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Úvod
David Koppitz

Naplňování územní dimenze – předběžné výsledky
Projekty v realizaci dle typu územní dimenze (CZV)

•

»
»

mld. Kč

•
•
•
•

Miliardy

Počet a alokace výzev
2018: 151 výzev / 43,6 mld. Kč
2014-2018: 493 výzev / 476,5 mld. Kč

Zaregistrované projekty: 599,3 mld. Kč
Schválené projekty: 310,9 mld. Kč
Projekty v realizaci: 221,8 mld. Kč
Ukončené projekty: 59,8 mld. Kč
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Alokace vyhlášených výzev s územní dimenzí
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Dočerpání alokace – spolupráce ŘO a RSK
•

Co RSK nabízí?
»
»
»

•

IROP
»

•

3. vlna šablon pro regionální školství

OP PIK
»
»

•

Energetická náročnost v sektoru bydlení

OP VVV
»

•

Přenášení informací do území dalšími kanály
Uspořádání seminářů
Identifikaci bariér čerpání

Energetická účinnost podnikatelského sektoru
Vysokorychlostní internet

OP ŽP
»
»

Hospodaření se srážkovými vodami
Energetická náročnost veřejných budov a obnovitelné zdroje

Hospodářsky postižené regiony
•
•
•
•
•
•
•

Od 1. 1. 2019 nová implementační struktura – posílení role regionů
Realokace (revize OP) čekají na schválení EK – IROP, OP ŽP
Návštěva EK v Moravskoslezském kraji – únor 2019
Plánovaná návštěva KVK a ÚK – květen 2019
Příprava třetího Souhrnného akčního plánu
Zohlednění potřeb při přípravě OP 2020+
Evropské volby

Stav implementace Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)
(k 31. 12. 2018)
Ukazatel/Programový rámec

IROP

PRV

OP Z

OP ŽP

Celkový počet výzev MAS (ks)

926

376

681

57

2 040

Počet uzavřených výzev MAS
(ks)

769

304

632

32

1 737

Celková alokace vyhlášených
výzev MAS (mil. Kč)

6 581

3 525

1 817

245

12 168

Celková alokace vyhlášených
výzev =
% alokace CLLD

80,9

88,8

105,0

21,8

Počet projektů v realizaci
(vydaný právní akt/podpis
Dohody) (ks)

826

1 976

470

11

3 283

1 829,6

780

670

9,2

3 289

Počet ukončených projektů (ks)

234

408

3

1

646

Proplacené prostředky ŽoPl (mil.
Kč)

457,7

327

50

2,414

837

Objem prostředků PA/Dohoda
(mil. Kč)

CLLD Celkem

Evaluace a změny strategií CLLD
Mid-term evaluace realizace strategií CLLD
•

zaměřena na konkrétní strategii CLLD / konkrétní MAS / území MAS → unikátní doporučení pro
danou MAS
»

hodnocení procesů a postupů implementace SCLLD na úrovni MAS → zlepšení činností MAS

»

relevance SCLLD → aktualizace / změna strategie

»

výstupy a výsledky implementace SCLLD → vykazování, publicita, přidaná hodnota CLLD

•

detailní a návodná metodika zpracování, krajská síť mentorů evaluace

•

zpracování do 30. 6. 2019, první evaluační zprávy již odevzdány

Změny SCLLD
•

nové aktivity v OP ŽP – podáno 97 ŽoZ, schváleno 96 ŽoZ

•

čl. 20 PRV – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Přehled čerpání ITI

Operační
program

Alokace ITI

Vydaná vyjádření ŘV ITI (kladná
+ záporná v případě, pokud
mohla jít do MS2014+)

počet

IROP

alokace

Nasmlouvané projekty (všechny
Žádosti o podporu v MS2014+ (v
pozitivní stavy od stavu PP30
kladném či neutrálním stavu (Projekt s právním aktem o
tedy všechny PP (vyjma
poskytnutí / převodu podpory)
PP24a.2), dále PU27 a Z1)
včetně a stavů výše)

počet

alokace

počet

alokace

Ukončené projekty (pozitivní
stavy PP40 a PP41)

počet

alokace

16 117,72

798

16 502,9

570

10 493,4

376

6 944,6

147

2 259,0

OPVVV

2242,30

66

3 681,0

30

2 345,4

23

1 480,3

0

0,0

OPPIK

4 042,3

132

1 334,0

69

891,2

23

143,2

2

9,7

OPD

6475,84

36

4 951,5

20

2 862,6

11

709,9

2

52,1

OPZ

598,56

82

643,6

57

452,5

43

318,1

0

0,0

OPŽP

1450,03

20

388,0

8

258,5

2

14,9

0

0,0

459,1

1

187,3

1

162,0

1

162,0

0

0,0

31385,79

1 135

27 688

755

17 464,0

479

9 773,0

151

2 320,8

OPPPR
CELKEM

Přehled čerpání IPRÚ

Operační
program

Alokace IPRÚ

Vydaná vyjádření ŘV IPRÚ
(kladná + záporná v případě,
pokud mohla jít do MS2014+)

počet

IROP

alokace

Nasmlouvané projekty (všechny
Žádosti o podporu v MS2014+ (v
pozitivní stavy od stavu PP30
kladném či neutrálním stavu (Projekt s právním aktem o
tedy všechny PP (vyjma
poskytnutí / převodu podpory)
PP24a.2), dále PU27 a Z1)
včetně a stavů výše)

počet

alokace

počet

alokace

Ukončené projekty (pozitivní
stavy PP40 a PP41)

počet

alokace

5 805,98

180

2 713,2

121

1 727,8

91

1 540,0

61

877,8

OPD

1 523,60

6

231,8

3

78,1

2

22,3

1

14,2

OPZ

457,47

36

328,4

14

139,7

19

153,9

0

0,0

7 787,05

222

3 273,4

138

1 945,5

112

1 716,2

62

892,0

OPVVV
OPPIK

OPŽP
CELKEM

Mid-term evaluace realizace strategií ITI a IPRÚ
•

Mid-term evaluace je zaměřena na realizaci ISg ITI a IPRÚ s údaji platnými k 31. 12.
2018

•

Zaměřena na hodnocení realizovaných procesů, opatření, aktivit a výsledků na
úrovni nositele IN

•

Cílem je vyhodnotit funkčnost a efektivnost nastavení interních procesů nositele a
vyhodnotit relevanci a naplnění cílů realizace ISg

•

Výstupy → mj. případové studie

•

Zpracování do 30. 6. 2019

•

Výsledky a výstupy implementace ITI a IPRÚ na úrovni ČR bude předmětem midterm evaluace zajištěné MMR-ORP

Kontrola plnění usnesení z 11. zasedání NSK
František Kubeš

Plnění 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”.

Plněno částečně

Plnění 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+.

Plněno průběžně

Plnění 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.

Splněno

Shrnutí dosavadního plnění usnesení NSK
•

Celkem 93 usnesení

» Splněno: 77
» Plněno částečně: 7
» 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: 1

Změna Statutu NSK a RSK
David Koppitz

Změna statutu NSK a RSK
•

NSK
»
»

•

1. místopředseda – náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů
2. místopředseda – ředitel odboru regionální politiky

RSK
»
»

Týká se pouze strukturálně postižených krajů
Rozšíření působnosti a úprava rolí RSK
•
•

»
»

Změna implementační struktury programu RE:START
Platforma pro Uhelné regiony v transformaci

Předseda je garantem naplňování Strategie hospodářské restrukturalizace a zastřešuje spolupráci s dalšími
subjekty na úrovni daného kraje
Zástupce Národního výkonného týmu je stálým hostem

Usnesení NSK-1/2019
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,
III. bere na vědomí změnu statutu RSK.

