a špičkových vědeckých kapacit
Rozvoj regionálního inovačního systému v metropolích
Vyšší integrace systému veřejné dopravy a vnitroměstská mobilita
Zlepšení dostupnosti mateřských a základních škol
Vytvořit podmínky pro dostupné bydlení
Napomáhat rozvoji a využití kulturního potenciálu metropolitních území
Zlepšit klimatické podmínky v metropolitních územích
…

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

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

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

Zajištění dostatečného rozsahu služeb
a předcházení vzniku a prohlubování
sociálního vyloučení

Efektivně řešit problémy životního prostředí
spojené s koncentrací velkého množství
obyvatel a adaptovat aglomerace na změnu
klimatu

Aglomerace – nástin typových opatření
• Příklady typových opatření pro Aglomerace
»
»
»
»
»
»

Účinnější využití ekonomického potenciálu aglomerací
Zajištění kvalitního dopravního napojení a obslužnosti území aglomerací
Zvýšení podílu a kvality zelených ploch a zvýšení kvality a odolnosti zeleně
Zvyšování retenční schopnosti krajiny na území aglomerací
Udržitelný prostorový rozvoj aglomerací
…

Regionální centra a jejich venkovské zázemí
Hospodářsky stabilizovaná regionální centra představující snadno
dostupná centra zaměstnanosti a obslužnosti příslušných funkčních
regionů
Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci
ekonomické základny regionálních center
a jejich venkovského zázemí

Zlepšit dopravní dostupnost v rámci regionů

Zlepšit dostupnost služeb v regionálních
centrech i v jejich venkovském zázemí
s důrazem na místní specifika

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

Regionální centra a jejich venkovské zázemí – nástin typových opatření
• Příklady typových opatření pro Regionální centra a jejich venkovské zázemí
»
»
»
»
»
»
»
»

Diverzifikace ekonomických činností v regionálních centrech a jejich zázemí
Zlepšení komunikace zaměstnavatelů, zástupců veřejného sektoru a škol
Rozvíjet poradenská centra pro začínající, malé a střední podnikatele
Revitalizovat brownfields
Zlepšit dostupnost vysokorychlostního internetu
Zajištění koordinace dopravy v regionu
Dobrá koordinace všech aktérů v oblasti veřejných služeb
Podpora komunitního života a komunitního poskytování služeb a občanské
vybavenosti
» …

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 a sociálně ohrožených územích

Zvýšení diverzifikace ekonomických činností
a podpora tvorby lokálních pracovních míst

Zajistit dobrou dopravní dostupnost v rámci
regionu ve vazbě na aglomerace a metropole

Zajistit efektivní prevenci sociálního vyloučení
a podporovat komunitní život v obcích

Optimalizovat míru služeb a občanské
vybavenosti

Hospodářsky a sociálně ohrožená území – nástin typových opatření
• Příklady typových opatření pro Hospodářsky a sociálně ohrožená území
»
»
»
»

Podpora drobného podnikání a malých a středních podniků
Podpora lokálního zaměstnávání v rámci veřejných investic
Snaha o příchod vnějších investic
Řešení problémů spojených se sociálně vyloučenými lokalitami a předcházení jejich
vzniku
» Podpora komunitního života v obcích
» Zajištění služeb a občanské vybavenosti
» …

Kvalitní plánování regionálního rozvoje
Kvalitní plánování regionálního rozvoje přispívající k plnění cílů
regionální politiky
Rozvíjet plánování na bázi
funkčních regionů

Posilovat dobrovolnou
spolupráci aktérů v území

Zefektivnit výkon veřejné
správy a podpořit bezpečné
poskytování elektronických
služeb občanům

Zohlednit územní dimenzi
v rámci sektorových politik

Zlepšit práci s daty v oblasti
regionálního rozvoje

Plánování regionálního rozvoje – nástin typových opatření
• Příklady typových opatření v oblasti plánování regionálního rozvoje
»
»
»
»
»
»

Vytvoření metodiky koordinace strategického a územního plánování
Pozitivní motivace pro společné strategické plánování
Podpora spolupráce mezi obcemi při výkonu veřejné správy
Více využívat nástroj Territorial Impact Assessment na úrovni politik i projektů
Zlepšit plánování rozvoje území na základě populačních prognóz
…

Další postup

Příklad bodů k dořešení v rámci přípravy návrhové části SRR
•

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
»

•

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
»
»

•

Diskuze o nutnosti vytvářet specifická opatření i pro oblast metropolitních území a aglomerací

Ministerstvo pro životní prostředí (MŽP) a Ministerstvo zemědělství (MZe) a zástupci zemědělského
sektoru
»

•

Diskuze o vztahu trh práce a střední školství a jeho podchycení v SRR

Ministerstvo zdravotnictví (MZd)
»

