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1. Úvod
Koncepce Ministerstva pro místní rozvoj pro podporu nestátních neziskových organizací
v letech 2021 a 2022 (dále i "KNNO 2021–22") je dalším z výstupů vycházejících ze snah
Ministerstva pro místní rozvoj (dále i "MMR", nebo "ministerstvo") přistupovat k realizaci
všech svých činností koncepčně, na základě hlubší odborné úvahy a strategie překračující
krátkodobý horizont. KNNO 2021–22 svým formálním a věcným pojetím navazuje
na Koncepci MMR pro podporu nestátních neziskových organizací 2020.
KNNO 2021–22 je základním koncepčním materiálem MMR sloužícím ministerstvu pro
nastavení jeho podpory nestátním neziskovým organizacím (dále i "NNO") v letech 2021–
2022, a to v souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České
republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy (dále
i "Zásady") schválenými usnesením vlády ČR ze dne 1. června 2020 č. 591.
Z hlediska nastavení podpory KNNO 2021–22 navazuje na materiál Hlavní oblasti státní
dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných
činností pro rok 2021, schváleného usnesením vlády ze dne 22. června 2020 č. 681, v němž
je obsaženo i věcné zaměření podpory NNO Ministerstvem pro místní rozvoj pro rok 2021.
KNNO 2021–22 definuje vedle výše podpory NNO ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj
na rok 2021 také věcné zaměření a výši podpory Ministerstva pro místní rozvoj nestátním
neziskovým organizacím pro rok 2022 a představuje východisko pro formulaci vstupů MMR
do budoucího materiálu Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým
organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2022.
KNNO 2021–22 v návaznosti na usnesení vlády o Státní politice vůči nestátním neziskovým
organizacím na léta 2015 až 20201 ze dne 29. července 2015 č. 608 také definuje strategické
partnery z řad NNO, kteří jsou klíčoví pro ministerstvo z hlediska naplňování jeho povinností
vyplývajících z příslušných kompetencí. S těmito partnery ministerstvo podle aktuálních
možností a potřeb konzultuje připravované legislativní návrhy a politiky, které se jich týkají.
Při definici strategických partnerů byl brán zřetel na rozlišení mezi NNO, které jsou
zájmovými a pracujícími převážně pro své členy, a těmi, které poskytují služby široké
veřejnosti nebo obecně vymezeným cílovým skupinám; zohledněna byla rovněž definice
zastřešující NNO2.
KNNO 2021–22 nevymezuje uvedené strategické partnerské NNO jako jediné možné
příjemce podpory programů vytvořených v souladu s touto KNNO 2021–22. Mezi uznatelné
náklady projektů NNO mohou být zahrnuty provozní výdaje organizace související
s realizací příslušné akce dle žádosti a mohou být hrazeny z dotace. Podporu nebude
možné poskytnout na aktivity, které jsou podporovány ze zdrojů EU. Konkrétní podmínky
podpory budou specifikovány v jednotlivých vyhlašovaných výzvách.
V dalších částech KNNO 2021–22 obsahuje koncizní zhodnocení dosavadní podpory NNO
ze strany ministerstva a následně vymezení oblastí, v nichž bude ministerstvo podporovat

V době vzniku KNNO 2021–22 není schválena Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými
organizacemi na léta 2021 až 2030.
2 Zastřešující nestátní neziskové organizace (NNO): Pracovní verze pro zasedání RVNNO dne 03. 12. 2015
– pro účely plnění úkolů vyplývajících ze Státní politiky vůči NNO na léta 2015–2020.
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NNO v letech 2021 a 2022. Závěrečná část definuje základní náležitosti monitoringu
a evaluace poskytnuté podpory.
2. Dosavadní podpora NNO ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR
MMR v uplynulém období poskytovalo podporu NNO od počátku platnosti Zásad v roce
2013. Po věcné stránce podpora NNO ze strany MMR navazovala na průběžně
analyzované potřeby společnosti v oblasti poskytování dotací NNO.
Vývoj celkové výše poskytnuté podpory NNO ze strany MMR v letech 2013 až 2019
na základě Zásad (bez podpory Horské službě3) je zobrazen na grafu č. 1.
Graf č. 1: Vývoj celkové výše podpory poskytnuté NNO dle Zásad ze strany MMR v letech 2013
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Zdroj: data MMR, vlastní zpracování.

