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Úvod
David Koppitz

Kontrola plnění usnesení z 10. zasedání NSK
František Kubeš

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.

Splněno

Shrnutí dosavadního plnění usnesení NSK

•

Celkem 90 usnesení
» Splněno: 70
» Plněná částečně: 8
» Neplněno 3
• Spolupráce zástupců územních partnerů v platformách pro vyhlašování výzev s RSK

• Zapojení měst do partnerství městské agendy pro EU
• Nominace zástupce NIDV v PS vzdělávání

» Již nerelevantní: 5
» Prozatím nelze hodnotit: 4

Shrnutí jednání jednotlivých komor NSK

Zdeněk Semorád, František Kubeš, Radana Leistner Kratochvílová

Shrnutí Komory CLLD
•

Metodické a koordinační aktivity MMR–ORP
» monitoring (zprávy o plnění ISg) a evaluace CLLD (zejména mid-term evaluace realizace strategií CLLD)
» změny strategií CLLD – změny vymezeného území MAS a povinné změny fin. plánů (nová pravidla
vyplývající z aktualizace MPIN), stav rozšíření aktivit CLLD v PR OP ŽP
» další informace (vhodné postupy pro vyloučení střetu zájmů při hodnocení MAS, výstupy výzkumných
projektů v oblasti rozvoje venkova)

•

Vstupy zástupců nositelů CLLD
» aktivity NS MAS ČR

» stav realizace strategií CLLD dle programů a krajů, resp. jednotlivých článků (PRV)

Shrnutí Komory CLLD
•

Vstupy ŘO – aktuální stav implementace CLLD v IROP, PRV, OP Z, OP ŽP a navazující
aktivity ŘO

•

Pohled MMR–ORP, ŘO a nositelů na budoucnost CLLD

•

NS MAS ČR na téma chytrý venkov

Usnesení NSK-14/2018
Národní stálá konference
I.

vyzývá MAS, aby důsledně dbaly během celého programového období 2014–2020
na dodržování podmínek Standardizace místních akčních skupin, a předcházely tak
sankcím vyplývajícím z porušení podmínek Standardizace.
II. doporučuje MAS, aby se při hodnocení projektů řídily postupy popsanými
v materiálu „Vhodné postupy pro vyloučení střetu zájmů při hodnocení MAS”.

Usnesení NSK-15/2018
Národní stálá konference
I.

doporučuje MMR–ORP, ŘO a NS MAS ČR udržovat intenzivní společný dialog
na téma implementace CLLD v programovém období 2021+.

Shrnutí jednání komory regionální
•

Rekapitulace klíčových činností Odboru regionální politiky MMR v roce 2018
» Práce na SRR, RE:START, Koncepce venkova, Zpráva o plnění územní dimenze, Národní stálá
konference

•

Shrnutí plnění územní dimenze do konce roku 2017
» Prezentována data plnění jednotlivých typů územní dimenze a prostorového rozložení finančních
prostředků.
» Celková alokace do územní dimenze naplňuje Národní dokument k územní dimenzi.

•

Akční plán SRR 2019-2020
» V průběhu října budou osloveny resorty i kraje/RSK s žádostí o součinnost při přípravě dokumentu.
» Součástí dokumentu bude opět i seznam národních dotačních titulů pro rok 2019.
» Bude předložen vládě do konce ledna 2019

Shrnutí jednání komory regionální
•

Diskuze o budoucí roli regionálních akčních plánů (v období 2021+)
»

Ze strany krajů požadována silnější role (a závaznost) RAPů, a to ve zejména ve vybraných oblastech – cíl:
podpořit z pohledu aktérů v krajích klíčové projekty.

»

V dalších týdnech diskuze o očekávaných rolích RAP (ve vztahu ke Strategii regionálního rozvoje, strategiím
rozvoje krajů, Národnímu investičnímu plán atd.).

•

Reakce na usnesení Regionálních stálých konferencí

•

Diskuze o podpoře vysokorychlostního internetu
»

Na základě diskuze s EK vytvořen akční plán na podporu zavádění vysokorychlostního internetu.

»

Na základě něj se chystá zejména (1) vytvoření atlasu technické infrastruktury a (2) opatření na podporu
poptávky (vouchery).

»

Do budoucna zvážení role např. místních akčních skupin pro účely zprostředkovatele podpory zavádění
vysokorychlostního internetu.

Usnesení NSK-16/2018
Národní stálá konference
vyzývá MŽP,
I.

aby ponechalo krajům dostatečný časový prostor pro přípravu krajských projektů
v rámci 3. výzvy „kotlíkových dotací“ pro kraje,

II.

aby umožnilo vyhlásit krajské výzvy během celého roku 2019.

Komora ITI a IPRÚ
Aktuality z urbánní politiky
• Městská agenda pro EU (Představení Akčního plánu Městská mobilita)
• Smart Cities (shrnutí aktivit, pozvánka na seminář s městy 17. 10. 2018 v Plzni)
• Urbact III (informační den v lednu 2019)
Metodické a koordinační aktivity MMR
• Aktualizace MPIN
• Mid-term evaluace nositelů

Komora ITI a IPRÚ
Implementace integrovaných strategií
• Prezentováno čerpání v rámci ISg
• ŘO OP ŽP deklaroval ochotu úpravy vyhlášených výzev pro ITI v případě precizního
odůvodněné žádosti
• ŘO OP PIK reflektoval výsledky společného setkání ŘO s aglomeracemi ITI
• ŘO OP VVV – změny IN budou posouzeny v návaznosti na vyhodnocení výzev
• Představena východiska budoucího programového období pro oblast IN - ITI

Usnesení NSK-17/2018
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

Příprava Strategie regionálního rozvoje 21+ seznámení se změnami v návrhové části a návrh
implementační části SRR21+
Štěpán Nosek

Změny v návrhové části a aktuální znění

Změny v SRR oproti 10. NSK
•
•
•
•

Vytvoření ucelené verze zahrnující problémovou analýzu a návrhovou část
Doplnění vymezení hospodářsky a sociálně ohrožených území
Dopracování vazby mezi SRR a Národní koncepcí realizace politiky soudržnosti po
roce 2020
Podřazení některých typových opatření pod jiné, či sloučení podobných
» Např. Zkvalitnění sídlištních celků a Vytvořit podmínky pro dostupné bydlení

•

Přesunutí některých typových opatření
» Např. využití smart řešení z metropolitních území do oblasti kvalitního plánování regionálního
rozvoje (tj. strategického cíle 6)

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 občanskou vybavenost 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 …

Změny v návrhové části oproti 10. NSK
Strategický cíl 1 – Metropolitní území
•

Specifický cíl 1.1: Napomáhat transformaci metropolitních ekonomik k činnostem …
» Drobné úpravy v textaci typových opatření – např. v oblasti cílené podpory firem pro zvyšování
přidané hodnoty jejich produkce.

•

Specifický cíl 1.2: Zlepšit dopravní spojení mezi metropolemi …
» Spíše drobné úpravy textace typových opatření – např. zmínění dalších možných restriktivních
opatření v oblasti dopravy (např. nízkoemisní zóny, selektivní zákazy vjezdu).

•

Specifický cíl 1.3: Zajistit občanskou vybavenost v dostatečném rozsahu a dostupnosti..
» Typové opatření „Zkvalitnit sídlištní celky“ podřazeno pod typové opatření „Vytvořit podmínky pro
dostupné bydlení“
» Spíše drobné úpravy – např. přejmenování typového opatření na „zlepšení dostupnosti služeb rané a
vzdělávání“ (namísto mateřských a základních škol)

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

Změny v návrhové části oproti 10. NSK
Strategický cíl 2 – Aglomerace

•

Specifický cíl 2.3: Zajištění dostatečného rozsahu služeb …
» Problematika zdravotních a sociálních služeb sloučena pod jedno typové opatření.
» Doplněno typové opatření na rozvoj a využití kulturního potenciálu aglomerací

•

Specifický cíl 2.4: Efektivně řešit problémy životního prostředí …
» Problematika zelených ploch a zvyšování retenční schopnosti krajiny sloučeno pod „zlepšení
klimatických podmínek v aglomeracích“

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

Změny v návrhové části oproti 10. NSK
Strategický cíl 3 – Regionální centra a jejich venkovské zázemí
•

Specifický cíl 3.1 Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny ..
» Úprava náplně v typovém opatření „Rozvíjet poradenská centra pro začínající, malé a střední
podnikatele“ – doplněna i snaha o koordinaci institucí, které poradenství v regionech poskytují.
» Úprava náplně v typovém opatření „Zlepšit dostupnost vysokorychlostního internetu“- cílové
záměry upraveny v souladu s připravovanými záměry EK. --- zvážení přesunutí do strategického
cíle 6 (specifický cíl 6.4).
» Úprava náplně v typovém opatření „Udržitelný cestovní ruch“ – postaveno na všech třech
pilířích udržitelného cestovního ruchu.