•

Dořešení vztahu plánování sociálních služeb a indikativních standardů dostupnosti veřejné infrastruktury
Diskuze o typových opatření navrhovaných Agenturou pro sociální začleňování (posílení role aktivní politiky
zaměstnanosti, vyšší efektivita využívání rekvalifikačních kurzů)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Úřad vlády (ÚV)
»

•

Dořešení územní dimenze témat v gesci MPO

Precizování typových opatření v environmentální oblasti

Ministerstvo vnitra (MV)
»

Oblast veřejné správy

Průnik témat dle územní dimenze v SRR – NKR
Téma

Kybernetická
bezpečnost

Dopravní
dostupnost

Územní dimenze

Nemá

Např.
Metropolitní území/Aglomerace:
Napojení na středoevropské dopravní
tahy, spojení ze zázemí do center
Hosp. a soc. ohrožená území:
Zajištění adekvátního dopravního
spojení mezi obcemi v periferní poloze
a reg. centry

SRR

NKR – podoblast

Zastřešující
dokument(y)

Není promítnuto

Elektronizace výkonu
veřejné správy,
E‐Government a související
infrastruktura

Národní strategie
kybernetické bezpečnosti
České republiky

Dopravní infrastruktura

Dopravní politika ČR pro
období 2014‐2020 s
výhledem do roku 2050;
Dopravní sektorové
strategie, 2.fáze

Je promítnuto
napříč všemi
strategickými cíli
(s výjimkou veřejné
správy v
regionálním rozvoji)

Další kroky při přípravě SRR ČR 2021+
•

Červenec – říjen 2018:
» Dořešení některých bodů v návrhová části
» Příprava implementační části (stanovení indikátorové soustavy, upřesnění územního vymezení
strategických cílů, dořešení gescí za typová opatření, definování monitoringu a evaluace SRR)

•
•

Září/říjen 2018: Jednání územních a tematických pracovních skupin
Říjen 2018: Projednání aktuální verze dokumentu na NSK
» Na jednání představena ucelená verze dokumentu (tj. problémová analýza, návrhová část,
implementační část)

•

Leden 2019: Projednání verze dokumentu pro meziresortní připomínkové řízení na NSK
» Na jednání představena verze, která bude následně předmětem formálního připomínkování

•
•

1Q 2019: Připomínkování materiálu v meziresortním připomínkovém řízení
2Q 2019: Předložení materiálu vládě

Usnesení NSK‐13/2018
Národní stálá konference
I.

bere na vědomí stav přípravy Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+.

Vystoupení řídících orgánů – aktuální informace
k jednotlivým operačním programům
Zástupci ŘO

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ferdinand Hrdlička

Revize programu
1. Revize schválena Evropskou komisí 21. března 2018
2. Revize předložena Evropské komisi v květnu 2018
• Vnitřní realokace
• Úprava výkonnostního rámce

3. Revize 1. pol. 2019 – úprava cílových hodnot vybraných
monitorovacích indikátorů

Plánované využití výkonnostní
rezervy
Prioritní osa 1
• výzva Výzkumné infrastruktury II.
Prioritní osa 2
• výzva ESF pro vysoké školy II.
• výzva ERDF pro vysoké školy II.
Prioritní osa 3
• Výzva Šablony III.

Aktuální stav implementace
integrovaných nástrojů - ITI
• Ve výzvách vyhlášeno více než 100 % alokace
• ZS designovány
• výzva PAV pro ITI I. – vydávání právních aktů/projekty v
realizaci
• výzva DMS I. pro ITI – přezkumy/vydávání právních aktů
• Výzva PAV pro ITI II. – červenec 2018 ukončení příjmu
žádostí

Operační program Doprava
Michal Ulrich

Aktuální stav realizace a revize programu
• Čerpání OPD probíhá bez výraznějších komplikací, pravidlo n+3 za rok 2018 splněno
již na konci roku 2017, pro rok 2019 bude pravděpodobně splněno na konci roku
letošního
• Vyhlášené výzvy – celkem 52 s finančním objemem 152 mld. Kč (nejvyšší objem ze
všech OP)
• Proplacené žádosti o platbu – více než 29 % celkové alokace programu, finanční
prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslané EK představují více než 18 %
celkové alokace
• Revize programu – úprava seznamu VP (nepodstatná změna), metodické upřesnění
indikátorů v oblasti vlivu na ŽP, úprava milníkového indikátoru Délka
rekonstruovaných železničních tratí TEN‐T ‐ GSM‐R/ETCS – změněna hodnota pro rok
2018 – revize schválena MV v prosinci 2017, schválení ze strany EK se očekává v
nejbližší době