Z grafu č. 1 je patrné, že největší podpora NNO byla poskytnuta v roce 2018 (na úrovni cca
50,8 mil. Kč), v roce 2019 byla celková výše podpory přibližně o cca 13,8 mil. nižší. Přehled
celkové výše podpory poskytnuté NNO v letech 2013 až 2019 dle jednotlivých oblastí
podpory je uveden v tabulce č. 1.

Financování základní činnosti Horské služby ČR, o.p.s., je v současné době zajišťováno v souladu
s ustanovením § 11d zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých
činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů. Příslušné finanční prostředky státního
rozpočtu jsou součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj.
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Tabulka č. 1: Celková výše podpory poskytnuté NNO dle Zásad ze strany MMR v letech 2013
až 2019 dle oblastí podpory (Kč)
Oblast podpory

skutečnost
k 31. 12.
2013

skutečnost
k 31. 12.
2014

skutečnost
k 31. 12.
2015

skutečnost
k 31. 12.
2016

skutečnost
k 31. 12.
2017

skutečnost
k 31. 12.
2018

skutečnost
k 31. 12.
2019

Celkem za
oblast
2013–2019

Podpora
a ochrana
veřejného zájmu
na úseku
bezbariérového
užívání staveb

4 902 000

5 007 000

6 207 000

8 849 645

9 190 014

8 892 700

7 570 300

50 618 659

Metodická
podpora
poradenství
v oblasti bydlení

7 524 000

7 450 000

7 562 000

6 960 411

7 048 142

9 472 294

7 820 212

53 837 059

12 060 000

15 030 000

9 765 000

11 652 920

16 974 029

13 898 699

8 000 000

87 380 648

4 700 000

6 150 000

6 401 420

8 905 063

15 023 048

18 508 957

13 310 143

72 998 631

100 000 000

110 000 000

114 800 000

130 000 000

140 000 000

0

0

594 800 000

29 186 000

33 637 000

29 935 420

36 368 039

48 235 233

50 772 650

36 700 655

264 834 997

Udržitelný rozvoj
cestovního
ruchu
na celostátní
úrovni
Udržitelný rozvoj
regionů, měst a
obcí
Horská služba –
podpora dle
Zásad
CELKEM za
oblasti
bez Horské
služby

Zdroj: data MMR, vlastní zpracování

3. Nastavení podpory NNO v letech 2021 a 2022
V souladu se zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je MMR ústředním orgánem státní
správy ve věcech regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu
a pro věci nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování a stavebního řádu,
vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu a pohřebnictví. V rámci působností MMR,
které jsou dány výše uvedenými kompetencemi, byly identifikovány 4 oblasti, v nichž by
podpora NNO, v souladu se Zásadami, ze strany MMR měla přispět k pozitivnímu vývoji
(sociálnímu, hospodářskému, příp. jinému). Podpora NNO v níže uvedených oblastech je
tedy vnímána jako vhodný doplňkový nástroj ke zvýšení veřejného blaha / prospěchu
v těchto oblastech:
•
•
•
•

Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení,
Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb,
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni,
Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí.

Výše podpory pro rok 2021 ve všech výše uvedených oblastech: 37 milionů Kč (nezahrnuje
podporu Horské služby). Poskytnutí podpory ve shodných oblastech a ve shodné výši se
předpokládá i pro rok 2022.
3.1.

Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení
Podporovány budou aktivity zaměřené na poskytování odborného poradenství
v oblasti bydlení a bytové politiky nebo na zvyšování odborné kvalifikace
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pracovníků organizací poskytujících poradenství v oblasti bydlení (školení,
semináře, odborné supervize, apod.).
Výše podpory dané oblasti v r. 2021: 7 milionů Kč.
Podpora shodných aktivit a ve shodné výši se předpokládá i v r. 2022.
Strategické partnerské NNO:
• Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z. s. (SMBD)
NNO poskytuje poradenské, informační a konzultační služby a právně
osvětovou činnost v oblasti bydlení pro veřejnost, bytová družstva (BD),
společenství vlastníků jednotek (SVJ). Prezentuje zkušenosti získané
z poradenství a organizuje odborné semináře zacílené na správu bytového
fondu, fungování SVJ a BD a způsobu rozúčtování tepla a teplé vody. Šíří
informace prostřednictvím webových stránek a potřebné osvěty, na vlastní
náklady je vydáván zpravodaj určený výše uvedené cílové skupině.
Působnost SMBD je rozložena na území celé ČR.
NNO aktivně spolupracuje s MMR v záležitosti změn občanského zákoníku
a zákona o obchodních korporacích.

3.2.

•

Sdružení nájemníků ČR, z. s. (SON)
NNO působící na celém území ČR. Stará se o zajištění odborného
poradenství občanům v oblasti bytové politiky a metodické podpory
poradenství v oblasti bydlení, ochrany nájemních vztahů k bytům, zajištění
poradenské tel. linky a osobního poradenství k bytové problematice,
pořádání školení a seminářů pro poradce v oblasti bydlení, nájemce, členy
bytových družstev, vlastníky bytů a správce bytových domů, internetovou
metodickou podporu poradenství. Realizuje publikační činnost. Všechny
tyto aktivity se vztahují k bytové problematice. Cílová skupina osob, kterým
SON poskytuje právní služby, jsou především senioři. Tyto služby jsou
poskytovány bezúplatně zhruba 25 tis. tazatelů ročně.

•

Česká společnost pro rozvoj bydlení, z. s. (ČSRB)
NNO vyvíjí osvětovou a odbornou činnost (expertní) ve prospěch rozvoje
bydlení, bytové výstavby a správy bytového fondu apod. formou odborných
seminářů, diskusních setkání, vzdělávání pracovníků členských
i nečlenských organizací poskytujících poradenství v oblasti bydlení
a konferencí, prezentace na webových stránkách, datových nosičích,
vlastními tiskovinami a jinými informačními materiály. K dosažení
předmětu činnosti společnost organizuje semináře, školení, workshopy
a konference k legislativě bydlení a aktuálním problémům v oblasti bydlení.
Aktivně spolupracují s MMR v záležitosti změn občanského zákoníku
a zákona o obchodních korporacích.

Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání
staveb
Podporována bude správná aplikace bezbariérové vyhlášky, zejména spoluprací
se stavebními úřady. Podporováno bude iniciování řešení nebezpečných míst
a iniciování odstraňování architektonických bariér ve stávajících stavbách.
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Podporováno bude rovněž zpracovávání a poskytování metodických informací
pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace o bezbariérovém
prostředí. Podpora bude navazovat na Úmluvu OSN o právech osob
se zdravotním postižením (sdělení MZV č. 10/2010 Sb. m. s.), Národní plán
podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období
2021–2025 a vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Výše podpory dané oblasti v r. 2021: 8 milionů Kč.
Podpora shodných aktivit a ve shodné výši se předpokládá i v r. 2022.
Strategické partnerské NNO:
• NIPI Bezbariérové prostředí, o. p. s.
Cílem organizace je přispět svou činností zejména k tvorbě přístupného
prostředí, které mohou svobodně využívat všechny skupiny obyvatelstva
včetně skupin, které jsou ohroženy sociální exkluzí. Mezi hlavní aktivity
patří metodická, odborná a konzultační činnost k otázkám integrace osob
s omezenou schopností pohybu nebo orientace a odborné poradenství
k požadavkům na bezbariérové užívání staveb. Organizace poskytuje
metodiku s jednotným přístupem na celém území ČR.
Ve vztahu k působnosti MMR vytváří NNO podmínky ke správné aplikaci
vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb. NNO provozuje krajská a někde i místní
konzultační střediska, spolupracuje se stavebními úřady, organizuje
semináře pro projektanty, stavebníky a širokou veřejnost, provozuje
poradenské telefonní linky a šíří příklady dobré praxe z hlediska
přístupnosti staveb. Podporuje antidiskriminační tendence v oblasti
výstavby tak, aby nová výstavba splňovala legislativně technické
požadavky na bezbariérové užívání staveb v souladu s bezbariérovou
vyhláškou.
•

