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Kontrola plnění usnesení ze zasedání NSK
Radana Leistner Kratochvílová

Usnesení NSK-5/2019
Národní stálá konference
I. bere na vědomí stav přípravy Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+,
II. ukládá MMR-ORP připravit Akční plán 21-22 SRR 21+ ve spolupráci
s pracovními skupinami SRR 21+.
Plněno průběžně.

Usnesení NSK-6/2019
Národní stálá konference
I. vyzývá Ministerstvo financí, aby v součinnosti s MMR–NOK a ŘO příslušných
programů nastavilo pro programové období 2021–2027 takovou míru spolufinancování
evropských projektů, která nepovede k vysoké finanční zátěži konečných žadatelů a ke
snížení absorpční kapacity území,
II. vyzývá Ministerstvo financí, aby v součinnosti s ŘO příslušných programů zajistilo pro
programové období 2021–2027 možnost ex ante financování projektů realizovaných
z evropských fondů tak, aby nedošlo k omezení přístupu k prostředkům z evropských
fondů u těch potenciálních žadatelů, kteří nedisponují dostatečnými vlastními
vstupními zdroji, a tím ke snížení absorpční kapacity území,
III. apeluje na zachování 100% spolufinancování v Politickém cílí sociálnější Evropa,
především tam kde žadateli budou neziskové organizace.
V realizaci.

Aktuální stav v oblasti realizace
územní dimenze
David Koppitz, Radana Leistner Kratochvílová, Richard Nikischer

Procesní hodnocení implementace územní
dimenze

Metodické nastavení implementace územní dimenze
Národní dokument k územní dimenzi
•
•
•
•

ucelený přehled a základní rámec pro ÚD
dokument schválený vládou, výsledek shody resortů
koncentrace finančních prostředků do určitých typů území
přiměřený rozsah

•

dokument víceméně reagoval na již definované intervence v OP (špatné
načasování)
mechanismus koordinace ÚD je velmi robustní
typy územní dimenze jsou popsány občas nekonkrétně
neprovázanost s dalšími dotačními tituly (národní, krajské…)

•
•
•

Koordinace implementace územní dimenze
Národní stálá konference
•
•
•

možnost setkávání širokého spektra aktérů
výměna informací
neformální diskuse

•
•
•
•

formální role
velké množství členů
časová náročnost
nemožnost podrobnější diskuse a řešení konkrétních problémů

Koordinace implementace územní dimenze
Regionální stálá konference
•
•
•
•
•
•
•

Vznik pracovních skupin
Prohloubení spolupráce klíčových aktérů
Řešení aktuálních problémů (okamžitá reakce)
Kontakt s územím včetně absorpční kapacity
Koordinace projektů a aktivit
Podněty k resortům
Informace z národní i evropské úrovně

•
•
•
•

Omezený vliv usnesení
Malé kompetence
Rozdílná míra aktivity jednotlivých zástupců
Neřešení identifikovaných problémů

Územní dimenze v operačních programech (ÚDOP)
• Následovník Národního dokumentu k územní dimenzi 2014-2020
• Cíl: Definovat ve kterých specifických cílech (aktivitách) má být
zvýhodněno určité území a jakou cestou
»

Integrované nástroje

»

RAP

»

Specifické výzvy

»

Bonifikace

»

Re:Start

Územní dimenze v operačních programech (ÚDOP)
•

ÚDOP je závazný pro řídicí orgány a další orgány podílející se na implementaci evropských fondů

•

ÚDOP představuje minimální variantu uplatnění územní dimenze v jednotlivých OP

•

Uvedení územní dimenze neznamená, že do stanoveného typu území budou alokovány veškeré finanční
prostředky na danou aktivitu

•

Je-li u některé aktivity uvedena realizace integrovaného nástroje (ITI, CLLD) neznamená to, že aktivita
nebude implementována jinými způsoby (standardní výzva, bonifikace projektů z určitého území,
specifická výzva pro určité území)

Územní dimenze v operačních programech (ÚDOP)
Vybrané připomínky k řešení
• Lépe propracovat základní východiska
• Aktualizovat dle platných verzí operačních programů

• Zjednodušit strukturu
• Ze strany některých nositelů ITI požadavek vstupovat do širší škály aktivit
» Např. IROP 1.1 (Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády)

Regionální akční plány
•

Národní intervenční nástroj pouze pro fondy EU
»

•

Předběžně projednaná témata s IROP, AK
»
»
»

•

V případě shody témat s ITI a CLLD – nedojde k projektovému překryvu
Oblasti, v nichž je kraj územní jednotkou pro řešení daných témat
Střední školství, silnice II. třídy, zdravotní záchranné služby, deinstitucionalizace sociálních služeb
Rámcová shoda nad postupem implementace RAP

K řešení další témata zahrnutá pod RAP
»
»
»
»

Specifická alokace pro území dle SRR 21+ v rámci některých témat řešených prostřednictvím RAP
Témata naplňující územní cíl SRR 21+ pro strukturálně postižené kraje
Témata naplňující územní cíle SRR sledující vyvážený rozvoj území; zejména řešení vybraných problémů
regionálních center a hospodářsky a sociálně ohrožených území
Kulturní památky, muzea a knihovny, páteřní cyklostezky, oblast životního prostředí (např. hospodaření s vodou)

Regionální akční plány příklad
Postup pro RAP střední školství

1.

RSK – Sekretariáty RSK – Zpracují:
 Analýza potřeb v rámci RAP (vazba na OP)
 Mapování absorpční kapacity
 Analýza reálné připravenosti
 Analýza souladu potřeb se SRR – Možnost upřesnit/aktualizovat navržený podíl na SRR
 Další dle struktury RAP (indikátory, ...)

2.

 Projednání a schválení kritérií na monitorovacím výboru OP

3.

 RSK – Výběr specifických kritérií pro RAP ze strany RSK směrem na ŘO IROP (OP JAK)

4.

 Vyhlášení výzvy ŘO

5.

 Žadatel předloží projekt na ŘO
 ŘO hodnotí splnění i specifických kritérií RAP pro konkrétní kraj

Efektivní nastavení národních dotačních titulů pro rozvoj
regionů – plánované výsledky
» Analýza národních dotačních titulů s vazbou na rozvoj regionů, měst a obcí
» Návrhy na sjednocení struktury pro národní dotační tituly
» Postup (metodika) pro zefektivnění systému národních dotačních titulů s
vazbou na rozvoj regionů, měst a obcí (součástí bude i část věnující se uplatnění
územní dimenze)
» Podklady pro Akční plán SRR ČR 2021–2022
» Oblast přenosu účetních informací
» Potenciál přeměny NDT na finanční nástroj – analytická zpráva
» Návrh struktury centrální databáze NDT
» Návrh slovníku jednotné terminologie NDT

Efektivní nastavení národních dotačních titulů pro rozvoj
regionů – průběžné závěry
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Současné informační systémy neposkytují dostatečné informace: probíhá příprava jednotného
dotačního portálu RISPF pod záštitou MF
Strukturu NDT by bylo žádoucí sjednotit, dnes je velmi různorodá
Vyhlašovat pouze dotační tituly, které mají oporu ve strategických dokumentech
Je nezbytné vytvořit národní číselník indikátorů společný pro ESI fondy i NDT
Alokace NDT nastavovat dle absorpční kapacity
U nastavení adekvátnosti typu a míry dotace/podpory NDT kombinovat atraktivnost a
efektivnost dotačního titulu
U každého NDT posoudit potenciál přeměny na finanční nástroj
Klíčové aktivity v rámci procesu NDT jsou již dnes účetními případy a stát umí automatizovaně
obousměrně přenášet data a při vhodně nastavené metodice by míra detailu mohla být větší.
Důležité je uvědomění si kooperace mezi subjekty veřejné správy

RE:START
•

•
•

Po schválení 3. souhrnného akčního plánu má Restart celkem 71 opatření, které je
potřeba posunout do další fáze realizace.
Každý kraj si odhlasoval 5 strategických projektů nezbytných pro hospodářskou
restrukturalizaci.
K 30. 9. 2019 se podařilo zpřístupnit programy v hodnotě cca 16 mld. Kč, z nich byly do
regionů uvolněny cca 4,8 mld. Kč (86 % EU, 14 % národní finance).

