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Úvod
Zdeněk Semorád

Aktuality z oblasti územní dimenze
Zdeněk Semorád, Radana Leistner Kratochvílová, Ondřej Pergl

Vybrané národní programy MMR
Dotační titul
Obnova místních komunikací

Počet žádostí Požadovaná dotace

Rozdíl

1 306

2 927 335 190

-2 347 335 190

Obnova sportovní infrastruktury

403

1 086 792 682

-486 792 682

Obnova staveb a zařízení dopravní infrastruktury

183

143 894 752

-123 894 752

56

37 551 347

-2 551 347

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

725

2 572 186 741

-2 472 186 741

Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů

497

165 110 580

-145 110 580

Budování a obnova míst aktivního a pasivního odpočinku

979

900 697 569

-830 697 569

Podpora dostupnosti služeb

10

9 590 736

10 409 264

Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí

49

9 680 427

-4 680 427

Demolice budov v SVL

41

99 461 048

538 952

170

1 847 333 518

-1 501 333 518

Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

Regenerace BF pro nepodnikatelské využití*
* Výzva bude uzavřena 31. 5. 2019

Vybrané národní programy MMR

Program Výstavba
•
•
•

Dotační a úvěrový program
Kontinuální příjem žádostí
Vybrané podmínky
»
»
»
»
»

•

Plocha 23 – 120 m2
Mimo záplavová území
Žadatel je vlastníkem pozemku a nemovitosti
Způsobilé náklady vznikají až po datu podání žádosti
Udržitelnost 20 let

Podporované aktivity (dotační část)
»
»
»
»
»

Novostavba sociálního domu nebo část smíšeného domu
Stavební úprava prostor určených k jiným účelům než k bydlení
Nástavba nebo přístavba, kterou vznikne sociální byt
Stavební úprava bytového domu, kterou vznikne sociální dům nebo část smíšeného domu
Modernizace nevyužívaného bytového domu, kterou vznikne sociální dům nebo část smíšeného domu

Program Výstavba
•

Podporované aktivity (úvěrová část)
»
»
»
»

•

Úroková sazba
»
»
»

•

Novostavba dostupného domu nebo část smíšeného domu
Stavební úprava prostor určených k jiným účelům než k bydlení
Stavební úprava bytového domu, kterou vznikne dostupný dům nebo část smíšeného domu
Modernizace nevyužívaného bytového domu, kterou vznikne část smíšeného domu
základní referenční sazby Evropské unie pro Českou republiku snížená o 0,5 %, nejméně však ve výši 1 %
ročně (základní referenční sazba EU je od 1. 1. 2019 ve výši 1,98 %);
fixní po celou dobu splácení úvěru;
úročení vyčerpané části úvěru začíná dnem zahájení čerpání úvěru.

Více na

Publikace NDT pro obce 2019
•
•

•

v souvislosti s tvorbou AP SRR 19-20 a ve spolupráci
s SMO ČR byla provedena aktualizace publikace
dotační tituly ministerstev, státních fondů,
České rozvojové agentury, ÚV ČR a další
Vydáno v květnu 2019
Ke stažení na uzemnidimenze.cz

Výzkumný projekt:
„Efektivní nastavení NDT pro rozvoj regionů“
•
•
•
•
•
•
•
•

Analýza NDT s vazbou na rozvoj regionů, měst a obcí
Návrhy na sjednocení struktury pro NDT
Postup pro zefektivnění systému NDT
Podklady pro Akční plán SRR 21-22
Výsledek navržený zpracovatelem v oblasti přenosu účetních informací
Analytická zpráva potenciálu přeměny NDT na finanční nástroj
Návrh struktury centrální databáze NDT
Návrh slovníku jednotné terminologie na finanční nástroj

Naplňování územní dimenze
•

»
»

•
•
•
•
mld. Kč

PROJEKTY V REALIZACI A UKONČENÉ DLE TYPU ÚZEMNÍ DIMENZE (CZV)

Počet a alokace výzev
mld. Kč

2018: 112 výzev / 42,7 mld. Kč
2014-2018: 493 výzev / 476,5 mld. Kč

OPPIK

OPPPR

OPVVV

OPZ

OP PIK
OP ŽP

OP PPR
PRV

40
20

2015
2017

OPD

OP D
OP Z

60

-

ALOKACE VYHLÁŠENÝCH VÝZEV S ÚZEMNÍ DIMENZÍ

IROP

100

IROP
OP VVV

80

Zaregistrované projekty: 599,3 mld. Kč
Schválené projekty: 310,9 mld. Kč
Projekty v realizaci: 221,9 mld. Kč
Ukončené projekty: 59,8 mld. Kč
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