Příprava Strategie regionálního rozvoje 21+
změny v návrhové a implementační části
David Koppitz, Štěpán Nosek

Projednávání SRR – shrnutí procesu
•
•
•

Dvouletý proces projednávání SRR 2021+
První jednání Pracovní skupiny SRR dne 31.1.2017 (zde představena východiska
strategického řízení regionální politiky)
Celkem
»
»
»
»

7x projednáváno na jednání NSK (včetně dnešního jednání)
35x projednáváno na jednání pracovních skupin (PS SRR, PS tematické, PS územní)
Vypořádáno zhruba 2000 připomínek
Organizováno více než 20 bilaterálních (nebo vícestranných) schůzek k dořešení sporných bodů

Základní strategické směřování SRR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zajistit regionům podporu šitou na míru
Podpořit zohlednění územní dimenze v rámci sektorových politik
Rozvíjet strategické plánování na bází funkčních regionů
Posilovat spolupráci aktérů v území
Zlepšovat koordinaci strategického a územního plánování
Rozvíjet smart řešení
Zlepšovat práci s daty v oblasti regionálního rozvoje

Vize Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
Regiony efektivně zhodnocují svůj rozvojový potenciál, zvyšuje se jejich
sociální stabilita, konkurenceschopnost má trvalý, stabilně rostoucí trend a
zlepšují se podmínky pro kvalitní život všech obyvatel a prosperitu firem při
respektování principů udržitelného rozvoje a limitů životního prostředí.
Všechny regiony jsou nad průměrem EU, nebo se mu přibližují v ekonomickém
smyslu i v kvalitě života a v přitažlivosti a konkurenceschopnosti jsou na
předních místech ve střední Evropě.

Globální cíl Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

Projednávání SRR – struktura návrhové části

• 6 strategických cílů
•
•

28 specifických cílů
59 typových opatření
» Oproti 11. NSK některá typová opatření sloučena, jiná doplněna (např. zaměřené na předčasné
odchody ze vzdělávání a vznik a rozvoj regionálního systému podpory udržitelného rozvoje)
» Upraveno geografické vymezení strategických cílů (pozice Ostravy a změny ve vymezení
hospodářsky a sociálně ohrožených území; u vymezení regionálních center předpokládána role
krajů).

Vymezení území – návazné kroky
•

Konkrétní vymezení metropolitních území a aglomerací bude řešeno prostřednictvím
dat mobilních operátorů.
» I pro účely uplatnění integrovaného nástroje ITI.

•

Regionální centra jsou vymezena z národní úrovně jako centra „vyššího řádu“.
» Ze strany krajů se předpokládá vymezení regionálních center nižšího řádu (dle domluvené
metodiky).
» Pro účely akčních plánů SRR lze pro různé intervence obměňovat „cílové území“ (tj. úroveň
regionálních center, která budou podporována).

•

Hospodářsky a sociálně ohrožená území jsou vymezena na základě stanovených
indikátorů.
» Pro účely akčních plánů SRR je plánováno vytvoření vnitřní typologie tohoto typu území.
» Vymezení ukotveno SRR, výhledově lze upravit s ohledem na aktuální socioekonomické podmínky.
» Jednotlivé kraje mohou své „periferie“ vymezit odlišným způsobem (pro účely krajské podpory).

Zásady implementace
1.

Závaznost – zodpovědnost za SRR

2.

Silný realizační a organizační rámec

3.

Partnerský přístup

4.

Integrované přístupy – integrovaná řešení

5.

Územní dimenze

6.

Synergie

7.

Měřitelnost

8.

Finanční zásady

9.

Řízení rizik

10. Osvěta a informovanost

1. Závaznost – zodpovědnost za implementaci SRR

•

Strategie regionálního rozvoje ukotvena:
»
»

•

Klíčovým předpokladem úspěšné implementace SRR21+ je její respektování ze strany jednotlivých ministerstev:
»
»

•

Zákonem o podpoře regionálního rozvoje
Usnesením vlády, které ukotví i zodpovědnost resortů za plnění jednotlivých cílů.
V rámci kohezní politiky 2021+
V rámci implementace národních dotačních titulů

Zodpovědnost krajů a územních partnerů
»
»

Zapojení RSK prostřednictvím usnesení NSK, která budou vyzývat k reportování pokroku při plnění SRR 2021+
AP SRR zadá vyhlášení určitého dotačního titulu ze strany státu, ze strany krajů bude očekáváno dofinancování určité částky
(model: „stát dofinancuje ve výši krajské dotace“)

2.Realizační a organizační struktura
Řídicí role

Vláda ČR

Koordinační role na národní úrovni

Národní koordinační skupina SRR 21+ (NKS)

Výkonná složka na národní úrovni

Pracovní skupina SRR 21+ (PS SRR21+)
Územní pracovní skupiny

Poradní orgány
Koordinační a organizační role na úrovni MMR

Tematické pracovní skupiny, akademický sektor
- Ředitel ORP MMR v roli manažera SRR

- Výkonný tým SRR 21+
Silná role resortů při implementaci SRR/AP SRR
Regionální úroveň

- Územní partneři (SMO ČR, SMS, NS MAS, AKČR,

SPOV, ČBK, obce, nositelé ITI, CLLD)
– Regionální stálé konference
- Kraje a krajské úřady (regionální manažer SRR)

3.Partnerský přístup
Zapojení partnerů do tvorby a realizace AP SRR

SMS
NS MAS

Regionální
úroveň

Národní
úroveň

SPOV

AK ČR

NSK

SMO ČR
resorty
Biskupská konference

sociální partneři
RSK

PS SRR územní,
tematické

Pracovní skupina SRR 21+

4.Integrované přístupy – integrované nástroje

• Integrované přístupy jsou též součástí implementace SRR.
• Prostřednictvím integrovaných přístupů
» koncentrace podpory do řešeného území, koordinace aktivit a zajištění jejich
synergického efektu.

• Pro implementaci SRR bude využito existujících integrovaných nástrojů ITI

a CLLD

5. Územní dimenze
Nástroje pro naplňování územní dimenze

Postup při zpracování resortní strategie/politiky/operačního programu

6. Synergie

•

Národní úroveň
» Cíle SRR jsou v souladu s cíli resortních strategií
» Cíle SRR detailněji rozpracovávají cíle stanovené v ČR 2030, zastřešujícím národním
strategickém dokumentu.

•

Krajská úroveň
•

Od Strategie rozvoje kraje se očekáváná
» stručný převodník ve smyslu uvedení, jakým způsobem krajské strategické dokumenty
pracují s cíli SRR
» vyhodnocování SRR (vybrané indikátory)

7. Měřitelnost
•

Silný a závazný systém monitoringu
» Monitorování každoročně - překládání vládě pro informaci

•
•
•
•
•

Nastavení indikátorové soustavy
Na úrovni globálních cílů vždy 2 stěžejní indikátory
V některých případech navrhována evaluační studie (zejména v oblasti veřejné správy,
nebo hodnocení postavení českých podniků v globálních hodnotových řetězcích)
Vazba na indikátorovou sestavu definovanou v ČR 2030
Podíl územních partnerů na měření pokroku:
» V rámci Akčních plánů SRR definovat indikátory, jež budou sledovány prostřednictvím RSK (pod
vedením regionálního manažera RSK)
» Průběžný pokrok bude ze strany RSK prezentován na jednáních NSK

7. Měřitelnost – strategické cíle
•
•

Definována vstupní hodnota (rok 2019) a cílová hodnota (2027, resp. 2030)
Průběžný monitoring:
» Předkládaný vládě ČR pro informaci
» Vizualizovaný na některém z mapových portálů MMR

•

Metropolitní území
» Podíl zaměstnanců ve znalostně náročných službách a technologicky náročném průmyslu
» Kvalita dálničního napojení metropole na ostatní aglomerace a evropské metropole

•

Hospodářsky a sociálně ohrožená území
•
•

Počet podnikajících fyzických osob s hlavním příjmem z podnikání
Míra dlouhodobé nezaměstnanosti (delší než 12 měsíců)

ZÁKLADNÍ SCHÉMA SBĚRU DAT SRR 2021+
SRR 2021+

ČR 2030

MMR

MŽP

pověřený odborný
garant

Ostatní
zdroje
 Mobilní
operátoři
 CHAPS
 Komora
exekutorů
 Obchodní
rejstřík
 Dopravní
společnosti

Krajské
úřady

ČSÚ

Ministerstva
ÚP

MPSV

ČSSZ

manažer SRR

ORP

MŠMT
MZe

Obce

CA 1-5

MV

MAS
MF
MPO

FÚ

Státní
instituce
 ČÚZK
 ČHMÚ
 ČGS
 VÚV
 ÚZIS
 ŘSD
 ČNB
 VŠ
 AV ČR
 ASZ
 Czech Invest
 Platební
agentury

8. Finanční zásady – principy
•
•
•
•
•

Jednoznačné nastavení financování: NDT, EU, …
Závazné financování pro NDT, EU
Dlouhodobost závazku financování
Další formy financování (bez dotace)
Finanční nástroj pro podporu určitého typu území (např.
hospodářsky a sociálně ohrožená území)

Financování nástrojů implementace SRR 21+

9. Řízení rizik
• Definovaná rizika
» Neexistence silného implementačního týmu pro organizační rámec SRR
» Nebude zajištěno financování regionálních pracovníků SRR z národní úrovně (OP TP), včetně
regionálních platforem (RSK)
» Nebude finančně zajištěna implementace opatření a aktivit
» Akční plány nebudou naplňovány
» Nebude naplňováno procento alokace v RAP určené pro realizaci cílů SRR
» Usnesení NSK nebudou naplňována
» Pozdní schválení právních nařízení a evropských pravidel pro implementaci ESI fondů

• U každého definovaného rizika vyhodnocen jeho význam, jako součin
pravděpodobnosti a dopadu.
• Definována rovněž opatření ke snížení významnosti rizika a vlastník rizika.