V současnosti probíhá
•
•
•

Sběr a vyhodnocení podnětů pro opatření 4. souhrnného akčního plánu
Příprava aktualizace souhrnného rámce – výběr zpracovatele
Příprava metodiky pro výběr strategických projektů

Platforma pro uhelné regiony v transformaci
•
•
•
•

Účast na pravidelných setkání Platformy v Bruselu
Účast na Uhelném summitu v rámci Evropského týdne
regionů a měst
Konzultace strategických projektů s Jaspers (EIB)
Žádost Karlovarského kraje o technickou asistenci z úrovně
sekretariátu Platformy

• Transformační fond (Just Transition Fund)
Plánovaný pro 41 uhelných regionů v EU, alokace zhruba 4,8 mld. EUR
O jeho podobě se diskutuje

Jednání s ŘO k implementaci ITI v PO 2021+
• Implementace ITI
» MMR požadována jednotná a jediná podoba
» Seznam strategických projektů aglomerací
•

ŘO vítají diskuzi nad konkrétními strategickými projekty, poskytnuta zpětná vazba
k předloženým návrhům

Vymezení území aglomerací pro PO 2021+ využívajících nástroj ITI
1. fáze
• Policy metodika (akceptace k 13. 8. 2019)
• Technická metodika (předána 9. 9. 2019)
» Pilotní vymezení Brněnské metropolitní oblasti a Olomoucké aglomerace
» Předpoklad schválení v říjnu 2019

2. fáze
» Vymezení ostatních aglomerací - konec listopadu až polovina prosince 2019

Aktuality z OP URBACT III
•

Druhá výzva OP URBACT III pro Sítě měst
» Z ČR vybráno město Hradec Králové ze sítě ActiveCitizen se zaměřením
na využití digitálních nástrojů pro zapojení občanů
» Spolupráce bude trvat 2 a půl roku a povede ke zpracování
integrovaného akčního plánu
» Kvalitně připravené záměry měly také ostatní česká města

•

Aktuální stav OP URBACT III
» Pro současné programové období byly již téměř vyčerpány dostupné
finanční prostředky a neočekáváme proto další nové výzvy
» OP URBACT III naplnil očekávání v propojení měst, v přenosu zkušeností
a expertní pomoci v přípravě rozvojových záměrů
» Na úrovni EU očekáváme diskuze k pokračování URBACTu po roce 2020,
do kterých zapojíme také česká města

Připravované akce v oblasti urbánního rozvoje
•
•
•
•
•

14. listopadu – EUKN Policy Lab & ESPON
21. listopadu – workshop V4: „Integrovaný rozvoj a Smart Cities“
22. listopadu – Fórum udržitelného rozvoje
30.–31. ledna 2020 Cities Forum, Porto, Portugalsko
únor 2020 – konference V4: „Územní dimenze a integrované
nástroje rozvoje území po roce 2020“

Stav implementace CLLD (přelom září/říjen)
Ukazatel/Programový rámec

IROP

PRV

OP Z

OP ŽP

CLLD celkem

Celkový počet výzev MAS (ks)

1 274

484

1 073

238

3 069

Počet uzavřených výzev MAS (ks)

1 149

484

902

171

2 706

Celková alokace vyhlášených výzev MAS
(mil. Kč)

8 712

4 967

3 806

333

17 818

Počet podaných žádostí o podporu (ks)

2 650

7 411

1 532

147

11 740

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

1 541

3 393

667
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5 623

Objem prostředků PA/Dohoda (mil. Kč)

3 458

1 527

1 037

20

6 042

586

2 253

17

9

2 865

1 224

722

169

7

2 122

Počet ukončených projektů (ks)
Proplacené prostředky ŽoPl (mil. Kč)

Hodnocení implementace
• Mid-term evaluace realizace strategií CLLD
» Podání Evaluační zprávy od 16. 1. do 30. 6. 2019 (v termínu
podáno 165 zpráv)
» Administrace zpráv (16. 10. 2019)
• podáno 175 EZ
• schváleno 127 EZ

• Procesní evaluace implementace CLLD

Hodnocení implementace
• Podněcuje k efektivní spolupráci místních subjektů → vzájemné učení se, napomáhá
budovat důvěru mezi partnery i příjemci
• Umožňuje participaci na řešení místních problémů a nalezení shody na cílech rozvoje
• Vytváří nové pracovní pozice
• Podporuje regionální producenty, zvyšuje konkurenceschopnost a kvalitu
poskytovaných služeb
• Posiluje význam sociálního kapitálu v dané lokalitě (budování kapacity, síla vazeb aj.)
• Posiluje lidský kapitál (dovednosti, schopnosti, zkušenosti) v regionu
• Omezuje rizika a zabraňuje vyskytnutí se neočekávaných negativních výsledků
• Pomáhá utvářet lokální/regionální identitu

Příprava budoucnosti CLLD
•

Jedeme od začátku – proces registrace a kontroly MAS, tj. "standardizace" MAS –
obsah a struktura strategií + proces hodnocení a schvalování strategií– hodnocení
projektů v programech atd.

•

Metodický pokyn pro využití IN v p. o. 2021–2027 (MPIN 2)

» úprava průřezových prvků implementace (obsah a struktura strategií,
hodnocení, schvalování a změny strategií, monitoring a evaluace,
"standardizace" MAS, ...)
» Vyjasněné oblasti – proces standardizace, strategie (struktura, obsah,
hodnocení),
» V řešení – postupy výběru integrovaných projektů v jednotlivých
programech (míra zapojení MAS)

"Zjednodušení" CLLD21+
•

•

Zjednodušení jednotlivých procesů implementace, např.
• zjednodušení a zautomatizování registrace a kontroly ("standardů") MAS (automatické
kontroly v MS, méně kritérií/"standardů")
• jednodušší strategie (nepovinná socioekonomická analýza apod.)
• dynamičtější proces hodnocení a schvalování strategií (dvě části strategie – dvoufázové
schvalování, nezávislé programové rámce atd.)
• zjednodušení procesu výzev MAS
• zjednodušení hodnocení projektů ze strany MAS (zejména hodnocení souladu projektu se
SCLLD; bude se lišit v jednotlivých programech)
• jednodušší monitoring (1 zpráva ročně), kontinuita metodiky evaluace
Kontinuita pravidel populační velikosti území a organizační struktury MAS

Registrace a kontrola ("standardizace") MAS
•
•
•
•
•
•

Registrace a kontrola subjektů, které budou způsobilé být nositeli CLLD
Je třeba ověřit, zda subjekt, který sám sebe definuje jako MAS, plní potřebná
kritéria/standardy (evropská a národní)
Kritéria ukotvena ještě v současném MPIN (metodické stanovisko)
Realizace vstupní registrace a kontroly v 1. pololetí 2020 – upřesnění harmonogramu
s NS MAS
Zjednodušení, zautomatizování kontroly
Kontrolované oblasti
» územní působnost MAS
» partnerství a orgány MAS
» kancelář MAS

Tvorba strategie CLLD21+
•

Jednodušší SCLLD, jejichž tvorba by vyžadovala menší množství vstupů

•

Analýza rozvojových potřeb, Akční plán/y – nejdůležitější části, jejichž tvorba bude
vyžadovat největší množství vstupů (nelze je prostě "převzít" ze stávající strategie)

•

MAS by postupně měly začínat se sbíráním informací pro Analýzu rozvojových potřeb

•

Důraz na potřeby vyplývající z kvalitativního šetření v území, tj. na práci s partnery
a komunitou

•

Za první výkop lze považovat Focus groups realizované v rámci mid-term evaluací
realizace SCLLD (oblast B – relevance SCLLD)

•

Struktura a obsah SCLLD 21+ ukotveny ještě v současném MPIN (metodické stanovisko)
– zahájení procesu již v r. 2020

Harmonogram příprav a zahájení CLLD21+

Příprava budoucí podoby politiky
soudržnosti po roce 2020

Aktuální stav vyjednávání EU legislativy

Aktuální stav vyjednávání PO 2021+
RO PRES

•

projednán téměř celý návrh ON (vyjma bloku 8 a čl. 15) a specifická nařízení
o EFRR/FS, ESF+ a EÚS (Interreg),

•

neprojednané části přesunuty do vyjednávání tzv. negoboxu v rámci VFR,

•

zahájeny trialogy k bloku 1 ON (oblast programování),

•

jednání k trialogům následně zastavena a odložena pro nadcházející finské
předsednictví (FI PRES).
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Aktuální stav vyjednávání PO 2021+
FI PRES
•

v průběhu léta „mapování“ pozice ČS k návrhům EP,

•

opětovně zahájen proces trialogů – zaměřen na části relevantní pro programování,

•

první trialog 3. října 2019 zahájen blokem 5 ON (řízení a kontrola),

•

10. října 2019 technické jednání k bloku 2 ON (základní podmínky a výkonnostní
rámec).
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Aktuální stav vyjednávání PO 2021+
VFR
•

pro PS klíčové otázky v negoboxu (verze červen),

•

v říjnu a prosinci 2019 jednání Evropské Rady (ER) - indikováno zveřejnění
čísel na prosincovou ER,

•

dohoda pravděpodobně až v roce 2020,

•

závěry ER bude následně nutné promítnout do legislativního rámce.
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Příprava Dohody o partnerství

Příprava Dohody o partnerství – aktuální stav
•
•

Postupuje podle harmonogramu schváleného usnesením vlády č. 94 z února
2019.
Východiska:
»
»
»
»
»

•

Národní koncepce realizace politiky soudržnosti (schválen vládou 30. července 2019)
Strategický rámec Česko 2030
Silnější vazba na
Specifická doporučení Rady a Příloha D Zprávy o ČR 2019
Evropský semestr
Národní program reforem
Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (bude předložena vládě do konce září 2019) a jiné
klíčové dokumenty, analýzy a studie.