Další kroky a plánované využití
výkonnostní rezervy

• V současnosti již byly vyhlášeny výzvy téměř ve všech specifických cílech (s
výjimkou některých aktivit v SC 1.3 a 1.5)
• Další vyhlašování výzev bude probíhat na základě platného harmonogramu
výzev (aktualizace konec dubna 2018)
• Ve vztahu k územní dimenzi (městským projektům) je klíčovým krokem
schvalování (verifikace SUMP/SUMF) – aktuálně schváleny (verifikovány) 2
SUMPy a 5 SUMFů (z toho dva předloženy jako SUMPy), jednání KPDMM
bude probíhat podle potřeby
• Značný tlak na alokaci dalších prostředků pro majoritní příjemce (investorské
organizace MD) – výkonnostní rezerva i případné další dodatečné prostředky
budou směřovat k nim (primárně do SC 1.1)

Aktuální stav implementace
integrovaných nástrojů

• IN se uplatňují u projektů měst v SC 1.4 (infrastruktura městské drážní dopravy) a SC
2.3 (telematika na silniční síti ve městech)
• V rámci SC 2.3 (části pro města) byla jedna výzva již ukončena a jedna výzva je stále
otevřena
• V SC 2.3 (části pro města) má schvalovací protokol vydáno celkem 9 projektů za cca
1,153 mld. Kč (podíl EU), 5 projektů má i smlouvu se SFDI, 2 projekty v procesu
hodnocení neúspěšné (podíl EU cca 56 mil. Kč), do aktuálně otevřené výzvy zatím
předložen jeden projekt
• V rámci SC 1.4 byla pro každou aglomeraci v létě 2016 vyhlášena samostatná výzva –
celkem se jednalo o 10 výzev, po jejich vyhodnocení byly v dubnu vyhlášeny výzvy v
téměř identických parametrech (opět pro každou aglomeraci jedna výzva)
• V rámci SC 1.4 bylo v rámci ukončených výzev předloženo celkem 17 projektů, 1
projekt stažen žadatelem, v nových výzvách zatím nepředložen žádný projekt
• Celkový požadovaný příspěvek (podíl EU) byl cca 2,898 mld. Kč, celkem 3 projekty
byly v procesu hodnocení neúspěšné (podíl EU cca 1,733 mld. Kč), schvalovací
protokol má aktuálně vydáno 9 projektů (podíl EU cca 0,357 mld. Kč)

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

Integrovaný regionální operační program
Rostislav Mazal

Stav IROP k 22.6.2018
• Vyhlášeno už 80 výzev na takřka celou alokaci
programu
• 40 výzev už kompletně dohodnoceno
• Schváleno 5012 projektů za 72,9 mld. Kč
• Proplaceno příjemcům 7,22 mld. Kč
• V platnosti jsou MP 5 a MP 15 zohledňující prodlevu
v administraci projektů a posun HMG projektů i za
termín stanovený ve výzvě

Harmonogram výzev v IROP
• 79. a 80. výzva ‐ Sociální bydlení ‐ 2 mld. Kč.
• 81. a 82. výzva ‐ Rozvoj (vybraných) sociálních
služeb II. od 28.6 ‐ 29.11.
• Září ‐ výzvy na MŠ
• Podzim ‐ výzva na speciální školy
• Revize PD IROP v běhu
• Navýšení 46. a 47. výzvy na ZŠ o 1,3 mld. Kč = 120
náhradních projektů škol
• Úprava výkonnostního rámce programu hlavně kvůli 3. a
4. PO ‐ vliv na MAS

Přehled stavu realizace integrovaných nástrojů
v IROP k 22.6.2018
• vyhlášeno

114 podvýzev ITI, 87 IPRÚ a 533 MAS

• schváleno k realizaci

302 projektů ITI, 95 IPRÚ a 516 MAS

• vydáno právních aktů u 233 projektů ITI, 68 IPRÚ a 247 MAS
• Revize výzvy č. 6 ŘO IROP na režie MAS – prodloužení termínu pro
příjem žádostí do 30.6.2019
• ŘO IROP eviduje v tuto chvíli 4 spící MAS – bude jim zaslán dopis
ředitele ŘO IROP
• 29. 6. 2018 – vyhlášení nových výzev ŘO IROP pro IN ke SC 2.1, aktivita
Sociální bydlení – č. 83, 84, 85
• Semináře pro MAS ke SC 4.1 – 21.6., 12.7., 13.7. 2018
• Na webu podrobná tabulka se stavem administrace jednotlivých MAS

Spící MAS v IROP
• ŘO IROP eviduje v tuto chvíli 4 spící MAS (bez InP, výzev)
– snaha o rozpohybování
• MAS rozvoj Kladenska a Prahy‐západ, z.s.
(Středočeský kraj) – strategie schválena dne 26.9.2017
– projekt ve 4.2 ANO
• MAS Mezilesí, z.s. (Středočeský kraj) – strategie schválena
dne 12.12.2017 – projekt ve 4.2 NE
• Otevřené zahrady Jičínska z. s. (Královehradecký kraj)
– strategie schválena dne 23.8.2017 ‐ projekt ve 4.2 NE
• MAS Mikulovsko o.p.s. (Jihomoravský kraj) – strategie
schválena dne ‐ 1.12.2017 ‐ projekt ve 4.2 NE