120

OPŽP

2016
2018

PRV

stav k 31. 12. 2018

Naplňování územní dimenze – dopravní dostupnost
2017

2018

Naplňování územní dimenze – sociální a vzdělávací sféra
2017

2018

Naplňování územní dimenze – sociální začleňování
2017

2018

Naplňování územní dimenze – trh práce
2017

2018

Naplňování územní dimenze – životní prostředí
2017

2018

Naplňování územní dimenze – rozvoj měst a jejich zázemí
2017

2018

Naplňování územní dimenze – rozvoj venkova
2017

2018

Naplňování územní dimenze – jinak vymezená
2017

2018

Procesní evaluace územní dimenze
•
•
•

2. pol. 2019
Hlavní cíl: zhodnocení nastavení procesů v rámci implementace územní dimenze
Hlavní výstup: závěrečná zpráva obsahující m. j. soubor manažerských doporučení
týkajících se :
»
»
»
»

úpravy relevantních metodických dokumentů zpracovaných MMR–ORP,
případných doporučení k vypracování dalších metodických dokumentů,
doporučení vztahujících se ke koordinační roli MMR–ORP v rámci implementace úz. dimenze,
doporučení ohledně odborného, personálního a materiálního zajištění implementace územní
dimenze na úrovni MMR–ORP,
» doporučení ohledně nastavení interních procesů a postupů v rámci MMR–ORP přímo
souvisejících s implementací územní dimenze.

Dočerpání vybraných specifických cílů – OP ŽP
• OPŽP sleduje celostátní cíle bez zřetelného regionálního rozměru, nicméně ŘO si je
vědom možností RSK jako platformy pro širší spolupráci a výměnu informací.
• Příklady spolupráce:
» 2018: ŘO OPŽP požádal jednotlivé RSK o sběr dat o investičně náročných opatření na úrovni
regionů, která by mohla být financována v rámci PO4 OPŽP. Získané informace neměly
sloužit k okamžité potřebě, ale pouze k dlouhodobému mapování potřeb území ČR ve
vztahu k realizaci OPŽP. Získané údaje z analýz opatření na úrovni regionů sice nenaplnily
očekávání, nicméně některé RSK provedly důslednější mapování oblasti životního prostředí
a získaly cenné podněty mimo rámec požadovaných informací.
» 2019: Na základě podnětu sekretariátu identifikoval ŘO OPŽP specifické cíle, jejichž zbývající
alokace není zanedbatelná, ale jejíchž čerpání zatím neprobíhá podle předpokladů a zároveň
by RSK mohly o nich šířit informace mezi vhodné žadatele (obce a další veřejné subjekty).

Dočerpání vybraných specifických cílů – IROP
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oblast zateplování bytových domů mimo Prahu
Výzva č. 70 – otevřena do 30. 6. 2023
Pro vyčerpání je stále potřeba cca 4000 projektů
Vynikající spolupráce s RSK (inzeráty v krajských listech, distribuce letáků na KÚ)
Paralelně běžela mediální kampaň
Příliv projektů se zněkolikanásobil
Je třeba stále propagovat
Konzultace možné na všech pobočkách CRR v krajských městech
http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontaktni-osoby-k-vyzvam/78-vyzva/

Strategický rámec hospodářské restrukturalizace

• První fáze (2015 - 2018) - důraz na vytvoření systému na centrální úrovni
• Druhá fáze (2019 - 2030) - důraz na realizaci a efektivní čerpání v území
• Změny implementační struktury od 1. 1. 2019
» Hlavním odpovědným rezortem se stává MMR
» Koordinační role přechází z Úřadu zmocněnce vlády na Národní výkonný tým pod MMR
» Dochází k posílení role samotných regionů – posílení výkonných týmů RSK a jejich zapojení do
přípravy a realizace Akčních plánů programu RE:START

Akční plán pro období 2017/2018
• Příklady realizovaných opatření
» Revitalizace a podnikatelské využití brownfields (MPO)
•