Příprava DoP probíhá paralelně s přípravou OP

Příprava Dohody o partnerství – další kroky
•

Do konce října 2019:
 interní zpracování relevantních částí DoP, diskuze s ŘO za účelem sladění přípravy DoP a
OP;
 první ucelená verze DoP bude poskytnuta ŘO a všem zainteresovaným partnerům.

•

Listopad 2019: diskuze nad návrhem DoP.

•

Prosinec 2019: zaslání ucelené verze DoP EK k neformálnímu vyjednávání – následné
projednání připomínek EK.

•

Prosinec 2019 – únor 2020: zjišťovací řízení DoP.

•

Únor–březen 2020: meziresortní připomínkové řízení DoP a OP

•

Do 31. 3. 2019 – předložení návrhů DoP a OP vládě ČR
25

Příprava Dohody o partnerství – další kroky
Po schválení VFR
•

aktualizace návrhu DoP (a OP)

•

dokončení procesu SEA a schválení vládou ČR

•

předložení EK k formálnímu vyjednávání (ne dříve, než dojde ke schválení
legislativy)
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Příprava operačních programů

Příprava Dohody o partnerství - vazba OP a cílů politiky
Cíl politiky

OP K

OP JAK

OP D

OP ŽP

O Z+

IROP

OP Ryb

Interreg

CP1 – Chytřejší
Evropa
CP2 – Zelenější a
nízkouhl. Evropa
CP3 – Propojenější
Evropa
CP4 – Sociálnější
Evropa
CP5 – Evropa blíž
občanům
Cíl Evropská územní
spolupráce

EFRR

FS

ESF+

ENRAF

Příprava OP
•

Návrhy prvních OP projednávány na platformách ŘO pro přípravu OP (OP Z+,
OP K, OP D …).

•

Do 31. ledna 2019: předložení návrhů OP MMR-NOK.

•

Únor–březen 2020: společné Meziresortní připomínkové řízení s návrhem
DoP a následné předložení vládě.

•

Po schválení VFR dopracování OP, dokončení SEA a formální vyjednávání s EK.
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Alokace

Finanční alokace EU fondů
•

Celková alokace na politiku soudržnosti pro ČR je v běžných cenách 20,1 mld. €
» ve stálých cenách roku 2018 je to 17,762 mld. €
» v porovnání se současným programovým obdobím (2014–2020) došlo k poklesu
o 24 %.
» Je to kvůli nastavení tzv. záchranné sítě („safety net“), protože bez ní by se
alokace pro ČR propadla až k 50 % stávající alokace

•

MMR-NOK připravilo výchozí variantu rozdělení finančních prostředků mezi
jednotlivé OP z prostředků přidělených ČR do jednotlivých EU fondů.

•

Přitom jsme museli respektovat alokační pravidla daná návrhy legislativy EU.

Finanční alokace EU fondů
•

ČR hodlá využít čl. 21 Obecného nařízení, který umožňuje převody mezi fondy až do
výše 5 %.
» Proto je navržen převod z EFFR i z ESF+ ve výši 5 % do Fondu soudržnosti, z něhož
lze za výhodnější podmínek financovat zejména klíčovou dopravní infrastrukturu.

•

Rozložení do věcných oblastí reflektuje operační programy, které byly vč. indikativních
témat vládou schváleny již v únoru 2019.

•

Byl zvolen proregionální přístup, tj. více prostředků je směrováno do regionů, měst a
obcí.

•

Nyní bude rozděleno pouze 75 % alokace / Zbývajících 25 % ponecháno jako rezerva
po definitivním schválení EU legislativy

•

Převod mezi fondy bude podmíněn souhlasem EK.

Finanční alokace EU fondů (varianta 75 % celé obálky)

CP 5

OP
OP K
OP JAK
IROP
OP K
OP ŽP
IROP
OP K
OP D
IROP
OP JAK
IROP
IROP

TP

OP TP

CP 1

CP 2

CP 3

CP 4

Celkem

EFRR
%
Mld. EUR OP

FS
% Mld. EUR OP

ESF+
% Mld. EUR

Celkem
% Mld. EUR
24,7
3,26

45,0

3,26
54,4

2,20

33,3

4,38

30,0

OP ŽP
2,17 OP D

5,0

0,36 OP D

45,6

1,85

16,8

2,21

21,6

2,84

2,9

0,38

14,25

1,03

5,23

0,38

0,52

0,04

100,0

7,24

OP JAK
OP Z+

100,0

4,05

96,8

1,81

3,2

0,06

0,7

0,97

100,00

1,87

100,0

13,16

Model rozdělení alokace pro ČR pro PO 2021–2027 (stav k 24. 9. 2019)
MMR-NOK vytvořil model rozdělení alokace mezi OP (rozděleno zatím pouze 75 % alokace; v září 2019
prezentováno ŘO OP; snaha o soulad mezi MMR-NOK a OP do konce října; dne 13. 11. prezentace všem
partnerům na Radě pro ESIF na pracovní úrovni)
Celkem EFRR, FS a ESF+
EUR

Podíly jednotlivých CP
%

CP 1 (EFRR)

3 256 158 488

24,74

CP 2 (EFRR, FS)
CP 3 (EFRR, FS)
CP 4 (EFRR, ESF+)

4 376 277 169
2 210 377 106
2 843 224 854

33,25
16,79
21,60

378 564 695

2,88

97 500 000
13 162 102 312

0,74
100,00

CP 5 (EFRR)
OP TP (EFRR, ESF+)
Celkem

CP 1 – Inteligentnější Evropa
CP 2 – Zelenější Evropa
CP 3 – Propojenější Evropa
CP 4 – Sociálnější Evropa
CP 5 – Evropa bližší občanům
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Kategorie regionů v ČR
HDP/obyv. prům.
EU27 (PPS, %)

EU27
Česká republika
Praha
Střední Čechy
Jihozápad
Severozápad
Severovýchod
Jihovýchod
Střední Morava
Moravskoslezsk
o

2014 2015 2016 2017 2014-2016 2015-2017
100 100 100 100
100,0
100,0
87
88
88
90
87,7
88,7
177 185 185 189
182,3
186,3
80
79
82
84
80,3
81,7
78
77
78
78
77,7
77,7
64
65
63
64
64,0
64,0
72
72
73
76
72,3
73,7
82
82
82
82
82,0
82,0
72
72
72
74
72,0
72,7
73
73
73
74
73,0
73,3

Kategorie regionů/EU spolufin.
Méně rozvinuté regiony
Přechodové regiony
Rozvinutější regiony

2014-2020
85%
80% / 60%
50%

2021-2027
70%
55%
40%

Další souvislosti spojené s přípravou
2021–2027

Základní podmínky (ZP)
• Materiál „Informace o stavu přípravy DoP a OP“ pro vládu ČR projednán na jednání
vlády dne 30. 7. 2019, součástí byla i informace o stavu naplňování ZP.