•

Specifický cíl 3.3 Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech
» Typové opatření „Dobrá koordinace a spolupráce všech aktérů při plánování veřejných služeb
podřazeno pod typové opatření „Podpora dostupnosti občanské vybavenosti …“.

•

Specifický cíl 3.5: Umožnit energetickou transformaci venkovského zázemí
regionálních center – upravena textace cíle i typových opatření

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 energetické chudoby a podporovat
komunitní život v obcích

Zajištění dostatečné občanské vybavenosti

Změny v návrhové části oproti 10. NSK
Strategický cíl 5 – Hospodářsky a sociálně ohrožená území
•

Specifický cíl 5.2 Zajistit dobrou dopravní dostupnost v rámci regionu a ve vazbě na
aglomerace a metropole
» Upravena náplň typového opatření „Zajištění dopravní obslužnosti“ – zmíněny alternativní
způsoby zajištění dopravní obslužnosti, např. prostřednictvím tzv. spojů na zavolání.

•
•

Specifický cíl 5.3 Zajistit efektivní prevenci sociálního vyloučení a energetické
chudoby a podporovat komunitní život v obcích
Specifický cíl 5.4 Zajištění dostatečné občanské vybavenosti
» Do popisu cíle doplněna problematika předčasného odchodu ze vzdělávání
» Na námět MŠMT doplněno nové typové opatření „Zajištění kvalitních vzdělávacích služeb“

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

Zohledňovat územní dimenzi
v rámci sektorových politik a
rozvíjet SMART řešení

Zlepšit práci s daty v oblasti
regionálního rozvoje

Změny v návrhové části oproti 10. NSK
Strategický cíl 6 – Kvalitní plánování regionálního rozvoje
•

Specifický cíl 6.2 Rozvíjet strategické plánování na bázi funkčních regionů a
posilovat spolupráci aktérů v území
» Typové opatření „Přeshraniční spolupráce v oblasti veřejné správy“ podřazeno pod typové
opatření „Podpora spolupráce mezi obcemi při výkonu veřejné správy.
» Doplněno nové typové opatření: Postižení specifických potřeb veřejné správy v metropolitních
územích a aglomeracích.

•

Specifický cíl 6.3: Zohledňovat územní dimenzi v rámci sektorových politik a rozvíjet
SMART řešení.
» Typové opatření: Využití smart řešení v urbánním i venkovském prostoru

•

Specifický cíl 6.5: Zlepšit práci s daty v oblasti regionálního rozvoje
» Kromě typových opatření (populační prognózy, monitoring koncentrace sociálního vyloučení) i
důraz na sdílení dat ve veřejné správě a analýzy v dalších oblastech (např. cestovní ruch).

Základní principy implementační části

Principy implementační části
•
•

Hlavní implementační dokument – Akční plán Strategie regionálního rozvoje
Role regionálních akčních plánů (doposud více pracovních variant)
» Regionální akční plány jako vstup do Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje
» Regionální akční plány jako podklad pro řídicí orgány ve vybraných tématech (analogicky jako „model
silnice“ v IROP 2014-2020).

•

Vazba regionálních akčních plánů a Národního investičního plánu (doposud více
pracovních variant)
» Mapování pro regionální akční plány jako vstup pro Národní investiční plán

•

Indikátorová sestava
» Na úrovni cílů ne více než 50 indikátorů
» Každý indikátor s jednoznačnou hodnotou (žádné váhy, resp. agregované indikátory)

Body k dořešení v návrhové a implementační části

Body k dořešení v návrhové a implementační části
•

•

•

•

Problematika vědy a výzkumu
» Řešené téma: Dle MPO nemá problematika podpory VaVaI územní dimenzi v duchu definovaném SRR
» Aktéři setkání: MPO, MŠMT
Problematika energetiky
» Řešené téma: MPO požaduje promítnout energetiku do všech typů území definovaných v SRR
» Aktéři setkání: MPO
Spolupráce mezi obcemi při výkonu veřejné správy
» Řešené téma: Nakolik má být spolupráce mezi obcemi vázána na správní obvody obcí s rozšířenou působností
» Aktéři setkání: MV s územní partneči (NS MAS, SMOČR, SMS ČR, AK ČR)
Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury
» Řešené téma: Na jedné straně požadavek na neuvádění odkazů na standardy (MPSV), na straně druhé
požadavek na detailnější rozpracování standardů (SMS ČR)
» Aktéři setkání: MPSV a SMS ČR

Body k dořešení v návrhové a implementační části
•

Efektivita využívání rekvalifikačních kurzů a předčasné odchody ze vzdělávacího procesu
» Řešené téma: Rekvalifikace (v oblastech s vysokým podílem nezaměstnaných, zvyšuje nedostupnost rekvalifikací
míru ohrožení dlouhodobou nezaměstnaností?), předčasné odchody ze vzdělávání (zejména některé kraje –
Ústecký, Karlovarský ?)
» Aktéři setkání: MPSV, MŠMT, ASZ
•
Hospodaření s vodou a další environmentální témata
» Řešené téma: Sladění pozic MŽP a MZe v oblastech hospodaření s vodou a dalších témat
» Aktéři setkání: MŽP, MZe
•
Sociální a zdravotní služby
» Řešené téma: Jakým způsobem lépe definovat provazbu sociálních a zdravotních služeb
» Aktéři setkání: MPSV, MZd
•
Pozice Ostravy v SRR
» Řešené téma: Zařazení Ostravy do kategorie aglomerací, či metropolitních území
» Aktéři setkání: město Ostrava, Moravskoslezský kraj
+ řada dalších dílčích jednání k implementační části (indikátorová sestava, struktura AP SRR, role RAPů, plán evaluací,
komunikační plán, …)

Další kroky při přípravě SRR ČR 2021+
•

Říjen 2018: Dílčí k jednání k návrhové a implementační části
» Schůzky s resorty, územními partnery apod.

•

Listopad/Prosinec 2018: Jednání pracovních skupin (PS SRR, územní PS)
» Hlavní téma: implementační část, včetně návrhu indikátorové sestavy

•

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: Proces SEA
2Q 2019: Předložení materiálu vládě

Usnesení NSK-18/2018
Národní stálá konference
I.

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

Příprava budoucí podoby politiky
soudržnosti po roce 2020
Olga Nebeská

Příprava období po roce 2020 na národní úrovni
Rámcové pozice k návrhům legislativy
(ON, EFRR a FS, EÚS a ECBC, ESF+, ENRF a fondy v oblasti vnitřních věcí)
- Květen a červen – publikace legislativního balíčku ze strany EK
- Červenec a srpen – příprava RP a připomínkové řízení (RKS a DAP)
- 4. 9. 2018 – schválení RP na jednání výboru pro EU na vládní úrovni
5. Kulatý stůl k PS 2021-2027
- 22. října 2018, bude zaměřen zejména na zjednodušování administrativní zátěže

Příprava období po roce 2020 na národní úrovni
Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po r. 2020
- konec srpna – proběhla 1. fáze prioritizace tematických oblastí a podoblastí NKR
- 26. 9. 2018 – výsledky diskutovány na kulatém stolu
- aktuálně je vytvářena návrhová část NKR
- do konce 2018 předložení první verze NKR i OP vládě (projednání na platformách a standardní
připomínkové řízení)
- v 1. čtvrtletí 2019 proběhne 2. fáze prioritizace (již s přihlédnutím k pozičnímu dokumentu EK) a definitivní
verze materiálu bude vládě předložena do konce června 2019
Návrh architektury operačních programů (OP)
- probíhá evaluace a analýza zahraniční praxe
- v rámci NKR tvořena také celková architektura OP / 2 varianty návrhu OP
- říjen/ listopad 2018 - konzultace s partnery
- listopad/prosinec - schválení vládou

Příprava období po roce 2020 na národní úrovni
Dohoda o partnerství
- aktuálně zahájena příprava
- musí být předložena EK před předložením prvního programu nebo současně s ním
- oproti 2014–2020 bude stručnější a obsahovat méně kapitol
- větší význam CSR a silnější vazba na centrálně řízené programy (InvestEU)
- budeme usilovat, aby dokument mohl být revidován, ale ideálně na národní úrovni, bez nutnosti ji
předkládat EK
Analýzy a evaluace
- Evaluace Architektury
- Veřejná konzultace ke zjednodušení administrativní náročnosti čerpání ESIF
- Evaluace metodického prostředí z pohledu implementační struktury
- Evaluace zaměřená na finanční nástroje

Příprava období po roce 2020 na národní úrovni
Nastavení metodického prostředí po roce 2020
- v průběhu léta 2018 veřejná konzultace
- paralelně také další fáze evaluace JMP
- 22. října 5. kulatý stůl k PS 2021-2027 zaměřený na zjednodušování administrativní zátěže
- ke konci roku 2018 návrh Koncepce Jednotného metodického prostředí pro budoucí programové období
- nastavení nového systému bude dále podmíněno:
- návrhy legislativy v novém období,
- strukturou a architekturou budoucích programů.