Celková alokace 2 mld. Kč

•

Do roku 2023 výzvy pouze pro strukturálně postižené regiony

» Spolupráce v aplikovaném výzkumu (TA ČR – program EPSILON)
•

Specifická alokace 300 mil. Kč

•

Senzorické automobilové zámky, snížení hlukových emisí kolejových vozidel, inovativní
návrh kompaktního soustrojí Kaplanovy mikro-turbíny

» Testování autonomních silničních vozidel v reálném provozu města Ústí nad
Labem
•

zajištění zpracování studie proveditelnosti, která vyhodnotí možnosti testování
autonomních silničních vozidel (či jejich systémů)

•

studie definuje mj. road-map kroků ke zřízení testovací zóny a podmínky pro její
efektivní fungování

Akční plán pro období 2017/2018
• Příklady realizovaných opatření
» Podpora vysokých škol (MŠMT)
•

Celková alokace 2,2 mld. Kč

•

Ostravská univerzita, Slezská univerzita, Univerzita J.E. Purkyně

» Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (MMR)
•

Specifická alokace 300 mil. Kč na 3 roky

» Regenerace brownfields pro nepodnikatelské využití (MMR)
•

Výstavba, rekonstrukce, revitalizace

•

ZŠ, MŠ, kulturní dům, hasičská zbrojnice, klubovny, místní veřejná sportoviště apod.

Akční plán pro období 2019/2020

• Návrh 3. akčního plánu obsahuje 16 opatření
» Revize opatření z předchozích akčních plánů – odstranění nebo aktualizování
» Nová opatření na základě podnětů z regionů

10,9 mld. Kč
•

Stanovení strategických projektů na úrovni jednotlivých regionů

•

Probíhá meziresortní připomínkové řízení

•

Do konce května předložení vládě ČR

Souhrnný akční plán pro období 2019/2020
• Příklady navrhovaných opatření
»
»
»
»
»
»

Specifická podpora bydlení a bytové politiky
Odpadové hospodářství
Podpora rozvoje vysokého školství
Financování provozu regionálních pracovišť VŠ ve strukturálně postižených krajích
Podpora vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů pro MSK, ÚK a KVK
Příprava analýzy možností úpravy daňové soustavy pro zajištění rovnoměrného regionálního
rozvoje České republiky
» Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje materiálně-technického zázemí škol
a školských zařízení

Uhelné regiony v transformaci
•

•

•

Přínosy
»

Větší podpora ze strany EK celému procesu v rámci ESIF (viz realokace)

»

Posílení schopnosti ČR využít komunitární programy

»

Vytvoření nových nástrojů přímo zaměřených na uhelné regiony včetně vyčlenění finančních prostředků

Aktuální témata
»

Transformační fond

»

Debata o přípravě projektů

»

Probíhající návštěvy EK v ČR

Očekávání ČR od EK
»

Cílená podpora uhelných regionů v programovém období 2020+

»

Odstranění překážek ve vícezdrojovém financování transformačních projektů v uhelných regionech

»

Efektivní spolupráce se sekretariátem CRIT - intenzivní výměna zkušeností a osvědčených postupů mezi regiony

Uhelné regiony v transformaci – realokace OP
• Schválena realokace části nedočerpaných prostředků z evropských fondů plánovaných
na podporu vysokorychlostního internetu a energetiky

8 mld. Kč
OP PIK (2 mld. Kč): Program na podporu rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím investic
do nemovitého majetku
OP ŽP (1 mld. Kč): Snížení koncentrace znečišťujících látek v ovzduší pocházejících ze stacionárních
zdrojů
IROP (5 mld. Kč): Nízkoemisní a bezemisní veřejná doprava, infrastruktura základních škol,
zdravotnictví

Uhelné regiony v transformaci – návštěva EK
• 2/2019 Moravskoslezský kraj

• 5/2019 Karlovarský a Ústecký kraj
• Diskuse stakeholderů a zástupců EK: očekávání
a potřeby regionů ohledně zajištění zdrojů pro
restrukturalizační procesy (mj. využití komunitárních
programů)
• Příklady projektů podpořených z realokace ESIF
• Prezentace strategických projektů

SRR 21+ a Akční plán 21-22

• SRR 21+ po MPŘ – vypořádáváme připomínky
• AP 21-22
» Zahájení procesu tvorby – interně na MMR
» Příprava minitýmů, tvorba karet
» Podzim projednání v PS SRR a RSK – možnost
regionálně specifických aktivit
» Předložení vládě ČR červen 2020

Reakce na usnesení RSK z období
říjen 2018 až květen 2019
Zástupci RSK a řídicích orgánů

Usnesení RSK Středočeského kraje (4-17/2018/RSK)
RSK vyzývá MMR k opětovnému projednání a zapracování požadavků profesních
organizací na změnu pravidel Národního program podpory cestovního ruchu (2016–
2020) a Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (2016–2020),
které doposud nebyly akceptovány (např. změny v systému veřejných zakázek, snížení
hranice minimálních uznatelných nákladů).