• 21. 8. 2019 zaslány EK podklady k tzv. „preliminary assessment“ ZP; v současné době
se očekává reakce EK.
• EK opětovně označila ČR za jednu z prvních zemí, která je připravená diskutovat stav
plnění jednotlivých ZP.
• Pokračování diskuse s EK k ZP (proběhly dvě videokonference) očekáváme na
podzim t.r. – tematické ZP, ke konci roku – horizontální ZP.
• Na podzim t.r. (v rámci FI PRES) se očekává zahájení trialogu s EP, lze očekávat ještě
nějaké změny, které budou následně diskutovány s gestory.
53

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

Usnesení NSK-7/2019
Národní stálá konference
I.

bere na vědomí informaci o přípravě budoucí podoby politiky soudržnosti
po roce 2020.

Vystoupení řídicích orgánů

Řídicí orgán IROP
17. 10. 2019
14. zasedání NSK – plenární zasedání
Ing. Rostislav Mazal
ředitel odboru řízení operačních programů

Výzvy v IROP
Aktuálně vyhlášené výzvy IROP:
•
•
•

č. 75 – Deinstitucionalizace psychiatrické péče II
• 13.7.2017 – 15.7.2021; 595 mil. Kč
č. 78 – Energetické úspory v bytových domech III
• 2.2.2018 – 29.11.2020; 3,5 mld. Kč
č. 90 – Sociální podnikání pro KPSVL
• 21.8.2019 – 30.1.2020; 60 mil. Kč

Plánované výzvy IROP:
•
•
•
•

č. 91 – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – III
• listopad 2019; 2 mld. Kč
č. 92 – Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony
• prosinec 2019; 265 mil. Kč
č. 93 – Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony II
• leden 2020 (nutno dořešit veřejnou podporu s EK a UOHS), 839 mil. Kč
č. 94 – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – III
• 2020; 4 mld. Kč

Výzvy IROP pro IN:
•

Již dochází k revizi všech výzev ŘO IROP pro integrované nástroje – termín pro
předložení žádostí o podporu prodloužen do 10/2022

Integrované územní investice (ITI)
Stav

Celkem počet
Celkem
příspěvek EU
(v Kč)

% vůči alokaci
ve strategiích

Předáno k ZoZ

Ukončeno
hodnocení
Centrem

619

547

12 361 598 114 11 005 196 943

82,7

73,6

Schváleno
Odesláno na ŘO
poradou vedení
IROP ke schválení
ŘO IROP

542

523

10 959 345 460

10 917 625 844

73,3

73,1

Vydán Právní
akt

Proplacené
žádosti o
platbu

495

398

9 774 313 839 3 976 355 465

65,4

26,6

Zdroj: MS2014+ k 27. 9. 2019

• 176 výzev, z toho 154 uzavřených, z toho 12 bez předloženého projektu

Integrované plány rozvoje území (IPRÚ)
Celkem
předloženo

Ukončeno
hodnocení
Centrem

Celkem počet

232

187

175

Celkem
příspěvek EU
(v Kč)

3 506 439 886

2 826 322 303

% vůči alokaci
ve strategiích

60,4

48,7

Stav

Schváleno
Odesláno na ŘO
poradou vedení
IROP ke schválení
ŘO IROP

Vydán Právní
akt

Proplacené
žádosti o
platbu

189

174

107

2 701 353 030

2 873 225 706

2 682 226 361

1 327 147 928

46,5

49,5

46,2

22,9

Zdroj: MS2014+ k 27. 9. 2019

• 131 výzev, z toho 102 uzavřených, z toho 19 bez předloženého projektu

Komunitně vedený místní rozvoje (CLLD)
Předáno k ZoZ

Ukončeno
hodnocení
Centrem

Celkem počet

2 112

1 798

1 725

1 549

Celkem
příspěvek EU
(v Kč)

4 819 805 845

4 116 337 495

3 949 426 244

3 556 158 540

% vůči alokaci
ve strategiích

59,3

50,6

48,6

43,7

Stav

Schváleno
Odesláno na ŘO
poradou vedení
IROP ke schválení
ŘO IROP

Vydán Právní
akt

Proplacené
žádosti o
platbu

1 541

685

3 458 157 372 1 223 476 620

42,5

15,0

Zdroj: MS2014+ k 27. 9. 2019

• 1 274 výzev, z toho 1 149 uzavřených, z toho 218 bez předloženého projektu

Limit plnění finančních plánů v roce 2019
41,17 % celkové alokace v IROP
ITI a IPRÚ
• Již nyní limit plní Plzeňská metropolitní oblasti (57 %) a
Českobudějovická aglomerace (43 %)
• V součtu za ITI se očekává plnění těsně nad limit 42,58 %
• V součtu za IPRÚ se očekává plnění pod limit 38,80 %
CLLD
• Již nyní limit plní 29 MAS
• 9 MAS nemá požadovaný objem 41,17 % ani ve vyhlášených výzvách
• 20 MAS nemá požadovaný objem 41,17 % v předložených projektech

Implementace integrovaných nástrojů
v období 2021-2027
•

Nástroj ITI a CLLD (současné aglomerace IPRÚ budou podporovány
prostřednictvím nástroje ITI)

•

Max. 30 % celkové alokace IROP 2021 – 2027 (ITI a CLLD)

•

Režie a animace MAS budou financovány z OPTP

•

Pro CLLD samostatný SC, podpora ITI v jednotlivých SC

•

Implementace obdobná aktuálnímu procesu IPRÚ – v roli nositele
posuzování souladu projektového záměru s integrovanou strategií
•
•
•

•

Bez zapojení ZS ITI
K předložené žádosti o podporu akceptováno vyjádření o souladu
projektového záměru s integrovanou strategií
ŘO IROP nepředpokládá pro hodnocení žádostí o podporu ze strany CRR
využití specifických kritérií přijatelnosti jednotlivých metropolitních
oblasti/aglomerací

Pracovní tým Integrované nástroje pro IROP 2021-2027

Implementace integrovaných nástrojů
v období 2021-2027
•

Aktivity pro CLLD více zacíleny do potřeb území MAS

•

Vpuštění CLLD do odlišných aktivit oproti individuálním projektům (např.
v současnosti národní kulturní památky vs. v budoucnosti kulturní památky)

•

Důraz na pokročilejší projektovou přípravu

•

Větší důraz na animační činnost, přípravu projektů v území, spolupráci se
žadateli

•

Eliminace činností souvisejících s administrací projektů

•

Eliminace vyjadřování ke všem změnám projektů v realizaci

•

Nastavením požadavků na obsah integrované strategie minimalizovat změny
v průběhu její realizace

Další nástroje územní dimenze
•

Forma a zacílení RAP

•

Koordinovaný přístup pro sociálně vyloučené lokality

•

ReSTART regiony

•

Vymezením aktivit minimalizovat případné překryvy mezi nástroji
územní dimenze a individuálními projekty

•

Územní partneři jsou již členy Přípravného výboru IROP 2

Počty a objemy projektů dle kraje
Miliardy

Objem

14
12

Počet

1000
900
800

10
8

700
600
500

6
4

400
300
200

2
0

100
0

Počty a objemy projektů dle velikosti obce
Objem

Počet

7 Kč

1000
900

6 Kč

Miliardy z EFRR

800
5 Kč

700
600

4 Kč

500
3 Kč

400
300

2 Kč

200
1 Kč

100

0 Kč

0
1 - 500

501 - 1 000

1 001 - 3 000

3 001 - 10 000

10 001 - 20 000

20 001 - 50 000

50 001 - 100 000

nad 100 000

Děkuji Vám za pozornost

14.NSK
Operační program Technická pomoc

17. 10. 2019
Praha

Aktuální stav implementace ITI
• postupný útlum činností ZS ITI
• povinnost zpracovat dvouletý komunikační plán – všichni
dodali
• projekty v realizaci, podávají se navazující projekty
• k 30.9.2019 proplaceno celkem 110,0 mil. Kč
• schůzka s příjemci plánována na 14.11.2019

Aktuální stav implementace RSK
• od 1.1.2019 rozšířen maximální počet FTE RSK v
Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji na
podporu realizace strategie Restart
• projekty v realizaci, podávají se navazující projekty
• k 30.9.2019 proplaceno celkem 65,4 mil. Kč
• schůzka s příjemci plánována na 14.11.2019

Příprava budoucího období
• OPTP počítá s financováním provozu útvarů nositelů
ITI a RSK v obdobném rozsahu
• nově:
– aglomerace, které byly dříve pod IPRÚ
– provoz a animace MAS
– iniciativa RESTART

• maximální využití zjednodušených metod vykazování
• již nebude financováno ukončování RR
• vyjednávání alokace na OPTP a míry kofinancování

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

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014-2020
STRATEGICKÝ PLÁN SZP PO ROCE 2021+

Fotografie použitá na základě
licence od Shutterstock.com

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014–2020
•
•
•
•
•
•

ADMINISTRACE PROJEKTŮ M19
177 MAS vyhlásilo 484 výzev - 1 MAS nevyhlásila výzvu
přes 7400 podaných Žádostí o dotaci na MAS s podporou 3,4 mld. Kč
přes 5740 zaregistrovaných Žádostí o dotaci s podporou 2,5 mld. Kč
přes 3340 uzavřených Dohod s podporou 1,5 mld. Kč
proplaceno přes 1700 projektů s podporou 713 mil. Kč
pravidelný termín pro příjem od 1.2.-31.8.