Operační program Technická pomoc
Marek Kupsa

Projekty ITI v OPTP

‐ v současné době se projednává podpora publicity ITI na centrální
a na lokální úrovni
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Projekty RSK v OPTP
Projekty RSK

Počet

Proplaceno

Dokončené projekty

13

39 231 964

Projekty v realizaci

13

445 526

Celkem

26

39 677 490

‐ probíhá diskuse k zapojení RSK do podpory uhelných regionů
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Program rozvoje venkova
Josef Tabery

MODIFIKACE PRV
5. MODIFIKACE PRV
• předloženo EK
• rozšíření podpory Programových rámců PRV – implementace
článku č. 20 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č.
1305/2013
• v diskusi následující oblasti: veřejná prostranství v centru
obcí, mateřské a základní školy bez povinnosti navýšení jejich
kapacity, hasičské zbrojnice, zázemí pro spolky, obchody pro
obce, vybrané kulturní památky, kulturní a spolkové zařízení
včetně knihoven, stezky, muzea pro obce
• konzultace s ÚHOS

NAPLŇOVÁNÍ MILNÍKŮ/VÝKONNOSTNÍ REZERVA
• milníky pro prioritu 6:
• celkové veřejné výdaje – snaha o změnu finančního milníku
• velikost populace, kterou pokrývají MAS – naplněno (ke konci
roku 2017 schváleno 178 SCLLD)

VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV A ADMINISTRACE PROJEKTŮ
PRŮBĚŽNÁ VÝZVA ŘO

• pravidelné technické odstávky

• PRO VÝZVY MAS (19.2.1)

• příjem Žádostí o dotaci na RO SZIF od 1. února 2018 do
31. srpna 2018
• termín registrace Žádostí o dotaci na RO SZIF bude
obnoven 1. února 2019
• PRO PROJEKTY SPOLUPRÁCE (19.3.1)
• pro projekty spolupráce termín registrace Žádostí o dotaci
na RO SZIF od 1. února 2018

ADMINISTRACE PROJEKTŮ M19

• 2404 zaregistrovaných Žádostí o dotaci za 1 mld. Kč
• 875 uzavřených Dohod za 406,6 mil. Kč
• 88 proplacených Žádosti o platbu za 35 mil. Kč

POČET VÝZEV MAS

• rok 2017 - 87 MAS vyhlásilo 88 výzev
• rok 2018 – 161MAS vyhlásilo 188 výzev

AKTUALITY PRV
AKTUALIZACE PRAVIDEL
• příprava změny Pravidel 19.3.1
• Pravidla pro změny strategií ve VPŘ

ZMĚNY STRATEGIÍ
• 4 MAS schváleny pouze za podmínky úpravy strategie formou
změny – doposud neschváleno (1MAS doposud nekontaktovala
ŘO PRV ke konzultaci oprav)
• změny strategií nejlépe až po Střednědobém hodnocení
• zrušení Fiche je možné až po Střednědobém hodnocení
• možný přesun finančních alokací v rámci obdobných Fichí (dle
oblasti podpory - zemědělství, potravinářství, lesnictví)
• s ohledem na výsledky střednědobého hodnocení lze provést
změny v rámci jednotlivých Fichí včetně převedení finančních
prostředků z operace 19.3.1 na operaci 19.2.1, nikoliv naopak
• nastavení sankčního systému

DĚKUJI
ZA POZORNOST

Operační program Zaměstnanost
Petr Chuděj

REVIZE TEXTU OPZ, DOSAŽENÍ MILNÍKŮ
 Příprava revize č. 2 OPZ

 Milníky OPZ za rok 2018


Na úrovni jednotlivých integrovaných strategií nepožadoval ŘO
OPZ stanovení milníků pro rok 2018
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AKTUÁLNÍ STAV IMPLEMENTACE INTEGROVANÝCH
NÁSTROJŮ V OPZ
Nástroj

Alokace Objem žádostí o
výzvy
podporu

Objem právních
aktů

Objem
vyúčtovaných
ŽoP
27%
2,0
0,3%

ITI

708

440

62%

190

IPRÚ

548

139

25%

95

17%

5,2

1,0%

CLLD

1 817

1 197

66%

252

14%

9,9

1,0 %

v mil. Kč, stav ke dni 18.6.2018

Stav realizace CLLD (k 21.6.2018)