Usnesení RSK Středočeského kraje (3/28/2019 RSK)
RSK doporučuje MMR
a) při vymezení integrovaných územních investic (ITI) v programovém období 20212027 i nadále počítat se statutárním městem Mladá Boleslav jako s budoucím
nositelem ITI,
b) při tvorbě Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ zařadit statutární město Mladá
Boleslav z hlediska geografického vymezení témat regionálního rozvoje mezi
aglomerace. Toto zařazení více odpovídá významu města z hlediska postavení a
vazeb v regionu.

Usnesení RSK Jihomoravského kraje (10/19/RSK 17)
RSK žádá Ministerstvo zemědělství o zrušení všech dotačních titulů nebo pobídek ke
spalování štěpky z lesa, stejně jako zákaz odvozu slámy z pole pro jiné použití než v
živočišné výrobě, a aby Lesy České republiky a obce vyhlašovaly soutěže pro lesní těžbu
s podmínkou ponechání podrcené štěpky v lese.

Usnesení RSK Jihomoravského kraje (11/19/RSK 17)
RSK žádá Ministerstvo zemědělství o vytvoření nového dotačního titulu Obnova
a výsadba větrolamů v Jihomoravském kraji v rámci PRV pro období 2021-2027 za
podmínek platných pro lesní porost.

Usnesení RSK Jihomoravského kraje (14/19/RSK 17)
RSK apeluje na MPSV ohledně úpravy koeficientu (výše procentního podílu kraje na
celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na
podporu sociálních služeb pro příslušný kalendářní rok. Tato výše je přílohou zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) rozdělení
finančních prostředků ze státního rozpočtu na zajištění sociálních služeb, s důrazem na
kritérium počet obyvatel kraje.

Financování silnic II. a III. třídy v roce 2019
•
•

2 mld. Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury
2 mld. Kč z IROP
» Monitorovací výbor 20. 6. 2019
» Kritérium kofinancování z vlastních zdrojů žadatele – čím vyšší podíl vlastních zdrojů, tím více
bodů
» Pravděpodobné vyhlášení výzvy listopad 2019
» Pravděpodobné uzavření výzvy prosinec 2019

Přestávka

Diskuse k nastavení územní dimenze v
operačních programech po roce 2020
Radana Leistner Kratochvílová

Komunitně vedený místní rozvoj po roce 2020
• Příprava nástroje v rámci jednání Platformy CLLD k budoucnosti již od prosince 2018
• Zjednodušení implementace CLLD, např.
» jednodušší strategie a méně náročný proces jejich hodnocení a schvalování (dvoufázové
schvalování, nezávislé programové rámce),
» zjednodušení a zautomatizování registrace a kontroly ("standardů") MAS,
» průběžné výzvy MAS, jednodušší monitoring (1x ročně), kontinuita metodiky evaluace atd.

• Větší důraz na animaci území a aktivaci místních rozvojových zdrojů ze strany MAS
• Realizace s ohledem na místní rozvojové potřeby

Integrované územní investice po roce 2020

•
•
•
•
•
•

Územní nástroj pro rozvoj metropolitních území a aglomerací
Jednotné vymezení aglomerací (srpen/září 2019)
Nositelem ITI jádrové město - zajišťuje vysoce participativní a partnerský přístup v
definovaném území
Zjednodušení implementace (města ověří soulad se strategií)
Výhradně strategické projekty a intervence
Akční plán (2letý) se strategickými projekty součástí územní strategie aglomerace
XY – každoroční aktualizace - ITI umožňuje naplnit AP

Územní dimenze operačních programů 2021+
•

Nástroje pro naplnění územní dimenze:
» Územně zacílené výzvy OP
» Vlastní specifický cíl OP (pro ÚD, včetně IN)
» ITI
» CLLD
» Bonifikace projektů v souladu se SRR
» Alokace v RAP a stanovení % pro naplňování jednotlivých cílů SRR