10. Osvěta a informovanost
• Komunikační nástroje plánované při implementaci SRR
»
»
»
»
»
»
»

Tiskové zprávy
Letáky (včetně anglické mutace)
Brožura (včetně anglické mutace)
Webový portál a sociální sítě
Semináře a workshopy
Konference
Spot

Další harmonogram
•

Březen
»
»
»
»

•

Duben
»
»

•

Vypořádání připomínek vzešlých z MPŘ
Zahájení procesu SEA

Květen
»
»

•

Závěrečná jazyková korektura
Rozeslání finální verze indikátorové soustavy (zohledňující předložené připomínky) do pracovních skupin
Vnitřní připomínkové řízení v rámci MMR a jeho vypořádání
Předložení materiálu do meziresortního připomínkového řízení (MPŘ)

Vypořádání připomínek vzešlých z procesu SEA
Představení finální verze SRR21+ na 13. jednání Národní stálé konference

Červen
•

Předložení materiálu vládě ČR

Usnesení NSK-2/2019
Národní stálá konference
I. bere na vědomí stav přípravy Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+.

Přestávka

Příprava budoucí podoby politiky
soudržnosti po roce 2020
Klára Droznová

1. Úvod

Program jednání
1. Úvod
2. Návrhy nařízení a průběh vyjednávání

3. Příprava na národní úrovni
 Národní koncepce realizace politiky soudržnosti
 Architektura 21+ (DoP a návrhy OP)

 Jednotný národní rámec (metodické prostředí)
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Stavební kameny přípravy období 2021–2027
Evaluace,
analýzy

Legislativa
EU

Metodické
prostředí

MS
Strategie

Národní
koncepce

Zkušenosti

…..
Dohoda o
partnerství

Operační
programy

Legislativa
ČR

Návrhy nařízení a průběh vyjednávání
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Návrhy nařízení a zahájení vyjednávání
• Návrh obecného nařízení a návrhy nařízení o EFRR/FS, ESF+, EÚS
(Interreg), ENRF, ECBM, AMIF, ISF, BMVI
» zveřejněny EK na konci května 2018

• V září 2018 schváleny VEU rámcové pozice ČR
• První jednání proběhla pod vedením BG PRES v červnu 2018
» představení návrhů
» orientační diskuse k vybraným částem balíčku
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AT PRES (1. 7. – 31. 12. 2018)
• Rozdělení ON do bloků pro detailní projednávání:
»
»
»
»
»
»
»

blok 1 – Strategický přístup a programování
blok 2 – Podmínky pro způsobilost a výkonnostní rámec
blok 3 – Monitorování, hodnocení, komunikace a viditelnost
blok 4 – Finanční podpora z fondů
blok 5 – Řízení a kontrola
blok 6 – Finanční řízení
blok 7 – Cíle a obecná pravidla podpory a přenesení pravomoci, provádění,
přechodná a závěrečná ustanovení
» blok 8 – Finanční rámec
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AT PRES (1. 7. – 31. 12. 2018)
• Návrhy projednávány na SMWP
» schváleny kompromisní texty bloku 1 a bloku 5 ON
» neschválen kompromisní text bloku 2, předložený v balíčku s EFRR/ FS

• 30. listopadu GAC (General Affairs Council)
• 19. prosince COREPER II
» schválen částečný mandát pro bloky 1 a 5 ON pro jednání s EP
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Závěry jednání k návrhu obecného nařízení
• Blok 1 (Programování a strategické plánování) – klíčové body:
» programování na celých 7 let namísto původního konceptu 5+2

» možnost přesouvat prostředky v programu mezi prioritami (v rámci 1 fondu)
•

do 8 % alokace dané priority, do 4 % alokace programu

» územní dimenze
• lhůta pro dokončení 1. kola výběru strategií podporovaných z více fondů prodloužena z
navrhovaných 12 měsíců na 18
• původní návrh – pozitivní pro ČR:
» vazba na EZFRV u podpory CLLD
» zprostředkující subjekty nepovinné pro ITI ani CLLD
» odstranění velikostního omezení pro CLLD
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Závěry jednání k návrhu obecného nařízení
• Blok 5 (Řízení a kontrola) – klíčové body:
» změkčení pravidel pro výběr projektů (oproti návrhu EK)
» vyrovnání práva EK připomínkovat výběrová kritéria s právy ČS (oproti návrhu EK)

» princip jednotného auditu
» uplatnění principu proporcionality u auditů při prokázané dlouhodobé nízké
míře chybovosti
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RO PRES (1. 1. – 30. 6. 2019)
• V rámci SMWP
» schválen kompromisní text bloku 2 ON, předložený v balíčku s EFRR/FS
» zahájeno projednávání dalších částí ON (blok 3 Monitorování, evaluace,
komunikace a viditelnost, blok 4 Finanční podpora z fondů, blok 6 Finanční řízení),
návrhu nařízení o EÚS (Interreg)
» pokračuje projednávání návrhu ESF+

• 15. února COREPER II
• 25. června GAC (výhled) – cílem odsouhlasení návrhů
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Závěry jednání k návrhu ON a EFRR/FS
• Blok 2 (Základní podmínky a výkonnostní rámec) – klíčové body:
» nutnost naplnit základní podmínky před začátkem implementace, ale zmírnění dopadu jejich
nesplnění na čerpání
» revize programů dle výsledků střednědobé revize (ne automaticky, jak bylo v původním
návrhu)

• Nařízení o EFRR/ FS – klíčové body:
» úprava politických a specifických cílů

» rozšíření výjimek pro velké podniky (oproti návrhu EK)
» umožněna podpora small mid-caps
» možná podpora investic z oblasti zemního plynu
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Víceletý finanční rámec (VFR)
• Návrh nařízení o VFR zveřejněn 2. května 2018
» Ad Hoc pracovní skupina k VFR (gesce MF)

• Negociační balíček (tzv. negobox)
» politicky citlivá témata z oblasti PSS (např. tematická koncentrace, míry
spolufinancování, předfinancování)
» Součást horizontálního vyjednávání VFR

• K ukončení vyjednávání legislativy pro PSS nutná shoda i nad těmito
tématy
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Příprava na národní úrovni
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Příprava období po roce 2020 na národní úrovni
• Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po r. 2020 (NKR)
• Dohoda o partnerství 2021–2027 (DoP)
• Architektura OP
• Koncepce JNR
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Národní koncepce realizace politiky soudržnosti
• Na podzim 2018 příprava návrhové části NKR, včetně návrhu
implementační architektury
• 4. února 2019 schválena vládou ČR
» Národní priority
» Uloženy úkoly k rozpracování DoP a OP
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Priority a strategické cíle NKR
Nízkouhlíková ekonomika a Rozvoj založený na
odpovědné využívání
inovacích a uplatnění
zdrojů
technologií

Zlepšení kvality životního
prostředí a adaptace na
změnu klimatu

PRIORITY
Vzdělaná společnost a Dostupnost a
lidský kapitál
mobilita

STRATEGICKÉ CÍLE
Využití výzkumného a
Rozvoj
inovačního systému ke
konkurenceschopné a
zvýšení
soudržné společnosti
konkurenceschopnosti
českých podniků v kontextu
technologické změny