•
•

realizace 151 strategií MAS s programovým rámcem OPZ
výzvy MAS: 143 MAS vyhlásilo celkem 493 výzev MAS v
objemu cca 1 758 mil. Kč (Prorodinné aktivity: 177 ; Soc.
služby a začleňování: 165; Zaměstnanost: 85 a Sociální
podnikání: 66 výzev)

•

z toho uzavřených je 446 výzev MAS, do kterých bylo předloženo
759 žádostí v objemu cca 1 197 mil Kč
Závěrečné ověření způsobilosti (ZOZ) provedeno u 237 výzev
MAS (dalších 57 ZOZ aktuálně u ŘO OPZ)

•
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Operační program Životní prostředí
Jiří Petřivalský

Integrované nástroje - výzvy
• ITI
- 2017 vyhlášeno 7 výzev s alokací 1,4 mld. Kč
- 2018 k financování schváleny 3 žádosti za 21 mil. Kč
- 2019 konec příjmu žádostí (2. ledna)

• CLLD
- 2017 vyhlášeny 2 výzvy s alokací 205 mil. Kč
- 2018 k financování schváleno 9 žádostí za 6 mil. Kč
- 2020 konec příjmu žádostí (2. ledna)
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Integrované nástroje – revize PD
• revitalizace sídelní zeleně i v obcích pod 500 obyvatel
• navýšení alokace kotlíkových dotací o 1 mld. Kč
• rozšíření aktivit pro CLLD: protierozní opatření,
realizace ÚSES, výsadba zeleně v intravilánu
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Integrované nástroje – spolupráce s RSK
• analýza investičně náročných opatření na úrovni regionů – PO4 OPŽP
T: konec června 2018

• ad hoc zapojení zástupců resortu ŽP do RSK (evropské i národní
dotační zdroje)
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Děkuji za pozornost!
Jiří Petřivalský

oddělení monitoringu a evaluací fondů EU
Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz
Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz

Operační program Praha – pól růstu ČR
Oldřich Hnátek

Aktuální stav využití nástroje ITI v OP PPR ČR
• Nástroj ITI je v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR využit
v Prioritní ose 2 – Udržitelná mobilita a energetické úspory
• 30. 3. 2018 byla ukončena výzva č. 16 – ITI Zvyšování atraktivity užívání
městské hromadné dopravy ve finančním objemu 600 mil. Kč (6,1 %) z
celkové alokace 923 194 692 Kč na ITI (9,4 %)
• Předložen byl projekt výstavby P+R Černý Most ve finančním objemu 323 911
053 Kč, který byl 14. 6. 2018 schválen Zastupitelstvem hl. města Prahy

ITI v rámci OP PPR v roce 2018
• Ve 4Q 2018 je plánované vyhlášení výzvy č. 44 – ITI Preference povrchové
městské veřejné dopravy ve finančním objemu 200 mil. Kč (2 %).
• ŘO OP PPR zahájil v polovině roku 2017 2. revizi OP PPR. Jedna z hlavních
změn se týká snížení alokace vyhrazených finančních prostředků na ITI.
Vzhledem k nedostatku projektů k vyčerpání vyhrazené alokace na ITI je v
rámci revize navržen přesun prostředků do nového SC 2.3 Rozvoj
nízkozkoemisní mobility v oblasti městské veřejné dopravy
• Revize je schvalována EK, její schválení očekáváme nejpozději v polovině
srpna 2018
• Tato změna byla projednána s nositelem ITI (IPR)

Výkonnostní rezerva

• V PO1 jsou naplněny věcné milníky, nedojde však k naplnění finančního milníku
• V PO2 nedojde k naplnění milníků věcných ani finančních, což je důvod realizace
revize programu
• Vzhledem k výše uvedenému ŘO OP PPR nebude moci využít výkonnostní rezervu
v PO1 a PO2, bude realokováno do úspěšných PO3 a 4

DĚKUJI ZA POZORNOST

Řídicí orgán OP PPR
Magistrát hlavního města Prahy
Jungmannova 35/29
telefon: +420 236 002 552
email: info@penizeproprahu.cz

Operační program Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost
Jan Mýl

Aktuální stav implementace ITI OP PIK
Vyhlašování výzev od minulého NSK v březnu 2018
• vyhlášeny 4 výzvy pro ITI Plzeň v celkovém objemu 90 mil Kč
• 29.6. připravena ke zveřejnění výzva Sl Plzeň (250 mil Kč ‐ schváleno MV na podzim 2017)
• dalších 4 – 7 nových výzev vč. Poradenství k vyhlášení do konce roku
• podmíněno souhlasem MV možnost vyhlášení tzv. zbytkových výzev
Hodnocení žádostí
• k verifikaci předloženo 6 závazných stanovisek ZS ITI Technologie Olomouc
• 1. verifikační komise Technologie 3 závazná stanoviska potvrdila ( z toho 1 zamítavé), 2 vrátila k doplnění
• 2. verifikační komise v přípravě (opět Technologie)
Ostatní
• k 1.červenci 2018 se předpokládá platnost revize OM verze 5.1
• 10. MV konaný 21.‐22.5. 2018 v Ostravě v oblasti ITI schvaloval výzvu ITI Brno Úspory energie v SZT
• 20. 6. proběhlo jednání MPO/ŘO OP PIK se zástupci ITI a MMR ke stavu a výhledu implementace ITI OP PIK