Regionální stále konference

Regionální stále konference
• Zřízeny na principech partnerství s územní působností v jednotlivých krajích ČR
• Schvalují a přijímají usnesení formou doporučení a stanoviska RSK
• Role
»
»
»
»

•

Zpracovávají Regionální akční plány (RAP)
Koordinují aktivity v rámci svého území
RSK zřizuje pracovní skupiny pro stěžejní tematické oblasti daného regionu
Zapojení do tvorby/vyhodnocení SRR/resp. a návrhy regionálně specifických aktivit

RAP budou v období 2021-2027 využívány výhradně pro účely implementace
vybraných témat v rámci EU fondů

Regionální stále konference

• Sekretariát RSK
»
»
»
»
»

koordinace tvorby, naplňování a monitoringu RAP
koordinace implementace SRR/AP SRR ve vztahu k území kraje
informování o cílech/opatřeních/aktivitách SRR/AP SRR na území kraj
spolupráce na monitoringu/evaluaci SRR/AP SRR
zašťiťuje sběr projektových záměrů z území

• RAP není nástrojem krajské samosprávy, ale nástrojem celého správního
obvodu kraje

Regionální akční plány

Postavení RAP v rámci územních nástrojů

Strategie rozvoje
kraje
EU

SRR 21+
Akční plán 2021-2022
národní a regionální opatření

Národní zdroje
Strategie MAS
- Využití nástroje CLLD

Regionální
akční plán

Strategie aglomerací
- Využití nástroje ITI

Pouze pro fondy EU
NIP (strategické projekty)

Ostatní zdroje

Podíl RAP na naplňování intervencí EU s územní dimenzí
Intervence
bez ÚD

Intervence s
územní dimenzí

OP VV

IROP

OPLZ

OP K

OP ZP

doprava

doprava

doprava……
Vzdělávání
Sociální služby

Vzdělávání

Vzdělávání

Sociální

Sociální

Sociální s

inovace

inovace

Inovace …
Životní prostředí

OP D

SRR 21+

RSK
Platforma
územních
partnerů

Kraje restart

Témata s územním průmětem na
úrovni krajů

RAP

HSU
aglomerace

Metropolitní témata

ITI
Témata místního lokálního rozsahu

Reg.centra

CLLD

Regionální akční plány
Národní intervenční nástroj pouze pro fondy EU
•
RAP je nástrojem pro naplňování územních cílů SRR 21+ (o plnění je informována vláda)
•
RAP přispěje ke koordinaci dalších nástrojů a jejich synergií na území kraje
•
RAP a platforma RSK deklarují reálné partnerství a zapojení územních partnerů do realizace regionální politiky EU
•
Naplňováním/realizací RAP dojde k zefektivnění čerpání fondů EU
•
RAP bude řešit vybraná témata: logicky podepřená, postavená na konsenzu v celé ČR (klíčoví územní partneři, ŘO) a v
dohodnutých tématech
Výhody RAP pro:
» území partnery (možnost pro získání shody v území, participace na definování priorit)
» EK (nástroj pro vyvážený rozvoj území)
» ŘO OP/NKÚ apod. (nástroj na minimalizaci zmařených nákladů na přípravu projektových žádostí, sladění
nabídky alokace s poptávkou, ale i s tím souvisejících kapacit hodnotitelů na ZS apod., iniciace chybějících
projektů)
•
Řešena jiná témata než v ITI a CLLD – až na výjimky nedojde k tematickému překryvu, žádný projektový překryv
•
Rozdělení alokace dle území krajů na základě předem definovaného analytického klíče + Specifické využití pro
ReStart - vazba na vládou schválený AP
•
Plnění závazných indikátorů v čase na úrovni OP

Důvody realizace RAP v období EU 21+:
Závaznost
•
Nástroj je metodicky nastaven a řízen z úrovně MMR - ORP. Metodika RAP součástí Jednotného metodického rámce a
konkrétně součást Metodického pokynu pro územní nástroje.
•
V rámci platforem jednotlivých Regionálních stálých konferencí (RSK), kde jsou zastoupeni hlavní aktéři regionálního rozvoje
na území daného kraje, musí nejprve dojít ke shodě na tématu k řešení, k zevrubné analýze problému, k definici měřitelného,
cílového stavu a dále k iniciaci a koordinaci přípravy vhodných projektů.
•
Projednání návrhu na Národní stálé konferenci (NSK), která tvoří základ pro rozdělení, respektive zacílení alokace/alokací na
jednotlivá témata v rámci OP mezi jednotlivé kraje (např. silnice II., stanice záchranné služby, sociálních služeb apod.).