- cílem: zachovat maximum funkčních prvků a zajistit kontinuitu a předvídatelnost administrativního
procesu

Harmonogram přípravy programového období
po roce 2020 – NKR a architektura OP
• Červen 2018: Finalizace analytické části NKR
• Červenec 2018: Dokončení karet podoblastí
• Srpen – září: Prioritizace
• Září – říjen: Příprava a diskuse prvního návrhu návrhové části
• Říjen-listopad: Konsolidace 1. návrhu NKR, vč. variantního návrhu architektury OP a jeho projednání/připomínkování

• Prosinec: Předložení návrhu NKR vládě, vč. návrhu implementační části
• Leden – březen 2019: Prioritizace na základě pozičního dokumentu EK; dopracování návrhové a implementační části
• Duben-květen 2019: Konsolidace finální verze materiálu a projednání
• Červen 2019: Předložení finální verze NKR vládě

I. fáze prioritizace v NKR
Cílem bylo poskytnout zpětnou vazbu k připravenosti daných agend stát se v příštím
období prioritou financování a společně hledat řešení tam, kde bylo hodnocení
problematické.
Hodnocení probíhalo v prostředí Databáze strategií od 17. srpna do 2. září 2018 (40
hodnotitelů, více než 3600 ohodnocení).
I. fáze prioritizace rozdělila jednotlivé tematické oblasti a podoblasti na 3 skupiny:
1.
2.
3.

s dobrým hodnocením, bez většího množství zásadních nedostatků,
s průměrným hodnocením a nutností řešit nedostatky,
s problematickým hodnocením a nutností řešit potenciální rizika.

Závěry I. fáze prioritizace
•

•
•

výsledky významně ovlivňuje stav příprav, možnosti v dané oblasti, kapacity, bariéry,
zkušenosti ze současného období atp.
koncentrace/prioritizace není definitivní
identifikována řada kroků pro zlepšení stavu tematických oblastí:
» dopracování relevantních dokumentů strategického charakteru v příslušných agendách
(včetně definice cílů, předpokládaných přínosů a podílu ESIF)
» dopracování tematických karet
» odstraňování identifikovaných bariér
» nacházení inovativních řešení na stávající problémy s ohledem na měnící se podmínky i
efektivnost vynaložených prostředků
» důraz na vzájemnou provázanost jednotlivých oblastí a na integrovaná řešení

Děkuji za pozornost
www.mmr.cz
www.dotaceEU.cz

Usnesení NSK-19/2018
Národní stálá konference
I.

bere na vědomí stav přípravy politiky soudržnosti po roce 2020.

Přestávka – Coffee break

Aktuality spolupráce územních partnerů

Společný postoj územních partnerů
k budoucí politice soudržnosti
11. Národní stálá konference,
12. října 2018

Hlavní zásady
„Jednoduchost je nekonečná dokonalost.
Dokonalost je nekonečná jednoduchost.” Leonardo
da Vinci.

Hlavní zásady
• co funguje nerušit; zjednodušit systém
• žádné nové strategie, nenásobit počet aktérů v
implementaci
• transparentnost, žádná subjektivní kritéria
• prioritizace – užší zaměření = méně
nespokojených
• nesoutěžit, kde to není nezbytně nutné
• aktualizace a pokračování stávajících IN strategií
• návaznost na ověřené nástroje RAP, KAP za
předpokladu jejich plné funkčnosti

Hlavní zásady
• Integrované nástroje slouží k naplňování skutečných potřeb území.
K tomu slouží tvorba strategií/koncepcí daného území, do jehož tvorby
budou zapojeni všichni relevantní aktéři daného území, tedy nejen
nositelé těchto strategií = PARTNERSTVÍ !!!

Hlavní zásady

Implementační struktura IROP II
• řídící orgán – MMR
• zprostředkující subjekt JEDEN – CRR ČR s
krajskými pobočkami
• monitorovací výbor IROP II

Možné nástroje pro IROP II
• finanční obálky ve výzvách – věcné či územní
• individuální výzvy
• individuální výzvy s podmínkou RAP - dohoda
aktérů + dohoda tam, kde jsou i jiné subjekty
žadateli
• 13 ITI pro městské aglomerace
• CLLD – snaha zjednodušit, důraz na animaci,
možná úloha krajů

Prioritizace témat
Pracovali jsme se 131 oblastmi intervence

Hlavní závěry z prioritizace témat
•

Shoda územních partnerů zejména na následujících tématech:
– oblast ŽP - zvyšování energetické účinnosti; přizpůsobování se změnám klimatu,
prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám; udržitelné hospodaření s vodou;
udržitelné využívání lokalit Natury 2000
– oblast digitalizace – zkvalitnění vysokokapacitní širokopásmové sítě
– oblast dopravy – rekonstrukce a modernizace silnic, cyklistická infrastruktura
– oblast vzdělávání – MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, celoživotní
– oblast sociální – sociální infrastruktura
– oblast zdravotnictví – zdravotní infrastruktura, digitalizace ve zdravotní péči
– oblast kultury a cestovního ruchu – podpora veřejných objektů cestovního
ruchu; podpora kulturního dědictví a kulturních služeb; podpora přírodního
dědictví a ekoturistiky; regenerace a bezpečnost veřejných prostranství
– oblast vzdělávací, sociální, zdravotní a zaměstnanosti v ESF – podpora MŠ, ZŠ,
SŠ, VŠ a vzdělávání dospělých; podpora rozvoje digitálních dovedností; zlepšení
přístupu k zaměstnání; podpora dlouhodobě nezaměstnaných; podpora
zaměstnanosti a integrace mladých lidí; podpora sociální ekonomiky a sociálních
podniků; podpora rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem; podpora
aktivního a zdravého stárnutí; podpora služeb komunitní a zdravotní péče;
podpora sociální integrace osob ohrožených chudobou nebo sociálním
vyloučením

Hlavní závěry z prioritizace témat
• To, že některá oblast intervence není priorita všech
partnerů neznamená, že v daném tématu neexistují v
konkrétních územích problémy k řešení - tabulka vyjadřuje
průnik priorit jednotlivých partnerů ve zobecňujícím a
zjednodušujícím pohledu
• To, že některá oblast intervence není priorita všech
partnerů neznamená, že dané téma není prioritní pro
některého z partnerů – odlišnosti zájmů jsou přirozené a
vyjadřují zkušenosti jednotlivých partnerů z území

• Problém vztahu prioritních témat územních
partnerů k navrhované tematické koncentraci do
politického cíle 1 a 2   

Děkujeme za pozornost!

Představení současné pozice statutárních měst
k budoucí politice soudržnosti
Petr Kulhánek, SMO ČR

 Společné stanovisko statutárních měst
České republiky k aktuální přípravě
politiky
soudržnosti 2021-2027
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OBSAH SPOLEČNÉHO STANOVISKA
1. Pozitivně hodnotíme současnou podobu návrhů nařízení, zejména
vítáme
silný
akcent
na
udržitelný
rozvoj
měst.
2. Vzhledem k pozitivním zkušenostem z tohoto programového
období doporučujeme, aby pro naplnění cíle podporujícího udržitelný
rozvoj měst byl na české úrovni vybrán ze tří navržených nástrojů
nástroj Integrovaných územních investic (ITI).
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OBSAH SPOLEČNÉHO STANOVISKA
3. V souladu se Souborem návrhů nařízení navrhujeme použití nástroje ITI pro 13
městských aglomerací (současných 7 ITI + 6 IPRÚ).