Rozvoj
dostupnosti a
efektivity
dopravní sítě za
využití
moderních
technologií

Udržitelný rozvoj
území

Trvale udržitelný
a integrovaný
rozvoj městských
a venkovských
oblastí

Architektura 2021–2027 – návrhy programů

+ Operační program
Rybářství

Zajištění účinného,
efektivního,
transparentního
systému podpory

Zachování
funkčních
prvků;
revidování či
odstranění
nefunkčního a
zbytného

Zahrnutí
prvků
potřebných
pro DoP a OP
(po vzájemné
diskusi s
partnery

Využití stávajících
mechanismů a
nástrojů a
nezavádění nových
prvků

… a toto
dosahovat na
všech úrovních
– od nařízení,
přes jednotné
metodické
prostředí po
pravidla a
podmínky na
úrovni řídících
orgánů

Dalšími klíčovými prvky

Metodické prostředí 2021–2027
Včasná příprava jasných a
předvídatelných pravidel a jejich
stabilita v čase

Jasné role a kompetence
Jednotná terminologie a
postupy
Důraz na sdílení dobré praxe a
flexibilitu systému
Orientace na problematické prvky
- snížení míry chybovosti

Princip partnerství

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

Budoucnost územní dimenze
František Kubeš

Závěry PS DoP a OP – územní dimenze
Co nás čeká?

K čemu to bude?

•
•
•

•
•
•
•

Shoda nad tématy pro ÚD
Promítnutí ÚD do OP v souladu se SRR21+
Nastavení způsobu implementace ÚD na
úrovni OP
»
»
»
»

IN
Zacílené výzvy
Bonifikace
RAP

Řízení regionální politiky
Větší kontrola nad průběhem čerpání
Menší počet předložených projektů
Podpora prioritních projektů
z pohledu území

Územní průměty OP 2020+
•
•

Přehled územních průmětů intervencí EU, které
budou obsaženy v budoucích OP
Předložení vládě ve 3/4Q 2019

Integrované územní investice (ITI) v PO 2021-2027
•

Existence pouze jednoho nástroje pro území (pouze ITI) – vazba na
SRR21+(strategický cíl 1 a 2 – metropole a aglomerace)

•

ITI naplňuje závazek vyčlenění min. 6% národního přídělu EFRR na udržitelný rozvoj
měst

•

Sjednocení pravidel, zjednodušování – např. nevyužití ZS na úrovni ITI, modulární
struktura integrovaných strategií

•

Důraz na široké rozvojové strategie zahrnující intervence nejen z ESI fondů, ale i
dalších zdrojů, předpoklad využití Akčního plánu

•

Hodnocení – snaha o zjednodušení na straně ŘO (nositel ITI se podílí na hodnocení
projektů – dle návrhu nařízení)

CLLD 21+
•

Projednáváno na Operativní PS pro CLLD (tzv. Platformě CLLD)

•

Kontinuita pravidel v nařízeních EK i na národní úrovni (v MP pro využití IN v p.o. 21+)

» Kontinuita pravidel populační velikosti území MAS a organizační struktury MAS (méně náročná
kontrola "standardů" MAS, stabilní prostorová struktura MAS – formování tradice jednotlivých
MAS)
•

Větší důraz na animaci území, aktivaci místních rozvojových zdrojů ze strany MAS

•

Zjednodušení implementace CLLD, např.
» Jednodušší strategie (lze využít poznatky z mid-term evaluací SCLLD) a méně náročný proces
jejich hodnocení a schvalování
» Zjednodušení a zautomatizování kontroly standardů MAS
» Průběžné výzvy MAS, jednodušší monitoring, kontinuita metodiky evaluace atd.

Usnesení NSK-3/2019
Národní stálá konference
I. bere na vědomí stav přípravy politiky soudržnosti po roce 2020.

Postup přípravy územních partnerů
na budoucí politiku soudržnosti
12. Národní stálá konference,
28. února 2019

Východiska
• AK ČR: Pozice krajů České republiky k budoucí podobě politiky
soudržnosti EU po roce 2020 / březen 2018
• ČBK: Pozice pro nové programové období 2021+ / březen 2018
• SMS ČR: Vepříkovská deklarace / květen 2018
• SMO ČR: Pozice SMO ČR k budoucí kohezní politice / červen 2018
• Společné stanovisko statutárních měst České republiky k aktuální
přípravě politiky soudržnosti 2021-2027 / září 2018
• SPOV ČR: 12 problémů českého venkova / září 2018
• NSMAS ČR: LEADER/CLLD v ČR po roce 2020 / listopad 2018

Postup společných jednání
•
•
•
•
•
•
•
•

15. 3. 2018
21. 5. 2018
19. 7. 2018
31. 7. – 1. 8. 2018
19. 9. 2018
21. – 22. 11. 2018
28. – 29. 1. 2019
3. – 4. 4. 2019

Jindřichův Hradec
Praha (SMO ČR)
Praha (ČBK)
Šumperk (SMS ČR)
Strážnice (SPOV ČR)
Králíky (AK ČR)
Lobeč (NS MAS ČR)
Praha (SMO ČR)

Výstupy společných jednání
• Postoj územních partnerů k budoucí
politice soudržnosti – červen 2018
• Společná pozice ÚP k Rámcové pozici ČR
k souboru návrhů nařízení pro politiku
soudržnosti 2021 – 2027 – červenec 2018
• Závěry jednání ÚP ve Strážnici – září 2018
• Prioritizace tematických potřeb územních
partnerů dle návrhu ON – září 2018

Diskutovaná témata
posledních setkání
• vzájemné tematické vymezení ITI x CLLD x RAP
a jejich lepší zacílení s využitím potenciálu každého IN
– detailní diskuse k IROP II, postupně i v dalších OP

• provázání se SRR21+ - nezbytné, ale nesmí být
striktně limitující
• postup přípravy a schvalování integrovaných strategií –
výrazné zjednodušení struktury, výběr nositelů ISg
ještě před spuštěním nového období
• význam klíčových / strategických / prioritních /
motivačních projektů

Budoucnost CLLD
• zachovat územní pokrytí venkova (obce do 25 tis. obyv.)
• kapacity MAS do budoucna využít pro
více animace x méně administrace
• větší využití potenciálu mezisektorového partnerství
• výrazné zjednodušení struktury ISg
• výběr MAS (a Strategií CLLD) ještě ve stávajícím období
• příprava a schvalování CLLD-plánů (Programových
rámců / Akčních plánů) až po schválení jednotlivých OP
a nezávisle na sobě = rychlejší start implementace
• využití i v dalších OP, zejm. OP PIK

Budoucnost ITI
• podporujeme multifondovost, multizdrojovost
(EU, národní zdroje) a multitematičnost
(zapojení co nejvíce OP) integrovných strategií ITI
• alokování více jak 6 % ERDF pro udržitelný
městský rozvoj (pro implementaci nástroje ITI)
a možnost alokace také ve FS a ESF+
• použití nástroje ITI pro 13 městských aglomerací
(současná ITI+IPRÚ)

RAP
(regionální akční plány na území krajů)
• na území krajů (tj. nikoliv pouze pro Kraje jako instituce)
• pouze pro fondy EU
• obsahují „finanční obálku“ pro daný kraj dle dohodnutého
analyticky podloženého klíče, indikátory, čerpání v letech a
indikativní seznam projektů
– vysoký stupeň připravenosti projektů

• obsahuje % naplňování SRR ČR dle tématu a cílů SRR ČR
• RAP je projednáván a schvalován v partnerství (např. RSK),
včetně indikátorů, čerpání v letech a indikativního seznamu
projektů
• ŘO OP následně vyhlašují Výzvy, do kterých žadatelé
předkládají své projekty
– administrace zůstává na ŘO
– vyžadován soulad s RAP, resp. s indikativním seznamem projektů
uvedených v rámci RAP

Doporučení pro další postup
v přípravě politiky soudržnosti
• zapojení územních partnerů do přípravy OP – partnerský přístup
• maximálně využívat potenciál IN
• využít společných zkušeností – navázat na úspěchy, stavět
na již osvědčeném, co funguje nerušit, nefunkční upravit
• prioritizace (koncentrace) – užší zaměření = méně nespokojených,
přičemž u cíle 5 „Evropa bližší občanům“
by měla být prioritizace ponechána na nositelích IN
• více strategicky plánovat a méně soutěžit
• koordinace ESIF (resp. OP) je nezbytná, ale…
– koordinace pouze tam, kde je to účelné a má přínos pro žadatele
a nositele ISg, jinak ponechat prostor pro ŘO OP, aby nastavili
jednodušší podmínky na míru danému OP
– nadměrná koordinace – riziko gold-platingu,
vzájemné komplikování/zdržování

Děkujeme za pozornost!