RAP
Slouží k územnímu zacílení alokace na vybraná témata začleněná pod jednotlivými OP, kde jsou kraje vhodnou územní jednotkou
Vybrané tematické okruhy:
1. Kraj jako rozvojové území - pro aktivity přispívající k vyváženému rozvoji území dle z. č. 248/2000 sb. a na základě SRR
21+
•
Kultura a cestovní ruch
•
Životní prostředí – např. systémové uchopení vody, řešení problémů reg. center v péči o krajinu
•
Témata RESTART – např. Resocializace území po těžbě
•
Cyklostezky (páteřní cyklotrasy)
•
Vyvážený rozvoj území: řešení vybraných problémů regionálních center a hospodářsky a sociálně ohrožených území, rozvoj
venkova, rozvoj měst.
2. Kraj odpovědný za řešení hlavních rozvojových témat ze zákona
• Regionální doprava – např. správa silnic ve vlastnictví kraje
• Vzdělávání - veřejné střední školství, speciální a pedagogicko psychologické poradny
• Zdravotnictví – zajištění dostupné zdravotní péče
• Sociální služby – např. deinstitucionalizace
• Řešení SVL

Synergické vazby na další regionální strategie
RIS

ITI

MAPy

S průmětem v SRR 21+
• Regionální centra a zázemí
• Hospodářsky ohrožené území
Aglomerace, metropole

RAP

Kraje
Restart

CLLD
MAS

Důvody RAP- Příklad vzdělávání
•
•

RAP se podílí na naplňování intervencí EU s územní dimenzí na téma vzdělávání (viz pracovní
výstupy ORP MMR / územní průměty intervencí EU 21+)
RAP je nástrojem pro naplňování územních cílů SRR 21+ (o plnění je informována vláda)
Územní cílech SRR zacílené na:
Metropole
Aglomerace (specifický cíl 2.2, typové opatření 17)
Regionální centra a zázemí (specifický cíl 3.3, typové opatření 29)
Restart - možnost navýšením obálky (specifický cíl 4.5)
HSOÚ

•

RAP přispěje ke koordinaci dalších nástrojů a jejich synergii na území kraje – vazba na RIS 3 a MAPy,
vazba na ITI, CLLD

RAP – část Krajský akční plán vzdělávaní – ukázka možného
přístupu
Zdroje EU v obálce KAPů
Regionální střední školy – obálka dle
transparentního klíče

ŘO vyhlásí výzvu – předkládají se žádosti
RSK sleduje naplňování harmonogramu
čerpání a plnění indikátorů

max. 70% bez podílů na cílech SRR ČR 21+

min 30 % bude určeno na naplňování cílů SRRSRR
v rámci souhrnné alokace bude stanovené %,
které bude určeno na jednotlivé územní cíle SRR
lze stanovit rozdílné % pro cíle i kraje
RSK iniciuje absorpční kapacitu a připravenost území

Příklad RAP pro IROP - očekávání
• Umožnění realizace časově náročnějších projektů oproti
rychloobrátkovým (DI vs terénní soc. služby)
• Minimalizace zmařených nákladů na přípravu projektů
v oblasti se silným převisem poptávky (vč. snížení na
kapacitu hodnotitelů projektů)
• Pojistka pro vyvážený rozvoj regionů

Územní dimenze operačních programů 2021+
•
•
•
•
•

•
•

Podstatou dokumentu je definovat územní dimenzi v mezičase po schválení NKR (schválena
vládou) a před schválením DoP a OP (optimisticky pol. roku 2020).
Cílem je souhrnný materiál popisující přehled územních průmětů intervencí EU, které
budou obsaženy v budoucích OP
Je třeba mít už základní strukturu podporovaných aktivit v rámci ÚD a IN schválenu vládou
Územní dimenze bude popsána dle struktury Specifických cílů stanovených Obecným
nařízením (průběžně aktualizováno dle vyjednávání).
Dokument tak má ambici ovlivnit vytvářené OP v procesu jejich reálné přípravy (% alokace
pro územní dimenzi v OP).
Dokument bude předložen vládě ve 3Q 2019.
Následně aktualizovaný dokument bude nepovinnou součástí DoP