V tomto směru vítáme také to, že MMR akceptovalo jeden z bodů Pozičního dokumentu měst
a pracuje na jednotném vymezení aglomerací. Zároveň upozorňujeme, že nové a jednotné
vymezení aglomerací vyvolá nutnost změny právních dokumentů, zejména zákona č.
248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje a apelujeme na rychlost řešení obou těchto
bodů (vytyčení území a změnu zákona).
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OBSAH SPOLEČNÉHO STANOVISKA
4. Vítáme povinnou minimální alokaci na úrovni 6 % z Evropského
fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na udržitelný rozvoj měst,
která by měla být čerpána nástrojem ITI (viz bod 2), ale
požadujeme na národní úrovni jednat o zvýšení tohoto procenta
a dále o vyčlenění prostředků pro udržitelný rozvoj měst také
v dalších fondech, především Fondu soudržnosti (FS) a Evropském
sociálním fondu plus (ESF+).
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OBSAH SPOLEČNÉHO STANOVISKA
5.

Velice pozitivně hodnotíme základní definici Územních strategií,
mohou obsahovat i seznam konkrétních operací (projektů),
které mají být podporovány. Nadále podporujeme rozvoj území
na základě široce akceptované metropolitní/aglomerační
strategie a podporujeme možnost aktualizace stávajících
strategií tak, aby zahrnovaly všechna identifikovaná témata
financovatelná z různých zdrojů: nadnárodních, EU,
národních i vlastních. Upozorňujeme, že nadále požadujeme
možnost financování integrovaných strategií multizdrojově
– tedy nejen vyčleněním alokace v rámci EU fondů, ale i alokace
v rámci národních zdrojů.
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OBSAH SPOLEČNÉHO STANOVISKA
6. Požadujeme vznik jednoho operačního programu pro
urbánní/územní dimenzi v gesci MMR, který by měl absorbovat
klíčové aktivity z Cílů politiky 1-5.
7. Statutární města si také uvědomují nutnost zacílení intervencí do
menších měst, která jsou v SRR definována jako „regionální
centra“. Současně doporučujeme, aby budoucí operační program
zaměřený na územní dimenzi zacílil výzvy přímo na žadatele
z těchto regionálních center. Podkladem pro definování témat by
měla být např. Analýza potřeb měst a obcí ČR.
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HLAVNÍ ZÁVĚRY PRO ŽADATELE V AGLOMERACI
Pokud se podaří prosadit nástroj ITI na úrovni měst a jejich zázemí, bude
nutné reflektovat následující body:
• Příležitostí je včasnost znalosti témat;
• příležitostí i rizikem je možnost obsažení konkrétních projektů ve
Strategii – v letech 2019-2020, kdy bude probíhat zpracování strategií,
bude nutné vydefinovat klíčové projekty aglomerace pro realizaci
v letech 2021-2027;
• rizikem je také:
• tlak na čerpání v první polovině období
• zkrácení nového období o rok (n+2)
• překryv současného období (do konce roku 2023) a začátek nového
(začátek 2021)

→ vzhledem ke zkušenostem s přípravou a realizací projektů, kdy
příprava a realizace investičních projektů obvykle trvá 4 a více let, je
nutné zahájit přípravu projektů již v roce 2019.
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KOHEZNÍ TÉMATA PRO ŘEŠENÍ V RÁMCI
INTEGROVANÝCH URBÁNNÍCH NÁSTROJŮ
 Zapojena všechna ITI a IPRÚ – všechna statutární města ČR
(srpen 2018)
 Pouze témata s urbánní/územní dimenzí
 Pouze témata v rámci kódů intervencí z koheze (návrhy nařízení)
 Nejvíce témat v cílech politiky č. 2 a 3
 Největší nárůst oproti současnému nastavení: témata z cíle 2
 Mimo zůstávají další potřebná témata, která v našich územích
budeme chtít řešit, ale financovány budou z jiných zdrojů –
národní dotace atd.
Podrobné informace za jednotlivá města:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ScDXnihXnETulxrGj55hXa8
zXhKvLfKlIwWWn-TTPSs/edit#gid=0
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TÉMATA URBÁNNÍ DIMENZE: KÓDY INTERVENCÍ
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TÉMATA URBÁNNÍ DIMENZE: ROZSAH DLE CÍLŮ POLITIKY
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DĚKUJI ZA POZORNOST

Prezentace a projednání výstupů z NIP
Lukasz Kryński

Management veřejného
investování – vize 2030
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Nekoncepční investiční akce znamenají menší přínos pro
obyvatele ČR
Současný způsob veřejného investování neodpovídá požadavkům na maximální
efektivitu investovaných prostředků. Neexistuje nástroj koordinace jednotlivých
záměrů, které se tak často překrývají, nebo si dokonce odporují.
• Neexistuje jednotná investiční strategie na úrovni státu
• Ministerstva, kraje i obce a města se mohou řídit vlastními strategiemi, které
nemusejí být vzájemně kompatibilní, ať už z politických, či jiných důvodů
• Plánování obvykle probíhá spíše na střednědobé úrovni – dle volebního období
• Velké, koncepční, strategicky významné projekty je těžké prosadit, obvykle
nejsou prioritní
• Potenciálním problémem je i neefektivita – velkolepé stavby, pro které není
využití, nebo vzájemně si konkurující projekty v jednom regionu

Současný stav v ČR, shrnutí silných a slabých stránek
 Stát, ministerstva a samosprávné celky (obce, města, kraje) mají svoje strategické plány a
rozpočty.
 Organizace a metodika v rámci investování s podporou fondů je na slušné úrovni (např. ESIF) .
 Kvalitní přístup je především u specializovaných státních fondů a organizací jako jsou SFDI, SFB
a CzechInvest a další.
 MMR provozuje Akademii veřejného investování.
 Existuje velmi kvalifikovaná základna soukromých , poradenských firem, kterou je nutné zapojit.
Celkově je možné říci, že je na čem stavět, je na co navazovat.
 Neexistuje jednotný, koordinovaný přístup ke strategickému plánování.
 Alokace zdrojů je krátkodobá (většinou následující rok + 2 roky výhled).
 Neexistuje moderní management veřejných investic se schopností nejen naplánovat, ale rovněž i
řídit a vyhodnotit efekt spojený s výkonem (performance budgeting).
 Roztříštěné kompetence a různorodost ve správě vč. přístupu.
 Celkově zastaralé systémové prvky (technika, SW, digitalizace).
 Zcela citelný nedostatek odborných kapacit na všech úrovních.
 Neexistuje prioritizace strategií na úrovni státu a resortů, nedostatečná diskuse nad prioritami napříč
politickým spektrem.
 Fluktuace politických zástupců na resortech a časté změny směrování.
 Hodnocení udržitelnosti a socioekonomického přínosu není podmínkou pro akceptaci projektu.
Poptávka po celkové změně investiční atmosféry.

Jaký je cíl veřejného investování?
•
•
•
•
•
•

Veřejné investice
Plánování
Řízení
Udržitelnost
Efektivnost
Digitalizace
Vyhodnocování

Veřejná infrastruktura

Ekonomický růst
• Růst životní úrovně
• Důležité je správné
vyhodnocení dopadů

4 klíčové faktory vedoucí k úspěšnému investování

1. Využití
zahraničního
„best-practice“

2. Dlouhodobé
strategické
plánování

3. Koncepce
napříč
jednotlivými
tématy,
ministerstvy,
samosprávami

4. Transparentní
hodnotící
podmínky

MVI – Ministerstvo veřejného investování

Využití zahraničního „Best Practice“
Inspirujeme se v Norsku, kde jednotný proces pro větší akce vedl k výraznému
zvýšení efektivity jednotlivých investic.

• Jednotný proces pro všechny investice s cenou nad určitou finanční hranicí
• Důraz na strategické plánování a pre-feasibility studie
• Efektivní řízení investic napříč tématy a regiony

• Nezávislý partner posuzuje projekty v rámci dvou fází procesu
• Existence koordinátora, v Norsku se jedná o ministerstvo, s odpovědností za
správný průběh procesu

Odhadované úspory 20-40% rozpočtu na investice (Norsko)

Dlouhodobé strategické plánování
V současnosti není nastaven koncept veřejného investování, plány jednotlivých
municipalit často nesahají za hranice volebního období.