ADMINISTRACE STRATEGIÍ
• 23 MAS obdrželo dodatky k akceptačním dopisům se snížením alokace –
po přezkumu bylo snížení potvrzeno všem MAS, které se odvolaly
• schvalování změn strategií po střednědobé evaluaci
AKTUALIZACE PRAVIDEL PRO OPATŘENÍ M19
• aktualizace Pravidel 19.2.1 a Pravidel 19.3.1

STRATEGICKÝ PLÁN SZP PO ROCE 2021+

•
•
•
•
•
•
•

PŘÍPRAVA STRATEGICKÉHO PLÁNU
dokončení analýz včetně SWOT analýz pro jednotlivé cíle
návrh tzv. intervencí SZP
do procesu jsou zapojeny i NNO včetně MAS
předloženo ex-ante hodnotiteli
předpoklad předložení Strategického plánu EK – 2020
analýza finančních nástrojů
přechodné období

•
•
•
•

LEADER, RESP. CLLD
pro PRV povinný podíl 5 % z nařízení
specifický cíl H) - pracovní skupina VENKOV
jednání s ostatními resorty o nastavení rozhraní
občanská vybavenost v SZP pouze přes MAS

14. zasedání
Národní stálé konference
(část za OP VVV)

Aktuální stav implementace
integrovaných nástrojů – ITI
• Orientační finanční příděl pro ITI = 83 041 863 EUR
• Ve výzvách vyhlášeno více než 100 % alokace určené pro ITI
(alokace přepočtena kurzem 27 Kč/EUR)
• Plán naplnit až 100 % závazku (dle vývoje kurz EUR, úspory
v projektech, nesrovnalosti apod.)

• PAV pro ITI I (02_17_048) – vydány veškeré PA
• DMS pro ITI (02_17_049) – vydány veškeré PA
• PAV pro ITI II (02_18_069) – vydány veškeré PA

Aktuální stav implementace
integrovaných nástrojů – ITI
Počet
projektů
s
právním
aktem

Projekty
s právním
aktem

V předložených
Ve schválených
žádostech
žádostech o platbu
o platbu

Certifikované
výdaje

Výzva č.

Alokace

02_17_048

1 577 823 530

12

957 652 692

233 094 817

176 433 174

166 141 712

02_17_049

1 060 176 470

13

935 892 250

83 303 105

29 274 150

21 614 463

02_18_069

643 810 441

8

577 340 506

30 316 299

0

0

Územní dimenze OP VVV
Říjen 2019
• Výzva na Implementaci Krajských Akčních Plánů II (IKAP) II
Rok 2020
• Výzva na podporu tvorby Krajských Akčních Plánů (KAP II)
• Výzva na podporu tvorby Místních Akčních Plánů (MAP II)

Návrh struktury OP Jan Amos Komenský (2021 – 2027)
Prioritní osa

Specifický cíl

1 prioritní osa zaměřená SC a)i)
na cíl politiky 1
posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií;

FOND

Klíčová opatření/aktivity

ERDF

003 Investice do fixních aktiv ve veřejných výzkumných střediscích a vysokoškolském
vzdělávání přímo spojených s výzkumnými a inovačními činnostmi
006 Investice do nehmotných aktiv ve veřejných výzkumných střediscích
a vysokoškolském vzdělávání přímo spojených s výzkumnými a inovačními činnostmi
009 Výzkumné a inovační činnosti ve veřejných výzkumných střediscích, vysokoškolském
vzdělávání a odborných střediscích, včetně vytváření sítí (průmyslový výzkum, experimentální
vývoj, studie proveditelnosti)
021 Přenos technologií a spolupráce mezi podniky, výzkumnými středisky
a vysokoškolským sektorem
016 Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci
a podnikání

Inteligentnější Evropa
díky podpoře inovativní a
inteligentní ekonomické
transformace

SC a)iv)
rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání;
2 prioritní osa zaměřená SC d)ii)
na cíl politiky 4
zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy
a celoživotního učení pomocí rozvoje infrastruktury;
Sociálnější Evropa díky
SC iv)
provádění evropského
zvýšit kvalitu, účinnost a relevantnost systémů vzdělávání a odborné přípravy na trhu
pilíře sociálních práv
práce, aby se podpořilo získávání klíčových kompetencí včetně digitálních dovedností;

SC v)
podporovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a
jejich úspěšnému ukončení, a to zejména pro znevýhodněné skupiny, od předškolního
vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po
terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací
mobility pro všechny;
SC vi)
podporovat celoživotní učení, zejména flexibilní možnosti rozšiřování dovedností a
rekvalifikace pro všechny s ohledem na digitální dovednosti, lépe předvídat změny a nové
požadavky na dovednosti vycházející z potřeb trhu práce, usnadnit přechody mezi
zaměstnáními a podporovat profesní mobilitu;

ERDF

ERDF

ESF

ESF

ESF

087 Infrastruktura pro terciární vzdělávání
088 Infrastruktura pro odborné vzdělávání a přípravu a vzdělávání dospělých
108 Podpora rozvoje digitálních dovedností
111 Podpora předškolního vzdělávání a péče (vyjma infrastruktury)
112 Podpora primárního až sekundárního vzdělávání (vyjma infrastruktury)
113 Podpora terciárního vzdělávání (vyjma infrastruktury)
114 Podpora vzdělávání dospělých (vyjma infrastruktury)
111 Podpora předškolního vzdělávání a péče (vyjma infrastruktury)
112 Podpora primárního až sekundárního vzdělávání (vyjma infrastruktury)
113 Podpora terciárního vzdělávání (vyjma infrastruktury)
114 Podpora vzdělávání dospělých (vyjma infrastruktury)
115 Opatření na podporu rovných příležitostí a aktivního zapojení do společnosti
113 Podpora terciárního vzdělávání (vyjma infrastruktury)
114 Podpora vzdělávání dospělých (vyjma infrastruktury)

Územní dimenze
• Podpora území všech kategorií regionů – VRR, TRR, MRR
• Zachování konceptu akčního plánování – KAP/MAP
• Podpora Smart Akcelerátorů
Partnerství
• Přípravný výbor a tematické pracovní skupiny OP JAK
• Územní partneři – Asociace krajů ČR, Národní síť Místních akčních
skupin ČR, z. s., Sdružení místních samospráv ČR, Svaz měst a obcí
ČR, zástupce za ITI aglomerace

AKTUÁLNÍ INFORMACE O
REALIZACI OPZ A PŘÍPRAVA
2021+
Ing. Petr Chuděj
Plenární zasedání NSK, 17. 10. 2019

AKTUÁLNÍ STAV IMPLEMENTACE INTEGROVANÝCH
NÁSTROJŮ V OPZ
Nástroj

Alokace Objem žádostí
výzvy
o podporu

Objem právních Objem vyúčtovaných
aktů
ŽoP

ITI

740

1 041

141%

462

62%

63,3

8,5%

IPRÚ

514

525

102%

284

55%

40,6

7,9%

CLLD

1 817

2 549

140%

1 019

56%

163,4

9,0%

v mil. Kč, stav ke dni 30. 9. 2019

• Znatelný pokrok v realizace IN - jako celek ale nadále výrazně
pomalejší než u ostatních výzev OPZ
• Ukončení příjmu žádostí o podporu ve všech výzvách na ITI/IPRÚ
(výzvy 46, 49 - IPRÚ a 48 - ITI k 28. 6. 2019, výzva 45 ukončena
30.9.2019)
• Stále běží příjem žádostí o podporu v CLLD (výzvy MAS je možné
vyhlašovat do 31. 5. 2020) a KPSVL (příjem projektů do 30. 6. 2020)
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PŘÍPRAVA OPZ+ 2021-2027
 Výchozí pozice ŘO OPZ+ k integrovaným nástrojům/územní dimenzi
prezentovaná na jednání NSK 31. 5. 2019 (předpoklad, že na OPZ+
bude alokováno 65 % finančních prostředků ESF+):