Usnesení NSK-4/2019
Národní stálá konference
I. bere na vědomí doporučení územních partnerů pro další postup
přípravy budoucí politiky soudržnosti.

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

Řídicí orgán IROP
28. 2. 2019
12. zasedání NSK – plenární zasedání
Ing. Rostislav Mazal
rostislav.mazal@mmr.cz
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Realokace v IROP
Přesun 5,2 mld. Kč z OP PIK do IROP – změna schválena MV IROP i MV
OP PIK a MV OPŽP; nyní je ke schválení na EK
• 648 mil. Kč - náhradní projekty 20. výzvy + 1,852 mld. Kč nová výzva

IROP (květen 2019; uhelné regiony) - nízkoemisní a bezemisní vozidla
• 2,029 mld. Kč - náhradní projekty 31. výzvy IROP - návazná péče ve
zdravotnictví
• 668 mil. Kč - náhradní projekty 46. a 47. výzvy IROP - infrastruktura
základních škol

• Oslovování náhradníků bude zahájeno v prvním čtvrtletí 2019
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Integrované územní investice (ITI)
Vyhlášeno 155 výzev v objemu 18,9 mld. Kč z EFRR
Předloženo 701 projektů za 12,7 mld. Kč z EFRR
Schváleno k financování 415 projektů za 8,1 mld. Kč z EFRR

V realizaci 375 projektů za 6,9 mld. Kč z EFRR (43 % celkové alokace ITI)
Proplacené žádosti o platbu za 2,6 mld. Kč (15,9 % celkové alokace ITI)
Zbývá vyhlásit (EFRR): cca 4 mld. Kč
očištěno o opakované výzvy a úspory ve výzvách
Data k 15. 2. 2019
Celková alokace ITI v IROP po plánovaném snížení alokace u SC 1.1 je ve výši 14,943 mld. Kč = 597,7 mil.
EUR (kurz 25/EUR).

88

Integrované plány rozvoje území (IPRÚ)
Vyhlášeno 113 výzev v objemu 6 mld. Kč z EFRR
Předloženo 196 projektů za 3 mld. Kč z EFRR
Schváleno k financování 148 projektů za 2,4 mld. Kč z EFRR

V realizaci 126 projektů za 2 mld. Kč z EFRR (34,7 % celkové alokace IPRÚ)
Proplacené žádosti o platbu za 816 mil. Kč (14,1 % celkové alokace IPRÚ)
Zbývá vyhlásit (EFRR): cca 3 mld. Kč
očištěno o opakované výzvy a úspory ve výzvách
Data k 15. 2. 2019
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Komunitně vedený místní rozvoje (CLLD)
Vyhlášeno 972 výzev v objemu 6,8 mld. Kč z EFRR
Předloženo 1941 projektů za 4,6 mld. Kč z EFRR
Schváleno k financování 949 projektů za 2,2 mld. Kč z EFRR

V realizaci 881 projektů za 2 mld. Kč z EFRR (24,1 % celkové alokace CLLD)
Proplacené žádosti o platbu za 478 mil. Kč (5,9 % celkové alokace CLLD)
Zbývá vyhlásit (EFRR): cca 4 mld. Kč

Data k 15. 2. 2019
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Příprava programového období 20212027
Témata IROP2 2021-2027 úzce navazují na současný IROP
• Nová témata: revitalizace veřejných prostranství a brownfieldy
(nepodnikatelské využití).
• Neplánovaná témata: energetické úspory, územní plánování a
sociální podnikání.
Územní dimenze:
• Bude řešena např. formou využití MAP, KAP, RAP.
• Nástroj ITI v obdobném rozsahu jako v současném IROP.
• Pro CLLD opět samostatná prioritní osa.
Územní partneři jsou již členy Přípravného výboru IROP (AK ČR, SMOČR,
NS MAS, SMS, ČBK). Dále se s nimi počítá do připravovaných Pracovních
týmů IROP pro jednotlivé oblasti.
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Příprava programového období 20212027
Harmonogram přípravy:
• 3.12.2018 - Rozhodnutí ministryně pro místní rozvoj o pověření ŘO
IROP přípravou IROP 2
• 7.1.2019 - 1. jednání Přípravného výboru IROP
• 1-2Q 2019 - ustavení jednotlivých pracovních týmů IROP

• 1-2Q 2019 - vyhlášení zakázky na zhotovitele SEA
• 2Q 2019 - vyhlášení zakázky na zhotovitele ex-ante hodnocení
• 12/2019 - 1. návrh PD IROP 2
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Děkuji Vám za pozornost
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Odbor Řídicího orgánu OPTP
Mgr. Marek Kupsa

Aktuální stav projektů v OPTP
• v první vlně projektů vyčerpáno 39,2 mil. Kč
• celkem 13 navazujících projektů v realizaci za 58,8 mil. Kč, z
čehož je vyčerpáno 14,6 mil. Kč
• průměrná velikost projektu 4,5 mil. Kč
• realizace probíhá bez problémů
• aktualizace výzvy č.3 k 1. 1. 2019 – umožnění navýšení FTE
pro RSK v rámci Restart

OPTP 2021+
• pravidla pro projekty obdobná
• plán financovat i MAS z OPTP
• v maximální míře využít zjednodušených metod vykazování

Děkuji za pozornost!

PROGRAM ROZVOJE
VENKOVA
AKTUALITY PRV 2014-2020

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2012+

AKTUALITY PRV 2014-2020
VÝZVY MAS
•
•
•
•
•

rok 2017 - 87 MAS vyhlásilo 88 výzev
rok 2018 - 171 MAS vyhlásilo 216 výzev
rok 2019 - 88 MAS vyhlásilo 88 výzev
celkem175 MAS vyhlásilo 380 výzev
registrace Žádostí o dotaci pro rok 2019 na SZIF od 1.2. – 31.8.2019

ADMINISTRACE PROJEKTŮ M19 (STAV K 20.2.2019)
•
•
•
•

4 751 podaných projektů na MAS s podporou 2,27 mld. Kč
3 782 zaregistrovaných Žádostí o dotaci s podporou 1,78 mld. Kč
2 573 uzavřených Dohod s podporou 1,07 mil. Kč
proplaceno přes 700 projektů s podporou 294 mil. Kč

AKTUALITY PRV 2014-2020
AKTUALIZACE PRAVIDEL PRO OPATŘENÍ M19

• aktualizace Metodiky pro tvorbu Fichí
• aktualizace Pravidel 19.2.1 i 19.3.1

REALIZACE STRATEGIÍ

• 3 MAS nevyhlásily výzvu
• 2 MAS nemají schválenou změnu strategie jako nutnou podmínku z
akceptačního dopisu pro vyhlášení výzvy

5. MODIFIKACE PRV
• Evropská komise schválila dne 10. 12. 2018
• rozšíření podpory Programových rámců PRV – implementace
článku č. 20 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č.
1305/2013
• snížení milníků PRV, mj. i pro prioritu 6 (LEADER)
6. MODIFIKACE PRV
• vloženo do SFC - čeká se na vyjádření EK

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2021+
PŘÍPRAVA STRATEGICKÉHO PLÁNU
•
•
•
•
•
•

dopracování SWOT analýz v jednotlivých pracovních skupinách
rozpracování tzv. intervencí SZP
do procesu jsou zapojeny i NNO včetně MAS
předpoklad předložení Strategického plánu EK – prosinec 2019
analýza finančních nástrojů
PRV 2021+ není součástí Dohody o Partnerství 2021+

LEADER, RESP. CLLD
• pro PRV povinný podíl 5 %
• specifický cíl H)
• pracovní skupina VENKOV

12. zasedání
Národní stálé konference
(OP VVV)

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

Plánované stěžejní výzvy naplňující územní
dimenzi/dočerpání alokací vybraných SC
• Implementace Krajských Akčních Plánů II. – podzim 2019
• Šablony VRR a MRR III. – jaro 2020

Aktuální stav implementace integrovaných
nástrojů - ITI
• Orientační finanční příděl pro ITI - 83 041 863 EUR
• Ve výzvách je vyhlášeno více než 100 % alokace určené
pro ITI (alokace přepočtena kurzem 27 Kč/EUR)
• ŘO plánuje naplnit závazek do výše 100 % (dle vývoje
kurzu EUR, úspory v projektech, nesrovnalosti apod.)