Aktuální stav výzev ITI OP PIK

ALOKACE ITI
ALOKACE OP PIK

tis. Kč
4 042 300

%
3,61%

111 893 003

aktuální kurz ECB
25,835

VYHLÁŠENO ITI

2 832 000

70,06%

ZBÝVÁ K VYHLÁŠENÍ

1 210 300

29,94%

HODNOCENO PROJEKT.ZÁMĚRů

105 869

2,62%

SCHVÁLENO PROJEKT.ZÁMĚRů
PŘEDLOŽENO DO VÝZEV ŘO

373 230
654 017

9,23%
16,18%

Kč/EUR

AKTUÁLNÍ ABS. KAPACITA
1 133 116
28,03%

Podrobnější stav výzev ITI OP PIK
VŠECHNY ITI AGLOMERACE OP PIK

aktuální stav k 17.06.2018

počet výzev

Výzvy nositele (aktuální stav)
posouzení shody proj.záměrů se strategií

výzvy ŘO OP PIK
SC

celková alokace
(tis Kč)

Program podpory

ŘO

MS2014+

3

3

1

1

3

3

Potenciál

3

3

Aplikace

0

1

1

1

3

2

0

1

sdílená infrastruktura

0

2

internacionalizace

0

2

rozvoj klastru

1

1

Inovační vouchery

5

3

Služby infrastruktury

b‐ veřejná podpora aktivita

0

2

b ‐mimo veřejnou podporu

0

3

c ‐ veřejná podpora

0

3

0

4

0

2

d ‐ mimo veřejnou podporu

3

3

1.1

Inovace

inovační projekt

Počet
Celkové
Předpokládaná Počet
Cekové
projektů způsobilé výdaje
výše dotace projektů způsobilé výdaje

Požadovaná
výše dotace

Počet
Celkové
žádostí způsobilé výdaje

CELKEM
aktuální absorpční kapacita

Požadovaná
výše dotace

Počet
Celkové
projektů způsobilé výdaje

Požadovaná
výše dotace

320 503,500

0,000

1

47 340,000

11 835,000

4

230 744,455

52 025,559

0

0,000

0,000

5

278 084,455

30 000,000

30 000,000

0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

235 802,340

235 802,340

0,000

2

35 400,000

17 700,000

4

78 500,000

39 250,000

2

60 367,436

30 183,718

8

174 267,436

87 133,718

272 108,200

165 308,200

106 800,000

1

40 580,000

22 116,100

3

50 366,927

50 343,713

1

21 776,364

14 063,176

5

112 723,291

86 522,989

40 000,000

40 000,000

0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

1

45 514,500

11 353,875

1

45 514,500

11 353,875

Partnerství znalostní transferu

25 000,000

0,000

25 000,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

Spolupráce‐klastry

70 000,000

20 000,000

50 000,000

0

0,000

0,000

2

14 060,000

9 842,000

0

0,000

0,000

2

14 060,000

9 842,000

20 000,000

20 000,000

0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

25 000,000

25 000,000

0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

35 000,000

35 000,000

0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

13 000,000

0,000

13 000,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

82 833,340

82 833,340

0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

30 000,000

30 000,000

0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

207 833,330

207 833,330

0,000

0

0,000

0,000

1

5 000,000

2 500,000

0

0,000

0,000

1

5 000,000

2 500,000

c ‐mimo veřejnou podporu

417 000,000

417 000,000

0,000

1

7 365,357

5 524,017

0

0,000

0,000

1

349 332,000

261 991,500

2

356 697,357

267 515,517

d ‐ veřejná podpora

392 833,330

142 833,330

250 000,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

90 000,000

90 000,000

0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

375 000,000

255 000,000

120 000,000

0

0,000

0,000

24

332 120,000

136 487,000

36

456 942,118

193 093,932

60

789 062,118

329 580,932

s účinnou spoluprací
bez účinné spolupráce

2.1

zbývá

Výzvy ŘO OP PIK
Finalizace plných žádostí

320 503,500

patent

1.2

vyhlášeno

Kladně posouzené projektové záměry,
které zatím nejsou ve stadiu žádosti

kolektivní výzkum

Technologie

1

1

Technologie (pro start‐up MSP)