KPSVL: indikativní alokace 4 %, široce zaměřená výzva na SVL,
zpracování strategického plánu pro dané území nebude povinné



CLLD: závazek alokovat 1,5 %, snížení počtu podporovaných MAS
(max. 75), změna věcného zaměření aktivit (komunitní charakter,
nebudou podporovány sociální služby dle zákona, dětské skupiny)



ITI: indikativní alokace 1 % pro výzvy na podporu
projektů
vygenerovaných mechanismem ITI - ŘO nebude posuzovat a
schvalovat strategie ITI - bez vyčlenění alokace na jednotlivé strategie



RAP: potřeba využívat RAPy nebyla identifikována



ŘO v případě potřeby vyhlásí cílené výzvy - např. pro Re:Start



Jednání s územními partnery stále probíhají
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NÁVRH FINANČNÍ ALOKACE NA OPZ+
Model MMR na rozdělení alokací na OP 2021+ (září 2019):
 Přesun 5 % alokace ESF+ pro ČR do FS
 Přesun 80 mil. EUR z ESF+ do OP Technická pomoc (na
podporu veřejné správy)
 Alokace ESF+: 54,8 % OPZ+, 42% OP JAK, 3,2 % OP TP
 Pro OPZ+ nejmenší podíl z alokace pro ČR (7,85 %)
 Nejvyšší snížení alokace proti programovému období
2014-20 (pokles o 34,3 % a cca 19,2 mld. Kč)
 Takto radikální pokles alokace by bylo nutné promítnout
do věcného zaměření i způsobu implementace OPZ+
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Operační program Doprava
Plenární zasedání
Národní stálá konference
17. října 2019

Aktuální období 2014-2020
• Operační program Doprava se řadí k nejlépe čerpajícím programům, IN jsou
důležitou, nikoliv však klíčovou součástí
• Územní dimenze zohledněna zejména v specifických cílech implementovaných
prostřednictvím IN, jinde spíše nepřímo
• Obecně jsou SC implementované prostřednictvím IN v čerpání pomalejší (o
něco lépe je na tom SC 2.3, v SC 1.4 čerpání zatím za očekáváním) – na straně
projektů problémy zejména s prokázáním ekonomické efektivnosti
• V proplacených ŽoP v SC 1.4 cca 344 mil. Kč, v SC 2.3 cca 427 mil. Kč
• První projekty již jsou dokončeny, ve vztahu k přípravě budoucího období
bude důležité vyhodnocení plnění integrovaných strategií jako celku
(prokázání přidané hodnoty)

Budoucí období 2021-2027
• Příprava OPD3 má již výstup v podobě první verze programového dokumentu (verze
0)
• Tato verze byla rozeslána k připomínkám na členy Platformy pro přípravu OPD3, mezi
členy Platformy jsou i zástupci územních partnerů
• V rámci OPD3 je počítáno v roli žadatelů s městy v oblasti infrastruktury městské
drážní dopravy a telematiky pro řízení silničního provozu – implementace
prostřednictvím ITI
• Se zástupci ITI již proběhlo úvodní jednání (4.9), následně proběhlo první předběžné
posouzení projektových záměrů zaslaných ze strany měst
• Při posuzování projektů bude akcentována vazba na SUMP
• V ostatních podporovaných aktivitách OPD3 bude územní dimenze aplikována spíše
nepřímo – jádro OPD3 budou tvořit liniové stavby, jejichž trasování a příprava jasně
vychází z přijatých strategických dokumentů na národní úrovni (a z platné územně
plánovací dokumentace)

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

Operační program Životní prostředí
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Aktuální období
• Aktuální stav OPŽP
- Splněno:
- indikátory výkonnostního rámce splněny – OPŽP přidělena výkonnostní
rezerva
- pravidlo n+3 pro rok 2019 v září splněno
- Vyčerpané prostředky:
- voda, ovzduší, staré ekologické zátěže (vyhlášena poslední výzva)
• Územní dimenze – integrované nástroje
- CLLD & ITI
• Územní dimenze – mimo integrované nástroje
- Kotlíkové dotace (3. výzva)
- Výborná spolupráce s kraji.
- Spolupráce s RSK
- Animace výzev OPŽP, aktuálně zejména o 119. (tzv. dešťovka), 121. a 135.
(obě energetické úspory) či 132. (zeleň v intravilánu).
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Budoucí období – stav příprav
• Program OPŽP 2021-2027 bude zahrnovat 5 věcných specifických cílů, jejich názvy
a obsahová náplň vychází z návrhu nařízení.
• Do současné chvíle byly vytvořeny karty intervenční logiky pro všechny plánované SC,
probíhá tvorba prvního draftu programového dokumentu.
• Předpoklad podpory obdobných opatření jako v současném období (nově zařazena
podpora investic do EVVO, komplexní projekty a další).
• Alokace na program – není definitivně určena, dá se očekávat srovnatelný objem EU
zdrojů jako v současném období.
• Omezující faktory pro nastavení věcného zaměření i alokace na jednotlivé oblasti: míra
spolufinancování, podíl ERDF/FS, tematická koncentrace, příspěvek na klima.
• Optimalizace administrace – využití zjednodušených metod.
• Řešíme nastavení rozhraní OPŽP 2021-2027 vůči ostatním operačním programům
(především OP K, IROP) i národním programům (NZÚ, Modernizační fond a další).
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Budoucí období – územní dimenze
• OPŽP bude nadále program s dopadem více celostátním, než regionálním. Územní dimenze
však skýtá možnosti, které OPŽP hodlá využít:
- Oblasti s problematickou absorpční kapacitou.
- Provázané projekty.
- Klíčové regionální projekty.
• Nutnou podmínkou je optimální administrativní nastavení reflektující omezené personální
kapacity ŘO.
• Integrované nástroje: ŘO OPŽP předpokládá jejich využití (ITI a CLLD) i přes negativní
zkušenost s administrací CLLD.
• Možné pokračování úspěšných tzv. kotlíkových dotací
• RE:START
• Spolupráce s RSK: Vyhledávání specifických projektů k diskusi s ŘO OPŽP
- Přínosné projekty u kterých není zřejmé, zda odpovídají podmínkám OPŽP.
- Přínosné projekty u kterých není žadatel, případně je pasivní.
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Budoucí období – integrované nástroje
• CLLD
- Pouze animace, jako komplementární činnost k činnostem ŘO a ZS.
- Největší potenciál MAS je v práci s potenciálními žadateli, ať už jde
o jejich aktivní vyhledávání či podporu.
• ITI
- Probíhá dialog o konkrétních projektech ITI.
- Klíčovou podmínkou je stav připravenosti projektu, jako reflexe současné
zkušenosti ve vazbě na očekávané pravidlo n+2.
- Identifikovány oblasti nevhodné pro ITI:
- Vodovody a kanalizace
- Sběrné dvory (s možnou výjimkou u síťových projektů)
- Sanace starých ekologických zátěží
- Teplárny
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Využití nástroje ITI v rámci Operačního programu
Praha – pól růstu ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a

ITI v rámci OP PPR v roce 2019
• Nástroj ITI je v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR
využit v Prioritní ose 2 – Udržitelná mobilita a energetické úspory
• Projekt P+R Černý Most je v současné době realizován - 323 911
053 Kč
• 2. 1. 2019 byl zahájen příjem žádostí ve výzvě č. 44 – ITI
Preference povrchové městské veřejné dopravy - 200 mil. Kč
• Příjem žádostí do 30. 10. 2019, bude prodloužen 30. 6. 2020
• 30. 9. 2019 byl nositeli ITI (IPR) předložen projektový záměr
„Preference A“ – realizace preferenčních opatření na
10 lokalitách na území Prahy v celkové délce 4,159 km

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
červen – říjen 2019
Plenární zasedání NSK
MPO – ŘO OP PIK, Odbor strukturálních fondů

14. zasedání NSK, Praha
17. říjen 2019

Certifikace a stav milníků OP PIK stav říjen 2019
• finanční milníky – předpoklad plnění pravidla N + 3 i pro rok 2019
• od 15.11.2017 neproběhla certifikace EK, prostředky k certifikaci předloženy
• uvolnění certifikace vázáno na kontrolní prověření statutu MSP (KPMG) – dokončení

Revize OP PIK v průběhu roku 2019
Na nejbližší MV se předkládá doplněná 7. (8.) revize OP PIK, která zahrnuje zejména
• dílčí vnitřní realokace v rámci PO 1 a výkonnostní rezervy z PO3 + 4 do Expanze a PO1
• úpravu cílových hodnot indikátorů PO 1.1, 1.2, 3.2 a 4.2
• rozšíření podpory cestovního ruchu v SC 2.3 na uhelné regiony
• rozšíření opatření SC 2.3 o novou výstavbu na regenerovaných plochách (pouze FN)
• upřesnění typů příjemců SC 3.5 – rozšíření o veřejný sektor
• rozšíření o novou aktivitu (vouchery) ve SC 4.2
• aktualizaci společných obecných zásad pro výběr operací . . .