• výzva PAV pro ITI I – vydány veškeré PA
• výzva DMS pro ITI – probíhá vydávání PA
• výzva PAV pro ITI II – probíhá vydávání PA

Budoucí období (2021+)
• Věcné zaměření
• Kontinuita s OP VVV (výzkum a vzdělávání)
• Zachování konceptu KAP a MAP

• Jednání externích platforem – duben/květen 2019
• Obdobné zapojení územních partnerů do tvorby jako při
přípravě OP VVV (členové platforem pro přípravu nového
OP)

AKTUÁLNÍ INFORMACE
O REALIZACI OPZ
Mgr. Jiří Kinský
Plenární zasedání NSK, 28. 2. 2019

REVIZE OPZ, DOSAŽENÍ MILNÍKŮ
 Revize č. 2 OPZ


alokace na IN / výzvy s územní dimenzí nebude revizí dotčena



přesun 880 mil. 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 2018 byla revize projednána a schválena na MV OPZ



EK schválila revizi 24. 1. 2019

 Milníky OPZ za rok 2018


splnění všech milníků pro rok 2018 – výkonnostní rezerva již
rozpuštěna v plánovaných výzvách



ŘO OPZ nestanovil milníky pro rok 2018 na úrovni jednotlivých
integrovaných strategií
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AKTUÁLNÍ STAV IMPLEMENTACE INTEGROVANÝCH
NÁSTROJŮ V OPZ
Nástroj

Alokace Objem žádostí o
výzvy
podporu

Objem právních
aktů

ITI

705

791

112%

374

Objem
vyúčtovaných
ŽoP
53%
22,4
3,2%

IPRÚ

514

326

63%

172

33%

18,8

3,7%

CLLD

1 817

1 804

99%

693

38%

68,2

3,8%

v mil. Kč, stav ke dni 25. 2. 2019

Pokrok od posledního jednání NSK:
• pozitivní vývoj ve všech sledovaných parametrech
• stále zaostává realizace nástroje IPRÚ za ostatními IN (zejména
objem žádostí o podporu je nižší)
• realizace IN však výrazně pomalejší než standardní výzvy OPZ
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VÝZVY S ÚZEMNÍ DIMENZÍ – AKTUÁLNÍ STAV


Výzvy na ITI, IPRÚ (č. 45, 46, 48, 49) - příjem žádostí o podporu je do 28. 6. 2019



výzva pro MAS na realizaci projektů 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).



změna výzvy č. 52 na KPSVL schválena 20. 11. 2018: navýšení alokace na 1 200 mil.
Kč; prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu do 30. 6. 2020, podpora nových obcí/lokalit atd.



výzva č. 108 - Rozšíření konceptu Housing First do dalších obcí – vyhlášena 3. 12. 2018, příjem
žádostí o podporu do 31. 5. 2019



Zájem o čerpání v rámci uvedených výzev je dostatečný, není předpokládáno převedení finančních
prostředků do jiných výzev



V OPZ vyhlášeny výzvy na 108 % celkové alokace, nepředpokládá se vyhlašovaní nových výzev s
územní dimenzí do konce realizace OPZ
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PŘÍPRAVA OPZ+ 2021-2027


Podporované oblasti:


Podobné jako v OPZ (aktivní politika zaměstnanosti, podpora
rovnosti žen a mužů, adaptabilita pracovní síly, sociální služby
a sociální začleňování, sociální inovace a mezinárodní
spolupráce)



Nepředpokládá se podpora oblasti veřejné správy



Územní partneři osloveni se žádostí o nominaci do Platformy pro
přípravu OPZ+ (1. jednání Platformy se uskuteční 6. 3. 2019)



Zohlednění územní dimenze/IN v OPZ+ bude provedeno na
základě požadavků příslušné legislativy, zkušeností ze
současného programového období, evaluací dané oblasti,
finanční alokace pro OPZ+, personální kapacity ŘO atd.



Harmonogram přípravy OPZ+: příprava textu OPZ+ bude
probíhat v letošním roce, do 30. 1. 2020 musí být kompletní
návrh předán MMR
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Operační program
Doprava
Programové období 2014-2020

Aktuální období
• OPD představuje operační program, který již od počátku kladl značný důraz na
územní dimenzi a integrované nástroje – jedná se zejména o SC 1.4 a 2.3
• Aktuálně jsou vyhlášeny výzvy v SC 1.4 (pro každou aglomeraci samostatná
výzva) i v SC 2.3 (výzva č. 40 pro všechny aglomerace dohromady)
• V SC 1.4 doposud schváleny projekty IN za cca 1,1 mld. Kč (EU podíl), v rámci
SC 2.3 za cca 0,2 mld. Kč (EU podíl)
• Mezi jednotlivými aglomeracemi významné rozdíly (u některých reálné
čerpání v podstatě nulové, jiné už mají schválenu většinu alokace a reálné
čerpání dosahuje uspokojivých hodnot)
• Navýšení stávajících výzev o úspory v projektech z proběhlých výzev – ŘO OPD
chce řešit systematicky pro všechny ITI/IPRÚ během března, nejpozději dubna
• V současnosti není plánováno prodloužení stávajících výzev ani vyhlášení
výzev nových

Budoucí období
• Příprava Operačního programu Doprava pro programové období 2021-2027
(OPD3) byla zahájena již v loňském roce
• Zatím se jednalo spíše o koncepční vnitrorezortní debaty
• Významný vstup ze strany územních partnerů – poloformální debata se
zástupci měst k projektům v oblasti městské mobility -proběhla na MD 2.října
• MD v dosavadních návrzích počítá s tím, že bude nadále podporovat
infrastrukturu městské drážní dopravy a telematiku pro řízení silničního
provozu v nejvýznamnějších městech (vše s vazbou na SUMP)
• Předpokládá se větší důraz na komplexnější a koncepčně připravené projekty
• MD počítá s využitím ITI v rámci obou zmíněných témat
• V nejbližší době bude svoláno první jednání přípravného výboru OPD3, MD
počítá se zapojením územních partnerů (jak SMOČR, tak AKČR)

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

Operační program Životní prostředí

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

Aktuální stav - program
Realokace
• prosinec 2018: 2 mld. Kč z IROP - schváleno EK (kotlíky, energet. úspory, TP)
• leden 2019: 1 mld. Kč z OP PIK - odesláno EK (ovzduší v uhelných regionech)

Pravidlo N+3 a výkonnostní rámec
• N+3 za rok 2018 splněno; výhled na rok 2019 je optimistický
• výkonnostní rámec: ke konci roku 2018 splněna většina milníků
Výzvy
• ŘO schválil 5 460 žádostí za 52,5 mld. Kč v prostředcích EU
• vyčerpáno: VHI, staré ekol. zátěže, zlepšování kvality ovzduší, pasivní budovy
• probíhá 29 výzev s alokací 14 mld. Kč (z toho 10 IN a 1 KD)
Spolupráce s RSK
• šíření informací o výzvách (žadatelé obce nebo jiné veřejné subjekty)
- SC 1.3: tzv. Dešťovka pro obce; nesoutěžní výzva do ledna 2020
- SC 5.1: Snížit energet. náročnost veřejných budov; nesoutěžní výzva do února 2020

Aktuální stav - územní dimenze
CLLD
• 4 výzvy s celkovou alokací 1,125 mld. Kč
• administrováno 27 projektů za 23,5 mil. Kč (14 MAS)
- zájem o aktivity OPŽP projevilo 106 MAS
- 225 výzev v různých stavech (35 uzavřených, 74 otevřených, probíhající kontrola)
- největší poptávka je avizována v oblasti sídelní zeleně