• Pouze dlouhodobé strategické plánování může přinést výrazné změny na úrovní
klíčových staveb a problémů
• U staveb se často hledí na okamžitá hodnota – neřeší se jejich dlouhodobý
význam a udržitelnost, ale spíše okamžitý „wow efekt“ který vyvolají.
• Jednotlivé projekty na sebe nenavazují, neexistuje jasný diskurz, který by chtěl
stát v rámci daných lokalit a problematik dlouhodobě sledovat
• Předávání informací na úrovni samospráv může být problematické –
dlouhodobé vize nemusí být předány pokračovatelům
• Je třeba dlouhodobě plánovat a řídit jednotlivé investiční akce tak, aby došlo k
maximálnímu užitku pro občany

Struktura investičních výdajů – NIP - obce
100%
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Struktura investičních výdajů – NIP - obce
100%

90%
životní prostředí
zdravotnictví

80%

školství
sport

70%
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Struktura investičních výdajů – NIP - města
Doprava

49%
51%

Investiční výdaje bez výdajů na dopravu - NIP - města
25 000,0
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15 000,0
10 000,0
5 000,0
-

Ostatní

Struktura investičních výdajů – NIP - kraje
31%
Doprava
69%

Ostatní

Investiční výdaje bez výdajů na dopravu - NIP - kraje
35 000,0
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10 000,0
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služby pro
občany
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čas
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zdravotnictví životní prostředí

Děkujeme za pozornost
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

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

Integrovaný regionální operační program
Rostislav Mazal

Současný stav IROP
(k 1. 10. 2018)
Vyhlášeno 88 výzev v objemu 126,6 mld. Kč z EFRR
Předloženo 9 749 projektů za 129 mld. Kč z EFRR
Z toho v „pozitivních“ stavech 7 478 projektů za 101,7 mld. Kč z EFRR
Schváleno k financování 5 471 projektů za 78 mld. Kč z EFRR

Proplaceno cca 13 mld. Kč z EFRR u 2397 projektů

Projekty dle typu žadatele
(všechny předložené projekty)

1%

Počet projektů dle typu žadatele

1%

Objemy dle typu žadatele

4% 1%

3%
10 %

10 %

Obec

29 %

NNO
Soukromý sektor

12 %
50 %

16 %

Kraj
Státní příjemci

PO samosprávy
21 %

Ostatní

18 %
24 %

Na velikosti obce záleží?
Průměrná dotace na hlavu dle velikosti obce pro celou ČR
(mimo Prahu)
Pozitivní

S právním aktem

4 000 Kč

3 500 Kč
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1 000 Kč
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50 001 - 100 000
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Jsou města bez IN v IROP diskriminovaná?
Průměrná dotace na hlavu dle kategorie obce
Pozitivní

S právním aktem

4 000 Kč
3 500 Kč
3 000 Kč
2 500 Kč
2 000 Kč
1 500 Kč
1 000 Kč

500 Kč
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Města 25-60k ITI/IPRÚ

Města nad 60k ITI/IPRÚ

Revize PD IROP

Revize PD IROP 1.2
• 16. 05. 2018 předložena členům Monitorovacího
výboru IROP
• Předpokládané schválení do 15. 10. 2018
• Hlavní přehled změn:
• Vnitřní realokace 59 mil. EUR z SC 2.5 do SC 2.4
• Meziprogramová realokace 78 mil EUR z SC 2.5 do OP ŽP
• Změna cílových a milníkových hodnot indikátorů PO 1 a
PO 3

Revize PD IROP

Revize PD IROP 1.3
• 27. 11. 2018 bude předloženo členům
Monitorovacího výboru IROP
• Hlavní přehled změn:
• Změna tematického cíle u SC 1.2 z TC 7 na TC 4
• Realokace z OP PIK - navýšení alokace výzev s
náhradními projektů, část alokace do nové výzvy v SC 1.2
– nízkoemisní a bezemisní vozidla
• Úprava územní dimenze v SC 1.2 na uhelné regiony
(Moravskoslezský kraj, Karlovarský kraj a Ústecký kraj)

Predikce plnění n+3 v roce 2018

Zdroj: MS2014+ k 4. 10. 2018

Plnění milníků
Predikce plnění finančních milníků (projekty s PA)
PO

Finanční milník
(CZV)

Predikce při úsporách
dle ŘO
*Předložené ŽoP do

Procento plnění
milníku (CZV)

30.9.2018

*Předložené ŽoP do
30.9.2018

Predikce při
úsporách dle ŘO
*Předložené ŽoP do

Procento plnění
milníku (CZV)

31.12.2018

*Předložené ŽoP do
31.12.2018

Limit plnění
milníku

1

357 718 083

406 874 955

113,74%

612 476 024

171,22%

75%

2

387 957 272

289 295 394

74,57%

445 950 392

114,95%

75%

3 - VRR

1 344 371

1 436 483

106,85%

1 991 829

148,16%

85%

3 - MRR

70 983 171

40 275 247

56,74%

78 684 635

110,85%

75%

4

13 676 909

26 784 348

195,84%

41 012 374

299,87%

85%

Zdroj: MS 2014+ k 3.9. 2018, měna EUR, Kurz: 25,749
Výkonnostní rezerva 6% byla už v minulosti rozpuštěna v alokacích vyhlášených výzev.

Plnění milníků
Predikce plnění věcných milníků (projekty s PA) – predikce na základě etap projektů s datem ukončení do 31.12.2018

PO

Název milníkového indikátoru

Měrná jednotka

PO 1

Celková délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic

km

PO 1

Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů
ve veřejné dopravě

PO 1

Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu

PO 1

Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám
IZS

PO 2

Počet podpořených bytů pro sociální bydlení

PO 2

Počet podniků pobírajících podporu

PO 2

Podpořená pracoviště zdravotní péče

PO 2

Počet podpořených vzdělávacích zařízení

PO 2

Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie

PO 3

Počet revitalizovaných památkových objektů

PO 3

Počet územních plánů, regulačních plánů a územních studií

PO 3
(MRR)
PO 3
(VRR)
PO 4

Dosažená
hodnota k
31.8. 2018

Predikované
plnění
dosažených
hodnot k 31.12.
2018

Milník 2018

Predikce
naplnění
milníků

133

104

292

280,77%

3

28

24

85,71%

Vozidla

266

177

477

269,49%

Objekty

22

25

72

288,00%

Bytové jednotky

107

500

450

90,00%

Podniky

30

55

47

85,45%

Pracoviště

6

24

60

250,00%

102

134

500

373,13%

10 987

20 000

17 600

88,00%

Objekty

3

8

8

100,00%

Dokumenty

35

45

165

366,67%

Terminály

Zařízení
Domácnosti

Počet pořízených informačních systémů (MRR)

Počet IS

0,88

39,7636

92

231,37%

Počet pořízených informačních systémů (VRR)

Počet IS

0,1182

0,2364

0,2364

100,00%

Počet podpořených strategií CLLD

Strategie

178

160

178

111,30%

Zdroj: MS 2014+ k 31.8. 2018

Integrované územní investice (ITI)
Vyhlášeno 138 výzev v objemu 17,5 mld. Kč z EFRR
Předloženo 563 projektů za 10,7 mld. Kč z EFRR
Schváleno k financování 370 projektů za 6,9 mld. Kč z EFRR

V realizaci 319 projektů za 6 mld. Kč z EFRR (37,2 % celkové alokace ITI)
Proplacené žádosti o platbu za 722 mil. Kč (4,5 % celkové alokace ITI)
Zbývá vyhlásit (EFRR): 6,8 mld. Kč
očištěno o opakované výzvy a úspory ve výzvách
Zdroj: MS2014+ k 5. 10. 2018

Integrované plány rozvoje území (IPRÚ)
Vyhlášeno 95 výzev v objemu 5 mld. Kč z EFRR
Předloženo 168 projektů za 2,6 mld. Kč z EFRR
Schváleno k financování 128 projektů za 2 mld. Kč z EFRR

V realizaci 100 projektů za 1,6 mld. Kč z EFRR (27,5 % celkové alokace IPRÚ)
Proplacené žádosti o platbu za 407 mil. Kč (7 % celkové alokace IPRÚ)
Zbývá vyhlásit (EFRR): 3,4 mld. Kč
očištěno o opakované výzvy a úspory ve výzvách

Zdroj: MS2014+ k 5. 10. 2018

Komunitně vedený místní rozvoje (CLLD)
Vyhlášeno 699 výzev v objemu 5,2 mld. Kč z EFRR
Předloženo 1411 projektů za 3,4 mld. Kč z EFRR
Schváleno k financování 753 projektů za 1,8 mld. Kč z EFRR

V realizaci 593 projektů za 1,3 mld. Kč z EFRR (16,1 % celkové alokace CLLD)
Proplacené žádosti o platbu za 88 mil. Kč (1,1 % celkové alokace CLLD)
Zbývá vyhlásit (EFRR): cca 2,9 mld. Kč

Zdroj: MS2014+ k 5. 10. 2018

Otevřené výzvy v IROP
Číslo
výzvy

Vyhlášené výzvy IROP

Celková alokace
v mld. Kč

Vyhlášení

41.