Územní dimenze - shrnutí
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
»
»
»
»

Integrované nástroje
Zacílené výzvy
Bonifikace
RAP

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

Shrnutí jednání s řídicími orgány
• OP Konkurenceschopnost
» Spíše bonifikace projektů, případně specifické výzvy
» Podpora programu RE:START
» Uvažována možnost podpory MSP prostřednictvím CLLD

• OP Výzkum a vývoj
» Smart Akcelerátor jako jedno z témat pro územní dimenzi
» KAP/MAP pod RAP – bez vyčleněné alokace, intervence v souladu se SRR

Shrnutí jednání s řídicími orgány
•

OP Lidské zdroje
»
»
»
»
»

•

„soutěžní“ 1 % alokace pro témata měst (ale nikoli v rámci nástroje ITI)
důraz na klíčové projekty a odůvodnění integrovanosti
RAP – nemá z pohledu ŘO přínos
Menší počet podpořených MAS s ohledem na nižší alokaci a užší tematický rozsah podporovaných aktivit
(„komunitní“ aktivity)
Širší podpora SVL

OP Životní prostředí
»
»
»
»
»

Alokace primárně z FS, aktivit pro SUD (ERDF) poměrně málo
ITI důraz na strategické projekty
Administrativní náročnost související s CLLD
Územní dimenze v ŽP odlišná od typů území SRR 21+
Bonifikace projektů

Závěry z hodnocení akčního plánování v území

Ferdinand Hrdlička

13. zasedání Národní stálé konference –
Hodnocení akčního plánování
Olomouc, 30. května 2019

Povědomí cílových skupin o strategickém plánování
• více než polovina členů vedení MŠ a ZŠ participovala na tvorbě MAP s
tím, že 15 % se přímo podílelo na tvorbě strategie
• polovina členů vedení MŠ a ZŠ je obeznámena s obsahem KAP a 30 % o
KAP ví, ale nezná přesný obsah strategie

• na tvorbě KAP participovalo 28 % členů vedení SŠ. Dalších 70 % členů
vedení SŠ ví, že se KAP zpracovává s tím, že 59 % členů vedení SŠ zná i
jeho obsah
• 13 % členů vedení SŠ uvádí, že přímo participovalo na tvorbě MAP,
naopak o tom, že se MAP připravoval, neví 13 % členů vedení SŠ
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Povědomí cílových skupin o strategickém plánování – vedení MŠ a ZŠ
0%

10%

20%

Koncepce rozvoje školy

Místní akční plán (MAP)

Krajský akční plán (KAP)

30%

40%

50%

60%

70%

69%

15%

2% 4%

13%

37%

23%

80%

25%

21%

30%

90%

6%

4%

12%

100%

6% 3%

7%

3%

20%

Zajišťuji tvorbu (části) strategie
Participoval jsem na tvorbě strategie (např. účast na pracovní skupině)
Neparticipoval jsem na přípravě, ale využívám výstupy strategie
Jsem obeznámen s obsahem strategie, ale výstupy neužívám
Vím, že se taková strategie zpracovává, ale přesný obsah neznám
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření N= 1 113

64

Povědomí cílových skupin o strategickém plánování – vedení SŠ
0%

10%

20%

Koncepce rozvoje školy
31%

Školní akční plán (ŠAP)

Krajský akční plán (KAP)

40%

50%

60%

57%

Plán aktivit rozvoje vzdělávání (PA)

Místní akční plán (MAP)

30%

10%

26%

5%

18%

23%

80%

32%

10%

45%

3%

70%

32%

45%

100%

5% 3%

18%

30%

90%

9%

10%

24%

6%

10%

3%

13%

15%

10%

Zajišťuji tvorbu (části) strategie
Participoval jsem na tvorbě strategie (např. účast na pracovní skupině)
Neparticipoval jsem na přípravě, ale využívám výstupy strategie
Jsem obeznámen s obsahem strategie, ale výstupy neužívám
Vím, že se taková strategie zpracovává, ale přesný obsah neznám
O strategii nevím
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření N= 256
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Povědomí cílových skupin o strategickém plánování – obce,
zřizovatelé MŠ a ZŠ
0%