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. (SONS)
Spolek s celostátní působností, který vznikl v roce 1996 sloučením České
unie nevidomých a slabozrakých a Společnosti nevidomých
a slabozrakých v ČR. Své pobočky a odborná střediska má v převážné
většině okresů ČR a sdružuje na 10 tis. členů. Posláním organizace je
jednak sdružovat nevidomé a jinak těžce zrakově postižené občany a hájit
jejich zájmy, jednak poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto
postižených občanů do společnosti. Je členem evropských
a mezinárodních organizací.
Ve vztahu k působnosti MMR spolupracuje NNO na přípravě technických
předpisů a metodických pomůcek. V praxi poukazuje na nebezpečná
místa pro nevidomé a slabozraké a iniciuje jejich odstranění. Ověřuje
funkčnost nových řešení hmatových a akustických prvků, poskytuje
zpětnou vazbu od uživatelů staveb. Při zavádění akustického vedení
a informací je ČR světovou špičkou. Předností úspěšného zavádění je
zejména jednotný systém používaný na celém území státu.
7

•

Pražská organizace vozíčkářů, z. s. (POV)
Cílem organizace je celostátní koordinace mapování přístupnosti staveb.
Při mapování se neaplikují předpisy stavebního práva. Mapování zahrnuje
výhradně uživatelská hlediska a sleduje skutečné podmínky ve stavbě.
Předmětem mapování může být například novostavba školy, stejně tak
poliklinika ve starší zástavbě nebo městský úřad v památkově chráněném
objektu. Výstupem je začlenění stavby do určité kategorie dle míry
přístupnosti a dále detailní informace pro uživatele o vstupu, vnitřní
dispozici, případném hygienickém zázemí a jiné vybavenosti. Součástí
může být i fotodokumentace. Na základě této informace se uživatel dle
míry svého postižení rozhodne, zda je daná stavba pro něj přístupná
či nikoli, zda tento objekt může navštívit sám, popř. jaký rozsah dopomoci
musí zvolit (např. doprovod, asistenci apod.). Dále může být zpracováván
návrh úprav pro vlastníka.
Ve vztahu k působnosti MMR zpracovává NNO jednotnou metodiku
pro organizace věnující se profesionálnímu mapování přístupnosti v celé
České republice, a tím přispívá k výraznému zlepšení podmínek
pro samostatný a bezpečný pohyb pro osoby s tělesným postižením.
Jednotná metodika je používaná cca 20 organizacemi na celém území ČR.
Výstupy jednotné metodiky jsou standardizované symboly a textové zprávy
zveřejňované na webových stránkách portálu „Přes bariéry". Mezi
uživatele metodiky patří veřejný, neziskový i akademický sektor.
Organizace koordinuje celorepublikovou pracovní skupinu „Mapování
přístupnosti staveb".

•

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.
Organizace poskytuje komplexní služby lidem se zrakovým postižením
(služby průvodcovské a předčitatelské, odborné sociální poradenství,
sociální rehabilitaci a sociálně aktivizační služby) terénně i ambulantně,
a to v individuální i skupinové formě.
Ve vztahu k působnosti MMR zajišťuje mapování konkrétních
architektonických a informačních bariér v prostředí měst a obcí kraje.
V případě shledání nedostatků vyvolává jednání zejména se stavebními
úřady obcí, provádí konzultace k úpravám prostředí pro samostatný
a bezpečný pohyb osob se zrakovým postižením, zajišťuje osvětu
zástupcům úřadů, projektantům, ve stavebních a jiných školách, veřejnosti,
ale i osobám se zrakovým postižením v oblasti bezbariérovosti.
Samostatný a bezpečný pohyb osob se zrakovým postižením a mapování
konkrétních architektonických bariér v prostředí měst a obcí Olomouckého
kraje zajišťuje TyfloCentrum Olomouc.
Ve vztahu k zajišťování bezbariérovosti z hlediska osob s pohybovým
postižením s MMR spolupracují i zapsané spolky Liga vozíčkářů Brno,
Ostravská organizace vozíčkářů a Česká abilympijská asociace.
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Řešení bezbariérovosti z hlediska aplikace požadavků pro osoby neslyšící
a nedoslýchavé se věnuje i Unie neslyšících Brno, z. s. a Asociace
organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel.
3.3.