ITI
• 7 výzev s celkovou alokací 1,4 mld. Kč (všechny výzvy prodlouženy/nahrazeny)
• administrováno 8 projektů za 258,5 mil. Kč
Kotlíkové dotace
• souhrn za 1. a 2. výzvu: 46 tis. vyměněných kotlů za cca 5 mld. Kč
• od ledna 2019 vyhlášena 3. výzva s alokací 3,125 mld. Kč a cílem 30 tis. výměn
-

bez podpory uhlí (ani kombinované kotle)
příjem žádostí FO začne nejpozději do 31. 10. 2019

Využití nástroje ITI v rámci Operačního programu
Praha – pól růstu ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a

Realokace OP PPR 2019

 Výkonnostní rezerva z PO1 a 2 ve výši 7 378 198 EUR bude
přesunuta do PO4

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
• Podmínky realizace byly vydány 31. 10. 2018, projekt je nyní v
realizaci

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a

ITI v rámci OP PPR v roce 2019

• 2. 1. 2019 byl zahájen příjem žádostí ve výzvě č. 44 – ITI
Preference povrchové městské veřejné dopravy ve finančním
objemu 200 mil. Kč (2 %).
• Příjem žádostí je stanoven do 30. 10. 2019, prozatím nebyla
předložena žádná žádost.
• S nositelem ITI (IPR) je nadále projednávána změna
integrované strategie z důvodu revize č. 2 operačního
programu

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a

DĚKUJI ZA POZORNOST

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

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a

Integrované územní investice OP PIK
v průběhu 4. Q 2018 a ledna-února2019
Plenární zasedání NSK
MPO – ŘO OP PIK, Odbor strukturálních fondů

12. jednání NSK, Praha
28. února 2019

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 – po schválení MV v listopadu 2018 předložena 29.11.2018 EK, schválena minulý týden
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

Plnění N+3 a mílníků OP PIK koncem roku 2018
•
•
•
•
•

N+3 splněno v termínu
věcné milníky - splněno
finanční milníky – splněno v PO1 a PO2, zatímco PO 3 a PO4 zůstávají rizikové
od 15.11.2017 neproběhla certifikace EK, prostředky k certifikaci však předkládány
podle MP postup dle varianty 1 – plnění za 2018 do termínu MZ (březen /duben)

PO

1

2

3

4

Ukazatel nebo klíčový krok provádění

Celkové způsobilé certifikované
finanční prostředky
Počet podniků pobírajících podporu
Počet podniků spolupracujících s
výzkumnými institucemi
Celkové způsobilé certifikované
finanční prostředky
Počet podniků pobírajících podporu
Celkové způsobilé certifikované
finanční prostředky
Počet podniků pobírajících podporu
Celkové způsobilé certifikované
finanční prostředky
Počet podniků pobírajících podporu

Milník

Konečný cíl

Předloženo k
certifikaci
k 31. 12. 2018

2018

2023

- finanční milníky

EUR

552 400 000

2 782 298 907

Podniky

420

Podniky

Měrná
jednotka

Aktuální stav

Plnění v %
k 31. 12. 2018

Plnění milníků
k 12. 2. 2019

473 941 751,98

85,80%

473 941 751,98

1 970

673

160,24%

673

350

2 200

589

168,29%

589

EUR

268 400 000

1 893 030 864

544 792 230,97

202,98%

544 792 230,97

Podniky

1 350

4 051

1 529

113,26%

1 529

EUR

495 000 000

3 000 805 255

233 281 681,47

47,13%

256 577 032,10

51,83%

Podniky

270

3 785

409

151,48%

412

152,59%

EUR

310 000 000

1 141 012 312

161 471 285,48

52,09%

172 718 914,16

55,72%

Podniky

200

595

126

63,00%

131

65,50%

PO3 a PO4
% plnění
splněno
k 31. 12. 2018

splněno
k 31. 12. 2018

Aktuální stav implementace dle podkladů ŘO a ITI
• Dosud vyhlášeno ITI výzev:
34 (56 v MS2014+)
• z toho opakovacích
6
• již ukončeno:
17 (25 v MS2014+)
• Celkový předpoklad počtu ITI výzev: 52 (75 v MS2014+)
Celkem žádostí se kladným závaz. stanoviskem: 19 (z toho 7 Technologie)
Projekty s podepsaným právním aktem pouze v programu Technologie - 19
v celkovém fin.objemu zhruba 116 mil Kč (pod 3% ITI alokace)
Přehled o skutečném průběžném stavu komplikují :
• nevyčerpaná alokace ukončeného 1.kola výzev (aktuálně 17 výzev)
• nepodané žádosti s kladným posouzením projektového záměru
• odstoupení uchazeče v průběhu přípravy plné žádosti
• negativní stavy průběžného hodnocení před verifikací
Další převážně tzv. opakovací výzvy se připravují (s výjimkou ITI Plzeň)

ŘO OP PIK pracovní jednání s nositeli ITI,
MPO, 24. ledna 2019
- jednání zástupců všech PO a nositelů za přítomnosti zástupců MMR
- projednán stav a výhled implementace ITI OP PIK po jednotlivých PO
- došlo k úpravě sporné minimální bodové hranice v modelu hodnocení
- zahájeno vyhlašování 2.kola opakovacích výzev s bodovou úpravou
- představen režim omezení počtu opakovacích výzev daného programu
- předběžná dohoda na zahájení jednání o budoucí kohezi 2020+

Děkuji za pozornost

Národní stálá konference
28. února 2019

RIS3 strategie a nové programové období 2021-2027

Národní RIS3 strategie – gestor MPO
Ing. Petr Očko, PhD – náměstek Sekce digitalizace a inovací; předseda Řídicího výboru RIS3
Ing. Veronika Kramaříková, MBA – odbor strategický, ředitelka
Mgr. Klára Slanařová – vedoucí oddělení S3, Národní RIS3 manažerka
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1. Výzkum, vývoj, inovace v České republice

Výkonnost inovačních systémů členských zemí EU v r. 2017
Zdroj: Evropská komise - Tisková zpráva - Evropský srovnávací přehled inovací 2018: Evropa musí
zvýšit svůj inovační náskok
(Česká republika se nachází na 13. místě.)
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1. Výzkum, vývoj, inovace v České republice

Výkonnost inovačních
systémů členských zemí EU v
r. 2017
Zdroj: Evropská komise Tisková zpráva - Evropský
srovnávací přehled inovací
2018: Evropa musí zvýšit svůj
inovační náskok
(Česká republika se nachází
na 13. místě.)
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1. Výzkum, vývoj, inovace v České republice

Podíl vysoce znalostních výrobních odvětví a služeb na celkové
zaměstnanosti Zdroj: Eurostat – Database Total knowledge-intensive services
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1. Výzkum, vývoj, inovace v České republice

Pořadí ČR v kvalitě podmínek pro podnikání (2018 pořadí ČR ze
190 zemí, 2013 pořadí ze 185 zemí)
Zdroj: Světová banka, Doing Business, Data 2018, 2013; vlastní zpracování
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1. Výzkum, vývoj, inovace v České republice

Podíl výdajů na vědu a výzkum na HDP (BERD jako podíl na HDP v
roce 2016 - v %)
Zdroj: Eurostat, Statistics on research and development
(Česká republika se nachází na 11. místě.)
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2. Národní RIS3 strategie – strategie aplikovaného a orientovaného výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací ČR
Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (z anglického
Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation)
Národní RIS3 strategie
umožňuje efektivní zacílení finančních prostředků – evropských, národních, krajských a
soukromých – do prioritních inovativních specializací, tak aby byl plně využit znalostní potenciál ČR
(mimo jiné se zaměřuje na inovace produktů a procesů v podnicích; podpora mezinárodního
výzkumu; podpora spolupráce výzkumných organizací a firem; komerční využití výsledků výzkumu;
podpora ICT v podnicích ad.)
napomáhá posílení konkurenceschopnosti ekonomiky
představuje předběžnou podmínku pro uskutečňování intervencí kohezní politiky Evropské unie v
oblasti VaVaI v období 2014-2020 (Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1303/2013)
je koordinačním mechanismem také intervencí financovaných z národních zdrojů
navazuje na regionální RIS3 strategie všech 14 krajů České republiky a ve svých prioritách se snaží
jejich zaměření zohlednit
RIS3 strategii České republiky tvoří Národní RIS3 a RIS3 strategie všech krajů ČR (v některých krajích
splývají s regionálními inovačními strategiemi)