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního
dědictví – integrované projekty (IPRÚ)

0,592

7/2016

45.

Dokumenty územního rozvoje – komunitně vedený místní rozvoj

0,100

8/2016

48.

Kulturní dědictví – integrované projekty (ITI)

1,348

8/2016

50.

Udržitelná doprava – integrované projekty (ITI)

6,955

9/2016

51.

Udržitelná doprava – integrované projekty (IPRÚ)

2,980

9/2016

53.

Udržitelná doprava – komunitně vedený místní rozvoj

1,700

9/2016

55.

Komunitně vedený místní rozvoj - kulturní dědictví

0,450

10/2016

58.

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (ITI)

0,629

10/2016

59.

http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy
Infrastruktura pro předškolní
vzdělávání (IPRÚ)

0,396

10/2016

Otevřené výzvy v IROP
Číslo
výzvy

Vyhlášené výzvy IROP

Celková alokace
v mld. Kč

Vyhlášení

60.

Sociální infrastruktura (ITI)

1,414

11/2016

61.

Sociální infrastruktura (IPRÚ)

0,999

11/2016

62.

Komunitně vedený místní rozvoj - sociální infrastruktura

2,000

11/2016

66.

Infrastruktura pro vzdělávání (ITI)

4,197

12/2016

67.

Infrastruktura pro vzdělávání (IPRÚ)

1,184

12/2016

68.

Komunitně vedený místní rozvoj - vzdělávání

2,000

1/2017

69.

Komunitně vedený místní rozvoj – integrovaný záchranný systém

0,500

2/2017

70.

Vybrané úseky silnic II. a III. třídy

10,100

2/2017

71.

Komunitně vedený místní rozvoj - deinstitucionalizace
psychiatrické péče

0,200

3/2017

75.

Deinstitucionalizace psychiatrické
péče II.
http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy

0,500

6/2017

78.

Energetické úspory v bytových domech III

3,500

1/2018

Otevřené výzvy v IROP
Číslo
výzvy

Vyhlášené výzvy IROP

Celková alokace
v mld. Kč

Vyhlášení

81.

Rozvoj sociálních služeb II.

0,176

5/2018

82.

Rozvoj sociálních služeb (SVL) II.

0,411

5/2018

83.

Sociální bydlení - ITI

0,280

6/2018

84.

Sociální bydlení - IPRÚ

0,065

6/2018

85.

Sociální infrastruktura - CLLD

0,380

6/2018

86.

Speciální školy

0,536

1/2017

87.

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II.

0,494

2/2017

88.

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II.

0,211

3/2017

http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy

Plánované výzvy v IROP
Číslo
výzvy
XX.

Vyhlášené výzvy IROP
Nízkoemisní a bezemisní vozidla (uhelné regiony)

Celková alokace
v mld. Kč

Vyhlášení

cca 1-2

cca 5/2019

Děkuji Vám za pozornost
Ing. Rostislav Mazal
rostislav.mazal@mmr.cz

Operační program Technická pomoc
Jiří Kořínek

Projekty v realizaci
11 projektů v realizaci
Registrační číslo projektu

Název projektu CZ

Žadatel

CZV projektu

CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000148

Zprostředkující subjekt ITI ostravské aglomerace II. Statutární město Ostrava

7 543 200,00

CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000144

Zprostředkující subjekt integrované územní
investice Hradecko-pardubické aglomerace II

Statutární město Pardubice

6 793 320,00

CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000141

Zprostředkující subjekt Integrované teritoriální
investice Olomoucké aglomerace II

Statutární město Olomouc

8 476 560,00

CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000139

Řízení ITI BMO

Statutární město Brno

9 511 000,00

CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000133

Řízení Strategie integrované územní investice
Hradecko-pardubické aglomerace II

Statutární město Pardubice

9 379 720,00

CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000131

Řízení strategie ITI Plzeň 2 - nositel

ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ
MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace

7 836 240,00

CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000122

Řízení ITI Pražské metropolitní oblasti II.

Institut plánování a rozvoje hlavního města
Prahy

8 096 000,00

CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000117

Podpora řízení a koordinace Integrované
teritoriální investice Olomoucké aglomerace II

Statutární město Olomouc

9 579 000,00

CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000116

Řízení Strategie ITI ostravské aglomerace 2014 2020 II.

Statutární město Ostrava

8 570 845,12

CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000114

Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské
aglomerace II.

Statutární město Ústí nad Labem

5 934 000,00

CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000088

Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské
aglomerace
Statutární město Ústí nad Labem

2 460 928,68

Informace
• Ze strany ŘO OPTP finančně ukončeno 13
projektů ITI.
• Doposud proplaceno celkem 70,3 mil. Kč.
• Příprava nových projektů na publicitu – úprava
výzvy.
• Seminář pro příjemce ITI se konal 2. 10. 2018.

Čerpání OPTP – stav k 30. 9. 2018 (stav v mil. Kč)

PO

PO1
PO2
OPTP
Celkem

Projekty s právním
Celková
aktem o poskytnutí
alokace
podpory
CZK (EU
podíl) kurz
25,749 CZK (podíl
%
EU)
CZK/EUR

Vyúčtované žádosti o
platbu

CZK (podíl EU)

%

Souhrnné žádosti

CZK (podíl
EU)

%

Žádosti o platbu do EK

CZK (podíl
EU)

%

4 157,77

3 424,31

82,4%

1 443,01

34,7%

1 432,40 34,5%

1 343,95

32,3%

1 168,31

517,39

44,3%

275,31

23,6%

251,95 21,6%

242,57

20,8%

5 326,08

3 941,70

73,0%

1 718,32

31,8%

1 684,35 31,2%

1 586,52

29,4%

Objem prostředků krytých právním aktem
Statutární města a jejich
Statutární města a jejich
PO (řízení ITI)
PO (ZS ITI)
Kraje a jejich PO (RSK)
Regionální rady regionu
Výzva č. 4
Úřad vlády ČR
soudržnosti
Ministerstvo životního
prostředí
Technologická agentura
ČR
Ministerstvo práce a
Ministerstvo pro místní
sociálních věcí
rozvoj
Ministerstvo financí

Centrum pro regionální
rozvoj ČR

Děkujeme za pozornost
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor Řídicího orgánu Operačního programu
Technická pomoc
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
optp@mmr.cz

Program rozvoje venkova
Josef Tabery

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
MODIFIKACE PRV A NAPLŇOVÁNÍ MILNÍKŮ

VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV A ADMINISTRACE
PROJEKTŮ KONEČNÝCH ŽADATELŮ

AKTUALITY PRV

Fotografie použitá na základě
licence od Shutterstock.com

MODIFIKACE PRV A NAPLŇOVÁNÍ MILNÍKŮ
5. MODIFIKACE PRV
• neoficiálně projednáno s EK
• oficiální předložení – duben 2018 – zatím neschváleno
• 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

6. MODIFIKACE PRV
• v přípravě

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

VÝZVY MAS
• rok 2017 - 87 MAS vyhlásilo 88 výzev
• rok 2018 - 171 MAS vyhlásilo 216 výzev

ADMINISTRACE PROJEKTŮ M19
• cca 4750 zaregistrovaných Žádostí o dotaci s podporou 2,3 mld. Kč
• přes 1050 uzavřených Dohod s podporou 450 mil. Kč
• proplaceno přes 340 projektů s podporou 145 mil. Kč

AKTUALITY PRV
AKTUALIZACE PRAVIDEL PRO OPATŘENÍ M19
• Pravidla pro změny strategií – nastavení sankčního systému pro neplnění finančního plánu
• Aktualizace Pravidel 19.2.1 – schvalovací proces v rámci MZe
• Aktualizace Pravidel 19.3.1

REALIZACE STRATEGIÍ
změny strategií nejlépe až po Střednědobém hodnocení
12 MAS upozorněno na neplnění podmínek realizace program. rámce PRV
6 MAS nevyhlásilo výzvu
2 MAS nemají schválenou změnu strategie, jako nutnou podmínku z akceptačního dopisu
pro vyhlášení výzvy
• 1 spící MAS
•
•
•
•

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ferdinand Hrdlička

Revize programu
Březen 2018 - 1. revize schválena EK
• změna intervenční logiky
• stanovení cílových hodnot pro vybrané indikátory