Aktuální stav ITI implementace

ITI Brno
ITI Pardubice - Hradec
ITI Olomouc
ITI Ostrava
ITI Plzeň
ITI CELKEM

Programů Rezervovaná
Aktivováno
podpory
alokace
540 928
750 000
2
370 924
460 000
6
495 755
1 260 000
10
132 935
1 202 000
4
257 016
370 000
4
1 797 558
4 042 000
12

%
72%
81%
39%
11%
69%
44%

Projekty
pod PA
109 577
65 888
143 281
132 935
0
451 681

%
15%
14%
11%
11%
0%
11%

- převážně již jen opakovací výzvy s upraveným modelem hodnocení
- stále přetrvává nízká odezva na vyhlášené výzvy / absorpční kapacita
- neúměrná administrativní a časová náročnost ITI implementace trvá
- rizikem kvality žádostí je omezená konkurence žádostí v území
- důraz na zamezení předkládání duplicitních žádostí

Příprava budoucího kohezního období 2021-27
-

7 tematických pracovních skupin + PS k horizontálním tématům vč. ÚD
pracovní návrh programového dokumentu rozeslán k připomínkování
10. října 2019 proběhlo jednání platformy pro přípravu výzev k návrhu
v relevantních případech předpoklad zapojení ITI a nově i podpora CLLD (MAS), MPO
se zapojilo do jednání platformy CLLD k budoucnosti
rozsah zapojení závisí na předložených projektových záměrech vybraných na principu
doplňkovosti a exklusivity žádostí
územní princip v podnikání založen na územní konkurenceschopnosti
zřejmě v kombinaci s dosud uplatňovaným kritériem zaměstnanosti
další přístupy k zohlednění ÚD : územně cílené výzvy a bonifikace
v případě NS MAS tematické vymezení v kombinaci s animací území
cílem zjednodušení administrace IN (souhrnné víceleté průběžné výzvy)
pracovní jednání zejména s MMR a městy budou pokračovat
do konce října je plánováno další jednání PS územní dimenze

Děkuji za pozornost

Aktuality územních partnerů
SMO ČR, AK ČR, NS MAS

NÁRODNÍ STÁLÁ KONFERENCE
17.10. 2019

Mgr. Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu
17. října 2019, Praha

UPLATNĚNÍ ÚZEMNÍ DIMENZE V
PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2021+
Svaz žádá uplatnění územní dimenze v programovém období 20212027:
- Zapojení a podpora integrovaných nástrojů ITI a CLLD ve všech
operačních programech 2021+
- Závaznost dokumentu Územní dimenze v operačních programech
pro ŘO
- Dostatečné finanční prostředky alokované pro oba integrované
nástroje v programovém období 2021-2027
- Podpora regionálních center v kontextu celkového zacílení
opatření a nastavení operačních programů
106

UPLATNĚNÍ ÚZEMNÍ DIMENZE V PROGRAMOVÉM
OBDOBÍ 2021+

Svaz vyzývá NOK a jednotlivé řídící orgány k jednání o podpoře
integrovaných nástrojů ITI a CLLD a uplatnění územní dimenze v
jednotlivých operačních programech 21+
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PŘÍNOSY INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ ITI A
CLLD PRO IMPLEMENTACI PO 2021-2027
-

-

-

umožňují lepší koordinaci intervencí v území dle reálné
potřebnosti na základě integrovaných strategií
ITI nástroj umožňuje koncepční řešení problémů aglomerací
a jejich zázemí a jejich rozvoj
umožňují realizaci komplexních vzájemně provázaných
projektů využívající zdroje různých fondů a operačních
programů
ITI a CLLD jsou schopny zajistit naplňování části tematické
koncentrace v programovém období 2021-2027
ITI a CLLD jsou funkčním nástrojem v současném
programovém období a probíhá jejich intenzívní příprava na
budoucí programové období 2021-2027
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ITI – PŘIPRAVENOST A PŘÍNOSY

 probíhá či už proběhla aktualizace analýz IgS
 je definována metodika vymezení území ITI
 probíhá diskuse nad strategickými projekty mezi nositeli ITI a ŘO
 akcent na vysokou připravenost projektů hned v počátku PO, absorpce

 intenzivní spolupráce s ŘO, seznamování s připravovanými projekty
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MATICE TYPOVÝCH OPATŘENÍ PRO NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ
POLITIK PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2021-2027
Východiska:
- Analýzy potřeb měst a obcí zpracované Svazem (2017,2018)
- Soubory nařízení pro politiku soudržnosti 2021-2027
- Country report 2019, příloha D
- SRR 21+, NKR
Výstupem je soubor navrhovaných typových opatření obcí a měst, jejichž
prostřednictvím lze naplnit jednotlivé politické cíle a uplatnit územní dimenzi v
rámci kohezní politiky 2021-2027 v České republice.
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MATICE TYPOVÝCH OPATŘENÍ PRO NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ
POLITIK PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2021-2027

Svaz považuje územní dimenzi za jeden z hlavních nástrojů naplnění
cílů Evropské politiky soudržnosti, dosažení Evropské přidané hodnot
a regionálního rozvoje v České republice.
- uplatnění Matice při konstruování nových operačních programů a
dalších nástrojů na národní úrovni pro podporu regionálního rozvoje.
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MÍRA KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH Z EU
FONDŮ V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2021-2027

Svaz podporuje ČR ve snaze vyjednat na úrovni EU vyšší míru
kofinancování ze strany EU, než je v současných návrzích.
Svaz žádá:
- aby míra kofinancování z EU a ze státního rozpočtu dosáhla v
součtu ve všech regionech ČR míry 85% celkových způsobilých
nákladů
- u projektů NNO zachování výše kofinancování z externích zdrojů
95%
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MÍRA KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH Z EU
FONDŮ V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2021-2027
 zachování nižšího podílu kofinancování ze strany žadatelů bude mít
pozitivní vliv na jejich absorpční kapacitu a ochotu realizovat projekty
financované z EU fondů
 rozdílné kofinancování mezi různými typy regionů by znevýhodnilo
především pro přechodové regiony, a tím snížilo omezení investičních
aktivit obcí
 vlastní spolufinancování obcí je reálně vyšší z důvodu neuznatelných
nákladů, které obce hradí z vlastních rozpočtů
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MÍRA KOFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH Z EU
FONDŮ V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2021-2027
 Ochotu obcí realizovat projekty kromě míry kofinancování také ovlivňují další
aspekty:
- vysoká administrativní náročnost a formalizované hodnocení výstupů
projektů
- zátěž a právní nejistota související s kontrolami a audity
- finanční nákladnost projektové a investiční přípravy projektů
- omezující podmínky jednotlivých programů jako např. dlouhá udržitelnost
projektů
- navýšení budoucích mandatorních výdajů souvisejících provozem a údržbou
realizovaných investic apod.
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DĚKUJI ZA POZORNOST.