Koncepce rozvoje školy
Plán aktivit rozvoje vzdělávání (PA)
Školní akční plán (ŠAP)
Místní akční plán (MAP)
Krajský akční plán (KAP)

10%

6%

8%

20%

14%

60%

70%

32%

80%

25%

18%

90%

18%

25%

37%

12%

50%

25%

17%

10%

40%

20%

11%

3% 7%

4%

30%

10%

31%

21%

12%

100%

27%

17%

11%

34%

13%

32%

Zajišťuji tvorbu (části) strategie
Participoval jsem na tvorbě strategie (např. účast na pracovní skupině)
Neparticipoval jsem na přípravě, ale využívám výstupy strategie
Jsem obeznámen s obsahem strategie, ale výstupy neužívám
Vím, že se takové strategie zpracovává, ale přesný obsah neznám
O strategii nevím
Zdroj: vlastní dotazníkové šetření N= 114
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Hodnocení přínosu MAP
• celkem 94 % manažerů MAP II považuje MAP za přínosný (51 % zcela
přínosný a 43 % spíše přínosný)
• největší přínos MAP spatřují projektoví manažeři v rozvoji partnerství (83
% manažerů).
• Dvě třetiny manažerů pak MAP považuje za vhodný nástroj pro
zkvalitnění vzdělávání v území a pro posílení strategického plánování.
• 38 % manažerů považuje MAP za podklad pro efektivní vynakládání
zdrojů.
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Hodnocení přínosu MAP
0%

10%

Celkem

20%
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40%

51%
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49%
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Zcela přínosnou

Spíše přínosnou

50%

60%

70%

80%

90%

100%

43%
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45%
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40%

Spíše nepřínosnou

7%

Nepřínosnou

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření N= 116
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Hodnocení přínosu MAP
100%
87%

90%

83%

80%
70%
60%

76%
66%

66%
64%

65%
61%
56%

50%
38%

40%

42%
31%

30%

29%

30%

33%
28%

22%
18%

20%
10%

4% 6% 2%

4% 4% 4%

9% 8% 11%

0%
Vhodný nástroj Vhodný nástroj
pro zkvalitnění
pro posílení
vzdělávání v
strategického
území
plánování

Podklad pro
efektivní
vynakládání
zdrojů

Vhodný nástroj
pro rozvoj
partnerství

Celkem

Povinnost pro Duplicitní aktivitu Zbytečně složitou Zbytečné cvičení, Jiné (upřesněte)
čerpání z
k dalšímu
(šlo by dělat s nízkým efektem
operačních
plánování
jednodušeji)
programů

MAS

Obce

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření N= 116
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Hodnocení přínosu MAP
• KAP za přínosný pro zlepšení vzdělávání v kraji považuje 11 ze 13
projektových manažerů KAP s tím, že 4 manažeři označili tvorbu KAP za
zcela přínosnou
• manažeři nejvíce vyzdvihují KAP jako vhodný nástroj pro rozvoj
partnerství (12 manažerů) a jako vhodný nástroj pro posílení
strategického plánování (11 manažerů).
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Hodnocení přínosu KAP
Responses

4
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Zcela přínosnou

7
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Nepřínosnou

14
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0
Vhodný nástrojVhodný nástroj Podklad pro Vhodný nástroj Povinnost pro
pro zkvalitnění pro posílení
efektivní
pro rozvoj
čerpání z
vzdělávání v strategického vynakládání
partnerství
operačních
kraji
plánování
zdrojů
programů

Duplicitní
aktivitu k
dalšímu
plánování

Zbytečně
složitou (šlo by
dělat
jednodušeji)

Zbytečné
cvičení, s
nízkým
efektem

Zdroj: vlastní dotazníkové šetření N= 14
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Vysokorychlostní internet

Petr Filipi

Různé
Zdeněk Semorád

Shrnutí závěrů
Zdeněk Semorád

Další program – návštěva Arcibiskupského paláce

17.00 odchod od hotelu
1. prohlídka od 17:30
2. prohlídka od 17:40

Další program
» Registrace 9:00 Společná
– 9:30 večeře

1. den jednání – 30. května 2019
19:00 – 22:00

Další program
Plenární
» Registrace
9:00zasedání
– 9:30 – 31. května 2019
Registrace sál
9:00 – 9:30

Jednání
9:30 – 14:00

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