Srpen 2018 - 2. revize schválena EK
• vnitřní realokace
• úprava výkonnostního rámce

1. polovina 2019 - 3. revize
• úprava cílových hodnot vybraných monitorovacích indikátorů

Plnění výkonnostního rámce
Prioritní osa

Fond

1

EFRR

EFRR
2
ESF
3

ESF

Predikce naplnění

Aktuální stav implementace
integrovaných nástrojů - ITI
• ve výzvách vyhlášeno více než 100 % alokace
• ZS designovány
• výzva PAV pro ITI I – vydány všechny PA
• výzva DMS pro ITI – probíhá vydávání PA
• výzva PAV pro ITI II – červenec 2018 ukončení příjmu žádostí,
probíhá hodnocení

Plánované stěžejní výzvy naplňující
územní dimenzi
• vyhlášené výzvy
• Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (příjem žádostí
do 31. 10. 2018)

• plánované výzvy
• Implementace krajských akčních plánů II – podzim
2019
• Inkluzivní vzdělávání pro SVL II – plánované vyhlášení
leden 2019

Operační program Zaměstnanost
Petr Chuděj

REVIZE OPZ, DOSAŽENÍ MILNÍKŮ
 Příprava revize č. 2 OPZ


alokace na IN / výzvy s územní dimenzí nebude revizí dotčena



přesun 1,68 mld. Kč z PO1 Podpora zaměstnanosti a adaptability
pracovní síly do PO2 Sociální začleňování a boj s chudobou na
sociální služby (navýšení výzev pro kraje a hl. m. Prahu)



úprava souvisejících cílových hodnot indikátorů a výkonnostního
rámce (hodnoty pro rok 2023)



v listopadu bude návrh revize předložen ke schválení MV OPZ



schválení ze strany EK se očekává na počátku 2019

 Milníky OPZ za rok 2018


předpoklad splnění všech milníků pro rok 2018 – výkonnostní
rezerva již rozpuštěna v plánovaných výzvách
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AKTUÁLNÍ STAV IMPLEMENTACE INTEGROVANÝCH
NÁSTROJŮ V OPZ
Nástroj

Alokace Objem žádostí o
výzvy
podporu

Objem právních
aktů

Objem vyúčtovaných
ŽoP

ITI

708

599

85%

210

30%

10,8

1,5%

IPRÚ

548

180

33%

105

19%

8,2

1,5%

CLLD

1 817

1 337

74%

463

25%

16,7

0,9%

v mil. Kč, stav ke dni 1. 10. 2018

Pokrok od posledního jednání NSK:
• pozitivní vývoj objemu žádostí a kontrahování v ITI a CLLD
• pomalejší implementace IPRÚ ve srovnání s ITI a CLLD
• ve všech IN jsou stále nízké hodnoty objemu vyúčtovaných ŽoP
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PLÁNOVANÉ VÝZVY NAPLŇUJÍCÍ ÚZEMNÍ DIMENZI
 v OPZ vyhlášeny výzvy na 98 % celkové alokace
 schválena změna výzev na ITI, IPRU (č. 45, 46, 48, 49) prodloužen příjem žádostí z 14.12. 2018 na 28. 6. 2019
 schválena změna výzvy na CLLD (č. 47) – úprava aktivit v
oblasti sociálního podnikání, zkrácení nejzazšího termínu
ukončení realizace projektu (31.12. 2022) a termínu ukončení
příjmu žádostí (30. 6. 2020), úprava termínu pro poslední
možné vyhlášení výzvy MAS (31. 5. 2020).
 připravována změna výzvy č. 52 na KPSVL od 11/2018 navýšení alokace

 na prosinec 2018 plánováno vyhlášení výzvy č. 108 - Pilotní
rozšíření konceptu Housing First do dalších obcí
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Operační program Doprava
Michal Ulrich

Dosažený pokrok v realizaci OPD, plnění
milníků a provedené a plánované revize

• OPD patří k nejlépe čerpajícím OP, pravidlo n+3 za rok 2018 splněno již na
konci roku 2017, pro rok 2019 bude pravděpodobně splněno na konci roku
letošního
• Proplacené žádosti o platbu – cca 34 % celkové alokace programu, finanční
prostředky v žádostech o průběžnou platbu odeslané EK představují téměř
20 % celkové alokace
• Plnění milníků probíhá bez komplikací s jedinou výjimkou - Délka
rekonstruovaných železničních tratí TEN-T - GSM-R/ETCS
• 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, ze strany EK
poté v červnu tohoto roku

Realizace integrovaných nástrojů a
územní dimenze

• Územní dimenze je v rámci OPD realizována primárně prostřednictvím IN
• ITI i IPRÚ zatím v rámci OPD čerpají relativně uspokojivě (v SC 1.4 schváleny
projekty za cca 1,05 mld. Kč, v SC 2.3 za cca 1,15 mld. Kč – podíl EU), i když v
případě některých aglomerací by byla žádoucí akcelerace (některé aglomerace
doposud nepředložily žádný projekt)
• Ve vztahu k územní dimenzi (městským projektům v SC 1.4) je klíčovým
krokem schvalování (verifikace SUMP/SUMF) – aktuálně schváleny (resp.
verifikovány) 3 SUMPy a 6 SUMFů (z toho dva předloženy jako SUMPy)
• Značný tlak na alokaci dalších prostředků pro investorské organizace MD
(majoritní příjemce) – výkonnostní rezerva i případné další dodatečné
prostředky budou směřovat k nim (primárně do SC 1.1) – na požadavky na
dodatečnou alokaci ze strany měst je ze strany MD v tuto chvíli reagováno
negativně

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

Operační program Životní prostředí
Jiří Petřivalský

Revize programu
• Revize Pravidel pro žadatele a příjemce (verze 19, platná od 27. 9. 2018)
- dle OMNIBUSu odstraněno omezení podpory pro fyzické osoby nepodnikající
- očekávaný efekt je rozšíření absorpční kapacity ve výzvách CLLD

• Rozšíření aktivity pro CLLD
- nové výzvy ŘO č. 127 a 128 vyhlášeny 1. 10.
- nové aktivity: sídelní zeleň, územní systémy ekologické stability a protierozní
opatření
- předpokládaný největší zájem o sídelní zeleň
- po rozšíření aktivit rozšířen počet MAS v OPŽP ze 36 na 104
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Plnění věcných milníků
Indikátor
(pouze indikátory vztažené k
projektům v CLLD a ITI)

SC

Milník 2018

Příspěvek IN k
plnění milníku

Predikce
plnění

Návrhová kapacita nově vybudovaných a
rekonstruovaných ČOV

1.1

20 000 ekv. obyvatel

0

Bude splněno

Počet obyvatel chráněných opatřeními proti
povodním

1.3 a 1.4

22 000 osob

0

Bude splněno

Kapacita podpořených zařízení pro materiálové
využití ostatních odpadů

3.2

300 000 t/rok

0

jednání s EK o
snížení na 100 000
t/rok

Nově vytvořená kapacita systémů separace a
svozu všech odpadů

3.2

100 000 t/rok

0

Bude splněno

Celková rozloha sanovaných lokalit v ČR vztažená
k určitému datu

3.4

50 000 m2

0

Bude splněno

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

4.3 a 4.4

1000 ha

3,618 ha

Jednání s EK o
snížení na 300 ha
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Plnění finančních milníků
Prioritní osa

Fond

Milník 2018 (EUR)

Příspěvek IN k
plnění milníku
(EUR)

Predikce
plnění

PO1

FS

141 252 782

0

Bude splněno

PO3

FS

80 060 940

700 000

Bude splněno

PO3

EFRR

4 288 478

0

Bude splněno

PO4

EFRR

65 330 299

6 000

Jednání s EK o
snížení na 21 800
000 EUR
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Aktuální stav plnění
• ITI
- vyhlášeno celkem 7 výzev v PO 1 (ochrana vod) a PO3 (odpadové hospodářství a staré
ekologické zátěže) s celkovou alokace 1,4 mld. Kč
- přijato celkem 8 projektů z ITI pražské, plzeňské, ústecko-chomutovské, hradeckopardubické a olomoucké aglomerace
- celkový požadavek na Příspěvek Unie u přijatých projektů je 142 mil. Kč

• CLLD
- vyhlášeny celkem 4 výzvy ŘO s celkovou alokace 1,125 mld. Kč
- vyhlášeno 35 podvýzev MAS
- přijato celkem 18 projektů s celkovým požadavkem na Příspěvek Unie 14,7 mil. Kč
• nové výzvy v oblasti CLLD nebo ITI nejsou plánovány
• na rok 2019 je plánováno vyhlášení celkem 15 výzev, např. 3. výzva na kotlíkové dotace,
protipovodňovou ochranu intravilánu nebo předcházení vzniku odpadů
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Operační program Praha – pól růstu ČR
Oldřich Hnátek

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 %).