5

4

Poradenství

3

3

2.3

Nemovitosti

3

3

2.4

Školící střediska

1

1

3.5

Úspory energie v SZT

23

40

Počet vyhlášených výzev

36

52

Předpokládaný počet celkem

13

12

Počet výzev k vyhlášení

63 860,559

20 500,000

0,000

20 500,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

125 000,000

0,000

125 000,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0

0,000

0,000

873 443,680

373 443,680

500 000,000

1

99 875,000

44 943,750

5

82 514,694

33 931,867

4

133 905,239

54 949,362

10

316 294,933

133 824,979

141 442,280

141 442,280

0,000

1

7 500,000

3 750,000

1

6 500,000

3 250,000

0

8 091,687

4 045,844

2

22 091,687

11 045,844

200 000,000

200 000,000

0,000

0

0,000

0,000

2

114 000,000

45 600,000

7

210 837,937

84 335,211

9

324 837,937

129 935,211

Alokace vyhlášených výzev

2 832 000,000

2 832 000,000

1 210 300,000

7

238 060,357

105 868,867

46

913 806,076

373 230,139

52

1 286 767,281

654 016,618

105

2 438 633,714

1 133 115,624

Smluvně dostupná alokace

4 042 300,000

Zbývá alokace k vyhlášení

1 210 300,000

Děkuji za pozornost

Závěry z evaluace akčního plánování v oblasti
vzdělávání
Ferdinand Hrdlička

Hlavní závěry z evaluace Akčního plánování
a strategického řízení v území a na školách
Souvislost KAP s potřebami zjištěnými v daném území
Hlavní závěry:
• Rozdíly mezi kraji v preferencích škol byly jen minimální
• Jednotlivé KAP míří jak na preferovaná, tak méně preferovaná opatření/překážky
(nelze vysledovat souvislost)
• Existují případy, kdy školami identifikované opatření jako potřebné se do KAP
nepromítlo
• Značná volnost krajů při definování potřeb a cílů
» rozdílný přístup krajů k identifikaci potřeb/cílů (mnohdy zaměňovány)
» roztříštěnost navržených opatření/aktivit mezi kraji (nelze vždy vyčíst k čemu
opatření přispívá – v KAP velmi často atomizováno)
» rozdílná míra detailu při identifikaci potřeb a cílů
• Doporučení: Nastavit jednotněji postup a strukturu výstupů pro KAP II
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Reflexe MAP v KAP
•

tvorba KAP časově předběhla tvorbu MAP, tj. do strategie KAP jako
takové nebylo možné MAP zahrnout

Ale
•

finalizace metodiky pro předávání údajů z MAP do KAP na základě
konsenzu hlavních aktérů (NÚV, NIDV, KAP)

•

předávání údajů z MAP do KAP je nyní nastaveno

•

zástupci MAP a KAP se setkávají na příslušných platformách
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Povědomí cílových skupin o strategickém plánování
•

více než polovina členů vedení MŠ a ZŠ participovala na tvorbě MAP s
tím, že 15 % se přímo podílelo na tvorbě strategie

•

polovina členů vedení MŠ a ZŠ je obeznámena s obsahem KAP a 30 % o
KAP ví, ale nezná přesný obsah strategie

•

na tvorbě KAP participovalo 28 % členů vedení SŠ. Dalších 70 % členů
vedení SŠ ví, že se KAP zpracovává s tím, že 59 % členů vedení SŠ zná i
jeho obsah

•

13 % členů vedení SŠ uvádí, že přímo participovalo na tvorbě MAP,
naopak o tom, že se MAP připravoval, neví 13 % členů vedení SŠ
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Povědomí cílových skupin o strategickém plánování – vedení MŠ a ZŠ
0%

10%

20%

30%

40%

Koncepce rozvoje školy

Místní akční plán (MAP)

Krajský akční plán (KAP) 2% 4%

50%

60%

70%

13%

69%

25%

37%

15%

23%

80%

30%

21%

90%

6%

4%

100%

6%

7%

12%

3%

3%

20%

Zajišťuji tvorbu (části) strategie

Participoval jsem na tvorbě strategie (např. účast na pracovní skupině)

Neparticipoval jsem na přípravě, ale využívám výstupy strategie

Jsem obeznámen s obsahem strategie, ale výstupy neužívám

Vím, že se taková strategie zpracovává, ale přesný obsah neznám

O strategii nevím

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření N= 1 113
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Povědomí cílových skupin o strategickém plánování – vedení SŠ
0%

10%

20%

Koncepce rozvoje školy

31%

Školní akční plán (ŠAP)

Krajský akční plán (KAP)

40%

50%

60%

57%

Plán aktivit rozvoje vzdělávání (PA)

Místní akční plán (MAP)

30%

5%

10%

26%

18%

23%

80%

32%

10%

45%

3%

70%

32%

45%

100%

5% 3%

18%

30%

90%

9%

10%

24%

6%

10%

3%

13%

15%

10%

Zajišťuji tvorbu (části) strategie

Participoval jsem na tvorbě strategie (např. účast na pracovní skupině)