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni
V této oblasti budou podporovány následující okruhy aktivit:
• Kontrola, údržba a obnova sítě značených turistických tras v ČR
a certifikace dálkových turistických tras v ČR (součástí projektu může být
kontrola průchodnosti a bezpečnosti turistických tras, obnova značení
turistických tras, obnova mapových informačních panelů, aktualizace
a další rozvoj informačního systému pro evidenci a plánování rozvoje sítě
značených turistických tras, realizace školení pro značkaře, osobní
náklady manažerů odpovědných za koordinaci značení a další náklady
související s obnovou značení turistických tras, náprava škod
způsobených kůrovcovou kalamitou, atd.).
• Koordinace dálkových a páteřních cyklotras (součástí projektu mohou být
aktivity související s koordinací dálkových tras EuroVelo a GreenWay,
členství v mezinárodních organizacích k problematice koordinace
dálkových turistických tras, zvýšení bezpečnosti dálkových turistických
tras, propagací dálkových turistických tras, zvyšováním kvality služeb
prostřednictvím standardu Cyklisté vítáni, osobní náklady manažerů
projektu a další náklady související se zajištěním a koordinací dálkových
a páteřních cyklotras).
Výše podpory dané oblasti v r. 2021: 10 milionů Kč.
Podpora shodných aktivit a ve shodné výši se předpokládá i v r. 2022.
Strategické partnerské NNO:
• Klub českých turistů, z. s. (KČT)
NNO pořádá především turistické akce pro členy a i veřejnost. Současná
právní forma je zapsaný spolek.
Je významným partnerem MMR z pohledu značení turistických tras, které
představuje základní nástroj pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu,
respektive realizaci aktivních forem turismu, rozprostření návštěvnosti
do regionů, bezpečný průchod krajinou, interpretaci a zachování kulturněhistorického a přírodního dědictví. Výhodou turistického značení KČT je
jeho jednoduchost, srozumitelnost i jednotnost na celém území ČR.
Turistické značení je upravenou normou ČSN 01 8025 (018025), KČT je
nositelem normy a v podstatě jediným subjektem oprávněným realizovat
obnovu značení dle definovaného standardu. V rámci obnovy značení
turistických tras bude prováděna i kontrola průchodnosti a bezpečnosti
tras, obnova informačního systému (rozcestníky a mapové tabule), školení
značkařů, návrhy na úpravu vedení tras atd.
Sledování návštěvnosti páteřních a dálkových turistických tras bude
zahrnovat také zpracování návrhů na změnu vedení a vybavenosti tras
a sdílení dat (MMR, CzechTourism, orgány ochrany přírody a krajiny,
organizace destinačního managementu).
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Na koordinaci dálkových a páteřních cyklotras, zvyšování komfortu
a bezpečnosti cykloturistů a sledování návštěvnosti dálkových a páteřních
cyklotras se budou podílet vedle Klubu českých turistů také další
organizace, zejména: Nadace Partnerství, Partnerství, o. p. s., Spolek
Partnerství pro městskou mobilitu, Česká Mountainbiková Asociace,
z. s.
Při přípravě a zpracování strategických dokumentů upravujících dílčí formy
cestovního ruchu budou spolupracovat střešní profesní organizace.
3.4.

Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí
Podporovány budou systémově založené či jednorázové aktivity nadobecního
charakteru, u kterých lze předpokládat prokazatelný pozitivní dopad na širší
kvantifikovatelné cílové skupiny z okruhu aktérů regionálního rozvoje.
Preferovány budou aktivity:
- založené na principech udržitelného rozvoje,
- aplikacích chytrých řešení,
- směřující k podpoře komunitní činnosti a participace na úrovni obcí,
- spojené se zaváděním strategického plánování a řízení územního rozvoje
do praxe i v kontextu s "data based policy" nebo se zaměřením na vytváření
podmínek pro činnost regionálního managementu.
Podpora bude navazovat na Strategii regionálního rozvoje ČR 21+ a na Koncepci
rozvoje venkova.
Výše podpory dané oblasti v r. 2021: 12 milionů Kč.
Podpora shodných aktivit a ve shodné výši se předpokládá i v r. 2022.
Strategické partnerské NNO:
• Svaz měst a obcí ČR, z. s.
Svaz je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, jehož
členy jsou obce a města. Je partnerem pro vládní i parlamentní politickou
reprezentaci, podílí se na přípravě a tvorbě dokumentů v oblastech
týkajících se kompetencí obcí, je zároveň i akreditovanou vzdělávací
institucí pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.
NNO je pro ministerstvo významným partnerem při nastavení politiky
soudržnosti (např. při nastavení nástroje Integrované územní investice). Je
partnerem ministerstva při přenosu zkušeností v oblasti implementace
unijních a mezinárodních politik na místní a regionální úroveň. Je rovněž
partnerem ministerstva při aplikaci zásad udržitelného rozvoje a konceptu
Smart City/Village do realizace regionálního a lokálního rozvoje. Je
strategickým partnerem ministerstva při prosazování cílů a nástrojů rozvoje
měst a obcí zejména na lokální úrovni.
•

Sdružení místních samospráv ČR, z. s. p. o.
NNO je nevládní apolitická organizace s celostátní působností, jejíž
agenda zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů,
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prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů
venkova a jeho obyvatel a spolupráci v boji proti korupci ve veřejné správě.
Ve vztahu k působnosti MMR je NNO partnerem při nastavení politiky
soudržnosti a při přenosu zkušeností v oblasti implementace unijních
a mezinárodních politik na místní a regionální úroveň. Je významným
partnerem ministerstva při mapování potřeb a podmínek místních
samospráv s důrazem na menší obce, resp. venkovský prostor, a při
analyzování stavu veřejné infrastruktury a obslužnosti obcí. Je rovněž
partnerem ministerstva při ověřování účinků a dopadů realizace veřejných
politik v oblasti regionálního rozvoje. Je partnerem ministerstva při
prosazování cílů a nástrojů rozvoje především menších obcí, resp.
venkova.
•

Národní síť Místních akčních skupin ČR, z. s.
NNO sdružuje organizačně samostatné právnické osoby – místní akční
skupiny (MAS) – pracující formou Komunitně vedeného místního rozvoje
(CLLD) ve prospěch venkova na území České republiky.
NNO je významným partnerem ministerstva při nastavení politiky
soudržnosti, zejména při nastavení nástroje CLLD. Je partnerem
ministerstva při přenosu zkušeností v oblasti implementace unijních politik
na místní a regionální úroveň. Je partnerem ministerstva při realizaci
výzkumných projektů zaměřených na rozvoj venkova a realizaci nástroje
CLLD. Je rovněž významným partnerem ministerstva při zajišťování jeho
role koordinátora CLLD v ČR. Je partnerem ministerstva při prosazování
cílů a nástrojů rozvoje menších obcí, resp. venkova.
Podpora NS MAS ČR nezahrnuje aktivity, které jsou předmětem podpory
předmětné NNO z evropských fondů.

•

Spolek pro obnovu venkova ČR, z. s.
NNO přispívá k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení
společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské
stability a prosperity venkova.
NNO spolupracuje s ministerstvem při nastavení politiky soudržnosti,
zejména nástroje CLLD. Je partnerem ministerstva při prosazování cílů
a nástrojů rozvoje menších obcí, resp. venkova. Je rovněž partnerem při
mapování potřeb a podmínek rozvoje venkovského prostoru a při
ověřování dopadů realizace veřejných politik ministerstva na venkov.