RIS3 strategii je nutné každé 2 roky aktualizovat / revidovat (v přípravě je Národní RIS3 strategie
2021+)
aktuálně platná Národní RIS3 strategie (2014-2020), aktualizace 2018:
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/dokumenty/dokumenty-k-ris3-strategii-pro-rok-2019--242942/
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2. Národní RIS3 strategie – strategie aplikovaného a orientovaného výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací ČR
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2. Národní RIS3 strategie – strategie aplikovaného a orientovaného výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací ČR
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2. Národní RIS3 strategie – strategie aplikovaného a orientovaného výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací ČR

NP VaVaI: Opatření 7 - Posílit využití nástrojů na identifikaci klíčových trendů a identifikací jejich potenciálních dopadů
podporovaných oblastí výzkumu, vývoje a inovací na společnost, Opatření 25 - Koordinovat uplatnění hlavních směrů aplikovaného
výzkumu v programech VaVaI s Národní RIS3
implementuje Inovační strategii ČR 2019 – 2030 (Czech Republic – The Country For The Future)

Národní stálá konference – RIS3 – 28.2.2019

Mgr. Klára Slanařová
Národní RIS3 manažerka
slanarova@mpo.cz

139

2. Národní RIS3 strategie – strategie aplikovaného a orientovaného výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací ČR

Národní RIS3
strategie

•
•

•
•

Strategie
regionálního
rozvoje ČR 2021+

Cílené analýzy inovačního potenciálu firem a promítnutí výsledku do městských
strategií
Podmínky pro posun domácích i zahraničních firem od nákladově orientované
konkurenceschopnosti směrem ke konkurenceschopnosti založené na znalostech a
rozvíjet inteligentní specializaci v aglomeracích
Podpora rozvoje vědecko-výzkumných středisek vč. spolupráce s podnikatelskou
a průmyslovou základnou
atd.
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2. Národní RIS3 strategie – strategie aplikovaného a orientovaného výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací ČR

Vláda ČR

úzká s pol uprá ce mezi
orgá ny/a ktéry

RVVI

EK

Řídi cí
výbor RI S3

Ná rodní
i nova ční
pl a tformy

EDP

Mi ni sterstvo průmyslu
a obchodu
Se kce te chnologií 4.0
Ná rodní RI S3 manažer

MMR
NOK

předá vá ní i nforma cí
k přípra vě, rea l i za ci ,
moni tori ngu a hodnocení
koordi na ce či nnos tí

Progra my podpory financované ze SR:

TAČR
De l ta
Éta
Thé ta
Zé ta
NCK

Ope ra ční programy fi nancované z fondů EU:
OP PI K
OP VVV
OP PPR
OP Z
IROP

Kra js ká úrove ň říze ní
Kra js ké přílohy
Kra js ký RI S3 ma nažer
Kra js ký RIS3 koordinátor
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Rezortní programy
Program bezpečnostního
výzkumu České republiky 2015 –
2020
Program bezpečnostního
výzkumu pro potřeby státu
2016 – 2021
Program na podporu
zdravotnického aplikovaného
výzkumu a vývoje na léta 20152022
Program aplikovaného výzkumu
Ministerstva zemědělství na
období 2017-2025 ZEMĚ
Program aplikovaného výzkumu
a experimentálního vývoje -TRIO

Kra js ká
ra da pro
i nova ce

Kra js ké
i nova ční
pl a tformy
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3. Regionální rozměr RIS3 strategie

Schéma návaznosti činností kraje
Inovační aktivity krajů vycházejí ze schválené Národní RIS3 a z příslušné krajské přílohy (Regionální inovační
strategie). Na základě vytyčených cílů RIS3 strategie vypracuje každý kraj svůj akční plán, ve kterém uvede
konkrétní aktivity kraje, které povedou k naplnění těchto cílů. Ze schváleného krajského akčního plánu pak
vyplývají strategické projekty kraje, jejichž výsledky a výstupy přímo plní cíle národní anebo krajské RIS3.

NRIS3

Výsledky
strategických
projektů

Strategický
projekt
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KRIS3

KAP
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4. Základní podmínka S3 pro programové období 2021-2027 = Příprava Národní RIS3
strategie 2021+ a jejích regionálních annexů

Základní podmínka S3 (ENC S3 – enabling
condition) pro kohezní politiku EU 2021 2028
Smart Specialization Strategy

Policy objective 1 (ERDF a FS 2021 - 2027)
„Inteligentnější Evropa diky podpoře
inovativní a inteligentní ekonomické
transformace“
(v budoucích operačních programech
minimálně 8 mld. EURO)

„Řádná správa vnitrostátní nebo regionální strategie pro inteligentní specializaci“ (viz návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady č. COM
(2018) 375: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-common-provisions_en.pdf;
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-common-provisions-annex_en.pdf)

Národní stálá konference – RIS3 – 28.2.2019

Mgr. Klára Slanařová
Národní RIS3 manažerka
slanarova@mpo.cz

143

4. Základní podmínka S3 pro programové období 2021-2027 = Příprava Národní RIS3
strategie 2021+ a jejích regionálních annexů

RIS3 strategie 2021+ (Plnění kritérií základní podmínky S3 - enabling condition Smart specialisation
strategy - pro období 2021-2027) všechna kritéria mají národní i krajskou úroveň
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Analýzy výzev/příležitostí včetně překážek pro šíření inovací
Existence příslušné regionální/vnitrostátní instituce nebo subjektu odpovědného za řízení
strategie pro inteligentní specializaci
Nástroje monitorování a hodnocení na měření výsledků vzhledem k cílům strategie
Fungování spolupráce se zúčastněnými stranami („procesu objevování podnikatelského
potenciálu“)
Opatření nezbytná ke zlepšení vnitrostátních nebo regionálních systémů výzkumu a inovací, kde
je to relevantní (spolugesce RVVI) – v krajských RIS3 odkazovat na NP VaVaI
Pokud je to relevantní, opatření na podporu průmyslové transformace – v krajských RIS3
odkazovat na relevantní strategie Digitální ekonomika a společnost (Digitální Česko) a Iniciativu
Průmysl 4.0
Opatření pro internacionalizaci/mezinárodní spolupráci (spolugesce MŠMT) – mezinárodní
(interregionální) spolupráce jako součást krajských RIS3
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4. Základní podmínka S3 pro programové období 2021-2027 = Příprava Národní RIS3
strategie 2021+ a jejích regionálních annexů

IX/2018
–
VI/2020

Přípravná
fáze

VI/2020
–
IX/2020

Kompletace s
regionálními
annexy

IX – XII
/ 2020

Schvalovací
proces
Národní RIS3
2021+

Jedním ze způsobů podpory krajských RIS3 struktur a aktivit je výzva Smart
Akcelerátor II. (OP VVV): https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-055-smartakcelerator-ii.htm
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Management veřejného
investování
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Management veřejných investic – NIP – 3
roviny
Organizační
a kapacitní
zajištění
Metodická
pravidla v procesu
přípravy

Sběr dat
pro NIP –
technické
řešení

Organizační zajištění - NIP
 Rada pro veřejné investování
 1. Rada vlády pro veřejné investování – 28.1.2019

 Státní expertíza:
 Při MMR ČR
 Metodologické, koordinační a evaluační funkce

NIP – jednotná databáze projektových záměrů
• Cíl - vytvoření jednotného prostředí pro sběr a správu
projektových záměrů
•
•
•

Aplikace na samotný sběr projektových záměrů
Jednotná databáze
Průběžně aktualizovaný zdroj informací
•
•

Netřeba častého opakovaní jednorázových sběrů a mapování
Zaměření se na průběžnou aktualizaci zadaných projektových záměrů

Databáze
projektových
záměrů

NIP
RAP
NDT
KDT
Bílá
místa

NIP – Technické řešení


Vytvoření základní aplikace na sběr dat a tvorba jednotné databáze
projektových záměrů
 Členění databáze dle krajů



Významná role krajů/RSK na při správě uživatelů a projektových záměrů
a) Přímé používaní aplikace na sběr dat
b) Využití vlastních systémů a poskytování dat



Připraven základní koncept aplikace, funkcionality, vytvořen podrobný popis
datové struktury

Různé, závěr
David Koppitz, předseda NSK

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