V červenci 2018 byla schválena 2. revize OP PPR – obsahem je mj.
snížení alokace vyhrazených finančních prostředků na ITI z důvodu
nedostatečného počtu realizovatelných projektů.



Část alokace na ITI byla v rámci revize přesunuta do nového SC 2.3
Rozvoj nízkozkoemisní mobility v oblasti městské veřejné dopravy



Tato změna je nadále projednávána s nositelem ITI (IPR)

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a

Očekávané plnění milníků 2018 v OP PPR
 PO1:
• Nebude naplněn milník CO26 20000 Počet podniků
spolupracujících s výzkumnými institucemi
• Nebude naplněn finanční milník
 PO2:
• Nebude naplněn milník 74001 Počet vytvořených parkovacích
míst (projekty předloženy, ale nestihnou se zrealizovat)
• Nebude naplněn milník 32500 Energeticky vztažná plocha
zrenovovaných budov (projekty předloženy, ale nestihnou se
zrealizovat)
• Nebude naplněn finanční milník
 PO3 a PO4 milníky jsou buď již naplněny, nebo budou do konce roku
2018
 Výkonnostní rezerva z PO1 a 2 ve výši 7 378 198 EUR bude
přesunuta do PO4

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a

Plánované revize v OP PPR
 plánována revize č. 3 (první pololetí 2019)
• v PO1 úprava kapitoly 2.1.2.3 Plánované využití finančních
nástrojů v návaznosti na aktualizaci ex-ante analýzy pro
využití finančních nástrojů (doplnění kategorie zásahu)
• nový indikátor v SC 2.3
• snížení cílových hodnot vybraných indikátorů v PO3
 plánována revize č. 4
• přesun výkonnostní rezervy z PO1 a 2 do PO4 ve výši
7 378 198 EUR (rezerva v rámci tematické koncentrace byla
již ověřena a zarezervována s MMR NOK)

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a

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
 Jediný dosud předložený projekt výstavby P+R Černý Most byl 14. 6.
2018 schválen Zastupitelstvem hl. města Prahy

 V projektu s finančním objemem 323 911 053 Kč CZV bude postaven
parkovací dům s 850 - 880 místy
 V současné chvíli je řešena otázka veřejné podpory (pověření SGEI)
a probíhá příprava Podmínek realizace

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a

DĚKUJI ZA POZORNOST

Řídicí orgán OP PPR
Magistrát hlavního města Prahy
Rytířská 406/10, 110 00 Praha 1
telefon: +420 236 002 552
email: info@penizeproprahu.cz

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a

Operační program Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost
Jan Mýl

Revize OP PIK v průběhu roku 2018
4. revize – EK schváleno 28.5.2018
Aktualizace SC2.3 – vazba na realizaci FN, realokace v rámci PO1 a PO3, Nová aktivita pořízení ICT
produktů a služeb v rámci SC4.2, Převod prostředků z dotační formy podpory do FN ve specifickém
cíli 2.1, Zahrnutí oblasti cestovního ruchu do relevantních prioritních os OP PIK, a další převážně
technické úpravy

5. revize - ŘO OP PIK vložil dne 28. 6. 2018 5. revizi OP do SFC průběžné vypořádány i oficiální
připomínky EK a vloženy materiály MŽP (SEA) - předpoklad schválení EK říjen 2018
Akcelerační opatření možnosti rozvojových MSP v SC2.1 „Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a
rozvojových MSP“, úprava podporovaných aktivit v rámci SC 3.2, úprava rozdělení objemu
prostředků mezi dotace a finanční nástroje v rámci SC 3.5 „Zvýšit účinnost soustav zásobování
teplem“, úprava aktivit SC3.1 – nové aktivity (SEA), další převážně technické úpravy

6. revize – bude předloženo na listopadový MV
Zásadní navrhované změny - realokace z PO4 - SC4.1 (program VSRI) do IROP, OP ŽP a realokace z
SC3.2 do SC2.3, úprava rozdělení objemu prostředků na úvěry a záruky v rámci programu EXPANZE
ve SC 2.1, nová aktivita SC4.1 – mapování, doplnění a úpravy SC3.2 a SC2.3 – vazba na uhelné
regiony a cestovní ruch

Očekávané plnění mílníků OP PIK koncem roku 2018
• věcné milníky - předpoklad plnění
• finanční milníky – předpoklad plnění v PO1 a PO2, PO 3 a PO4 rizikové
• nízká výše certifikovaných prostředků z důvodu pozastavení certifikace, stav k 15.11.2017
(od té doby neproběhla certifikace)
Prioritní osa
PO 1

PO 2
PO 3
PO 4

Ukazatel
Certifikované CZV
Počet podpořených podniků
Počet podniků spolupracujících s VI
Certifikované CZV
Počet podpořených podniků
Certifikované CZV
Počet podpořených podniků
Certifikované CZV
Počet podpořených podniků

Milník 2018
552 400 000
420
350
268 400 000
1 350
495 000 000
270
310 000 000
200

Predikce plnění
85%
835
576
150%
1359
riziková PO
502
riziková PO
276

Současný stav
112 193 354
539
568
204 181 639
1 280
56 851 419
290
58 588 870
69

Aktuální stav implementace dle podkladů ŘO a ITI 1/2
•
•
•

Dosud vyhlášeno ITI výzev:
24 (46 v MS2014+)
Celkový předpoklad počtu ITI výzev: 34 (56 v MS2014+)
Předběžně zbývá k vyhlášení:
10 (10 v MS2014+)
z toho 1 v režimu FN (ITI Ostravsko. Nemovitosti) via ČMRZB
Celkem žádostí se závazným stanoviskem ZS ITI: 51 (z toho 43 Technologie)
…. ale zhruba 20% v negativním stavu

Dosud žádný ITI OP PIK projekt s podepsaným právním aktem
Další zčásti tzv. opakovací výzvy se připravují (s výjimkou ITI Plzeň)
Přehled o skutečném průběžném stavu komplikují :
• nevyčerpaná alokace ukončeného 1.kola výzev (aktuálně 9 výzev)
• nepodané žádosti s kladným posouzením projektového záměru
• odstoupení uchazeče v průběhu přípravy plné žádosti
• negativní stavy průběžného hodnocení před verifikací

IT OP PIK Pracovní jednání, MPO, 21. září 2018
HLAVNÍ ZÁVĚRY
- projednán stav a výhled implementace ITI P PIK po jednotlivých PP se srovnávacími příklady
- nutno změnit dosavadní nízké čerpání PO 1 a PO 2 napříč metropolitními oblastmi
- oboustranný zájem na konstruktivní spolupráci v jednotné implementační struktuře OP PIK
- převažující shoda na úpravě min. bodové hranice, bez diskriminace žadatelů a ztráty kvality
HLAVNÍ DOPORUČENÍ
- dosáhnout shody s garanty na úpravě minimální bodové hranice a předložit změny na MV
- nalézt způsob včasné identifikace duplicitního předložení obdobných žádostí stejného žadatele
- zvážit stávající zakotvení druhu a trvání výzev ITI v platných veřejnoprávních smlouvách
- zvážit, zda a jak odlišit typové projekty plošných a ITI výzev tak, aby se zajistila doplňkovost
- diskutovat požadavek zacílení budoucích ITI výzev PP Technologie na Strategii Průmysl 4.0
- potvrdit si požadavek na ustavení pracovní skupiny přípravy vybraných typových žádostí
- zajistit projektového manažera ITI projektům na dobu od předložení ZS do podpisu RoPD
- zvážit nutnost předkládání žádostí s negativním závazným stanoviskem k verifikaci
- požádat API o zveřejňování odkazu na vyhlašování ITI výzev s cílem zvýšení publicity ITI OP PIK
- prověřit možnost převodu dotovaného majetku na provozovatele ovládaného příjemcem
- zvážit záměr vyhlašovat opakovací výzvy s dosavadní velmi nízkou / nulovou odezvou
- případné změny řešit zdůvodněnou žádostí o realokaci
- doporučena revize ITI absorpční kapacity u některých programů podpory OP PIK

Děkuji za pozornost

Různé, závěr
David Koppitz, předseda NSK

Děkuji za pozornost
www.mmr.cz
www.dotaceEU.cz