Neparticipoval jsem na přípravě, ale využívám výstupy strategie

Jsem obeznámen s obsahem strategie, ale výstupy neužívám

Vím, že se taková strategie zpracovává, ale přesný obsah neznám

O strategii nevím

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření N= 256
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Povědomí cílových skupin o strategickém plánování – obce,
zřizovatelé MŠ a ZŠ
0%

Koncepce rozvoje školy

10%

6%

Plán aktivit rozvoje vzdělávání (PA)

8%

Školní akční plán (ŠAP)

3% 7%

Místní akční plán (MAP)

10%

Krajský akční plán (KAP)

4%

20%

30%

14%

40%

20%

11%

60%

70%

32%

25%

17%

25%

18%

80%

90%

18%

25%

37%

12%

50%

10%

31%

21%

12%

100%

27%

17%

34%

11%

13%

32%

Zajišťuji tvorbu (části) strategie
Participoval jsem na tvorbě strategie (např. účast na pracovní skupině)
Neparticipoval jsem na přípravě, ale využívám výstupy strategie
Jsem obeznámen s obsahem strategie, ale výstupy neužívám
Vím, že se takové strategie zpracovává, ale přesný obsah neznám
O strategii nevím

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření N= 114
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Povědomí cílových skupin o koncepci systémových projektů a
komplexního řešení akce KLIMA
•

členové vedení MŠ a ZŠ mají vysoké povědomí o realizovaných
projektech v oblasti vzdělávání (u pedagogů je povědomí nižší)

•

cíle akce KLIMA jsou dle vedení MŠ a ZŠ naplňovány (dle 87 až 99 %
členů vedení školy v závislosti na cíli)

•

vysoké povědomí o projektech šablon (přes 90 % členů vedení škol)
a projektu SRP (kolem 80 % členů vedení MŠ a ZŠ), projekt KAP zná přes
90 % členů vedení SŠ, o projektu KSH ví kolem 80 % členů vedení škol

•

převažovala shoda nad tím, že informačních zdrojů je dostatek,
a nedostatek informací nepředstavuje pro drtivou většinu respondentů
problém (informační tok by měl být naopak spíše koncentrovaný)
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Povědomí cílových skupin o koncepci systémových projektů a
komplexního řešení akce KLIMA
•

polovina pedagogů nepodílejících se na vedení MŠ a ZŠ o akci KLIMA ani
o aktivitách s ní spojených neví

•

kolem 40 % ředitelů a zástupců vedení MŠ a ZŠ, dle svého vyjádření,
nezná ani pojem „akce KLIMA“ ani jeho cíle

•

uplatňování sumativních i formativních forem hodnocení je dle zástupců
MŠ a ZŠ nejméně naplňovaným cílem akce KLIMA (naplnění či částečné
naplnění s aktivitami směřujícími ke zlepšení indikovalo přibližně tři
čtvrtiny zástupců vedení MŠ a ZŠ)
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Povědomí cílových skupin o individuálních projektech systémových–
vedení MŠ a ZŠ
0%

10%

SRP
P‐KAP
KIPR

7%

KSH

3%

APIV A
APIV B

16%

5%
2%

30%

40%

50%

31%

4%

IKV

PPUČ

20%

14%
18%
15%

17%

18%

5%

25%

MOV

1%

9%

SZSZ

2%

7%

14%
14%

Šablony

31%
31%
42%
25%

19%

23%

22%

32%

26%
19%

22%
22%
70%

100%

21%

23%

18%

90%

26%

24%

22%

4%

80%

29%

29%

5%

70%

31%

25%
9%

60%

31%
22%

29%
54%
55%
8%

16%

5% 2%

Jsem aktivně zapojen do realizace projektu

Využívám výstupy /účastním se aktivit (školení, workshopy, metodiky)

Znám obsah projektu/jeho aktivit, ale výstupy nevyužívám

Vím, že projekt existuje, ale jeho aktivity neznám

O realizaci projektu nevím

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření N= 1 113
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Povědomí cílových skupin o individuálních projektech systémových–
vedení SŠ
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15%
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11%

27%

24%

24%

18%
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24%
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13%
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34%
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70%
24%

18%
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10%
6%

60%

43%
22%

KSH

50%

23%

24%

IKV

Šablony

30%

23%

P‐KAP
KIPR

20%

21%
69%

28%

23%
58%
12%

11%

5% 2%

Jsem aktivně zapojen do realizace projektu
Využívám výstupy /účastním se aktivit (školení, workshopy, metodiky)
Znám obsah projektu/jeho aktivit, ale výstupy nevyužívám
Vím, že projekt existuje, ale jeho aktivity neznám
O realizaci projektu nevím

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření N= 256
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Různé, závěr
David Koppitz, předseda NSK
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