•

Národní síť Zdravých měst ČR, z. s. p. o.
NNO se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojuje
veřejnost do rozhodovacích procesů a podporuje zdravý životní styl
obyvatel měst.
NNO s ministerstvem dlouhodobě spolupracuje při sledování
a vyhodnocování udržitelného rozvoje, včetně oblasti strategického řízení
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a plánování a využívání nástroje Databáze strategií. Je partnerem
ministerstva při přenosu zkušeností ve výše uvedených oblastech.
•

Asociace krajů ČR, z. s. p. o.
Asociace hájí společné zájmy a práva krajů v duchu principů,
z nichž vychází Evropská charta místní samosprávy; hájí a prosazuje
společné zájmy krajů v rámci realizace politik Evropské unie, vytváří
podmínky pro řešení problémů a otázek společných pro členy asociace,
podílí se na vytváření podmínek pro vzdělávání členů zastupitelstev krajů,
zaměstnanců krajských úřadů a organizací zřizovaných kraji; pomáhá
krajům při jejich zahraničních aktivitách.
NNO s ministerstvem spolupracuje při nastavení politiky soudržnosti, např.
při nastavení regionálních akčních plánů (RAP), a při zajištění fungování
regionálních stálých konferencí (RSK). Je partnerem ministerstva při
přenosu zkušeností v oblasti implementace unijních a mezinárodních
politik na regionální úroveň. Je strategickým partnerem ministerstva při
prosazování cílů a nástrojů rozvoje regionů, vyplývajících především
ze Strategie regionálního rozvoje ČR a jejích akčních plánů.

•

Asociace pro urbanismus a územní plánování České republiky, z. s.
Asociace je multidisciplinární spolek odborníků zabývajících se
problematikou tvorby a regulace vývoje měst, venkovského osídlení
a krajiny. Účelem Asociace je ovlivňovat lidské konání na území státu tak,
aby směřovalo k optimálnímu vývoji sídelních struktur, harmonickému
uspořádání území, udržení ekologické rovnováhy a ochraně kulturního
dědictví s cílem zajištění udržitelného rozvoje.
NNO je pro MMR partnerem při metodické činnosti a při přípravě
strategických i legislativních dokumentů. Spolupracuje na šíření dobré
praxe mezi členy aktivně činnými v procesech územního plánování
a prostřednictvím pravidelných konferencí podporuje diskusi o aktuálních
otázkách územního rozvoje. Konference jsou cíleně pořádány v různých
místech ČR, která mají přímý vztah k řešené problematice.

***
Zaměření a výše podpory NNO v letech 2021 a 2022 budou v příslušných výzvách
na podporu NNO poskytovanou podle Zásad nastaveny v souladu s výše uvedenými
oblastmi podpory se stanovenou roční výší podpory.
4. Sledování a hodnocení podpory NNO realizované na základě KNNO 2021–22
Podpora NNO ze strany MMR vycházející z KNNO 2021–22 bude důsledně sledována
a vyhodnocována na základě údajů obsažených v žádostech o podporu projektů na podporu
aktivit NNO a v závěrečných vyhodnoceních podpůrných projektů. Žádosti o podporu
projektů NNO budou obsahovat přesné vyčíslení (kvantifikaci) předpokládaných výstupů
projektů, což bude také požadováno v textu výzev. Skutečně dosažené výstupy projektů
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budou přesně vyčísleny při závěrečném vyhodnocení projektů předkládaných ze strany
podpořených NNO.
Indikátory výstupů projektů mohou být např.:
- počet uspořádaných akcí (školení, workshopů, seminářů, propagačních akcí,
kampaní) včetně počtu jejich účastníků nebo úspěšných absolventů (je-li akce
zakončena zkouškou, certifikací apod.),
- poskytnutá disponibilní / pohotovostní kapacita pro asistenci nebo odbornou pomoc
(vyjádřená časovými a personálními ukazateli),
- počet uskutečněných konzultací nebo asistencí s upřesněním časové nebo jiné
(materiální, odborné) náročnosti,
- počet návštěvníků specializovaných webových stránek,
- počet publikovaných výstupů (odborných tematických článků, analýz nebo studií),
- počet zpracovaných standardizovatelných výstupů (např. propagačních materiálů
určité povahy nebo webových prezentací, ale např. také rutinních kontrol),
- počet, délka nebo plocha vytvořených, upravených, udržovaných nebo
kontrolovaných cest, stezek, prostranství apod.,
- počet připomínek uplatněných k legislativním návrhům, resp. materiálům jiné povahy,
- počet obcí, ve kterých bylo realizováno mapování infrastruktury nebo jiných
skutečností, popř. počet zmapovaných objektů.
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