AKTUÁLNÍ INFORMACE AKČR
K VYJEDNÁVÁNÍ PROGRAMOVÉHO
OBDOBÍ 2020-2021
14. Národní stálá konference, Praha

Struktury AKČR při přípravě nového programového období
• Vyjednávací tým AKČR k nastavení programového období 2021+
• Pracovní skupina vyjednávacího týmu
• Pracovní skupina krajů pro přípravu programového období EU po roce
2020 (PSK2020+)
• Komise pro regionální rozvoj, zemědělství a venkov Rady AKČR
• Rada AKČR

Aktuálně řešená témata ze strany AKČR
• ve spolupráci s MMR a ostatním územními partnery řešení problematiky územní
dimenze v novém programovém období (např. v rámci dokumentu „Analýza
územní dimenze v programovém období 2021+“)
• Regionální akční plán 2021+ a možnost jeho uplatnění v jednotlivých operačních
programech (k tomuto tématu již proběhla jednání s jednotlivými ŘO)
• ve spolupráci s MMR úvahy o pojetí dílčích finančních alokací (obálek) v rovině
připravovaných operačních programech (nejdále jsou diskuse s ŘO IROP)
• ve spolupráci s ostatními územními partnery řešení překryvů mezi budoucími
RAP, ITI a CLLD
• problematika nastavení kofinancování v programovém období 2021-2027

DĚKUJI ZA POZORNOST

Ing. Jan Přibáň, MBA
Odbor fondů a programů EU , Krajský úřad Plzeňského kraje
mob.: +420 777 353 611, e-mail: jan.priban@kr-plzensky.cz

Přípravy CLLD
pro nové období
JAN FLORIAN,
MÍSTOPŘEDSEDA NÁRODNÍ SÍTĚ MAS ČR
NÁRODNÍ STÁLÁ KONFERENCE
16. 10. 2019, PRAHA

aktivity NS MAS ve stávajícím
období a příprava na 2021-27
- monitoring a podpora MAS (OPTP)
◦ školení MAS pro práci s CSSF > NPL
◦ konzultanti pro jednotlivé OP (tlf a on-line podpora)
◦ Petra Zádilská (PRV, OPŽP) a Filip Unzeitig (IROP, OPZ)

◦ mentoři evaluace Strategií CLLD > tvorby nových Strategií
◦ monitoring a aktivizace tzv. „spících MAS“
◦ eliminace rizika snižování alokací na programové rámce

- vzdělávání MAS
◦ MASky v obraze (OPZ)
◦ Akademie LEADER
◦ Rada manažerů

závěry Národní konference VENKOV
2019 v Teplé ve vztahu k CLLD
- Podporovat principy metody LEADER.
- Posílit odpovědnost MAS za spravovanou alokaci
a definovat roli MAS v právních předpisech.

- Klást důraz na kvalitu práce MAS.
- Zajistit možnost uplatnění metody LEADER v 6 OP
vč. odpovídající alokace a finančních obálek.

- Posílit znalost o podstatě fungování metody LEADER.
Zajistit sjednocení požadavků ŘO na realizaci CLLD.

7 principů metody LEADER
1. místní rozvojová strategie
= Strategie CLLD

2. partnerství veřejného a soukromého
(neziskového a podnikatelského) sektoru
= místní akční skupina (MAS)

3. přístup zdola nahoru
= rozhodování na nejnižší možné úrovni

4. víceodvětvové navrhování a provádění
= průřezovost a integrovanost

5. inovační přístup
= mj. principy chytrého venkova a inovačního brokeringu

6. národní a mezinárodní spolupráce
= projekty spolupráce

7. síťování

postup příprav MAS
- aktualizace / zpracování analytické části Strategií CLLD
◦ v průběhu roku 2020, předkládání na MMR v 2. pol. 2020
◦ financování z IROP 4.2 nebo z vlastních zdrojů MAS (?)

- zpracování akčních plánů
◦ po schválení jednotlivých OP – 2021
◦ předkládání samostatně na příslušné ŘO
◦ financování z OPTP 2021-2027

- příprava a vyhlašování prvních Výzev MAS
◦ 2021 a dále
◦ financování z OPTP 2021-2027

IROP 2021-27 / SC 5.1 CLLD
očekávané tematické zaměření
- bezpečnost v dopravě
- infrastruktura pro cyklistickou dopravu
- veřejná prostranství
- SDH

- MŠ, ZŠ
- infrastruktura pro sociální služby
- kulturní památky v ÚSKP, městská a obecní muzea
- veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

SZP
očekávané tematické zaměření
- zemědělské podniky
- zemědělské produkty
- lesnická infrastruktura
- zemědělská infrastruktura - polní cesty
- diverzifikace a zakládání nových podniků
- neproduktivní investice v lesích
- lesnické technologie a produkty
- občanská vybavenost
- nutné upřesnit vymezení vůči IROP (riziko bílých míst) - zejm.
zázemí pro komunitní a spolkové aktivity, SDH, veřejná prostranství

- cestovní ruch
- nutné upřesnit vymezení vůči IROP (riziko bílých míst)

OPZ+
očekávané tematické zaměření
- aktivizace a participace CS, komunitní (sociální) práce
včetně vzniku, fungování a rozvoje komunitních center
- sociální práce s důrazem na posílení kompetencí obcí
- posílení prvků svépomoci, vzájemné pomoci,
sousedské výpomoci, sdílení a výměny zkušeností,
podpora dobrovolnictví a mezigenerační výměny a výpomoci
- sdílená a neformální péče,
vč. paliativní a domácí hospicové péče
- zaměstnanostní programy
- posilování rodinných vazeb
- vzdělávací a osvětové aktivity

OPŽP
očekávané tematické zaměření
- zadržování vody v intravilánu a extravilánu

- komunitní energetika
- odpady
- EVVO a VUR
- zeleň v intravilánu
- inovační, motivační a klíčové projekty

OPK
očekávané tematické zaměření
- snižování energetické náročnosti MSP

- čistá mobilita MSP
- digitalizace MSP
- modernizace a konkurenceschopnost MSP
s inovačními prvky

Zapojte se do své MASky!
1. Na www.mistniakcniskupiny.cz v sekci O NÁS /
KDE NÁS NAJDETE si dle mapy najděte
příslušnou MAS a zobrazte si její kontakty!
2. Na stránkách Vaší MASky se informujte
o její činnosti, případně si domluvte osobní
schůzku s jejím manažerem/manažerkou.
- Konzultace jsou bezplatné!
- Informujte MAS včas o svých projektových záměrech!

3. V případě zájmu se můžete stát
členem/partnerem vaší MAS.
- Pro podávání Žádostí o podporu není členství podmínkou!

DĚKUJI ZA POZORNOST

Jan Florian
místopředseda NS MAS ČR
e j.florian@nsmascr.cz
t +420 77 44 99 396

Digitální technické mapy
David Valíček, Petr Filipi

Struktura
1.
2.
3.
4.
5.

Potřeby a přínosy DTM
Stav příprav legislativy, architektury řešení a financování
Výzva na tvorbu DTM pro kraje a správce DI/TI
Další postup
Diskuse

Potřeby a přínosy DTM

Úvod
- Rada AKČR dne 25.11.2017 (usnesení č. 84) vyzvala MV a
MMR k přípravě a vyhlášení výzvy na projekty DTM
pokrývající území celých krajů. Doporučila využít v rámci
rekodifikace stavebního práva DTM vytvářené kraji pro
digitalizaci procesů ÚP a SŘ.
- Usnesení několika RSK z r. 2018 pro řešení problematiky VRI
- DTM naplňuje akční plán pro řešení VRI dle společného
jednání čtyř GŘ EK, MMR, MPO a ČTÚ - potřeba zlepšit
mapování pro vyhodnocování potřeb intervencí z fondů EU.

Co je DTM ?
• Veškerá dopravní a technická infrastruktura
» Objekty a stavby dopravní a technické infrastruktury
na povrchu (povrchová situace)
» Objekty sítí dopravní a technické infrastruktury podzemní
» Abstraktní objekty (např. ochranná pásma,
oblasti působnosti správců TI)

• Všichni poskytovatele
» Veřejnoprávní
» Soukromoprávní

• Údaje
» Identifikační
» Popisné – kvalitativní a provozní parametry objektů,
vlastníci, správci a provozovatelé
» Geografické o prostorovém umístění objektů a průběhu sítí
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Digitální technická mapa
- povrchová situace
(Plzeňský kraj)

Digitální technická mapa
- podzemní objekty a průběhy sítí
(Plzeňský kraj)

DTM a DMVS
Digitální technická mapa (DTM) – podzemní sítě
Digitální technická mapa (DTM) – povrchová situace
+ Katastrální mapa
+ Ortofotomapa
= Digitální mapa veřejné správy (DMVS)
Základní lokalizační mapa pro všechny agendy
a informační systémy veřejné správy
(referenční mapa pro potřeby eGovernmentu)
dle zák. 111/2009 o základních registrech
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Ortofoto mapa
(ČÚZK)

Digitální katastrální mapa
(ČÚZK)

Digitální mapa veřejné správy
(Plzeňský kraj)

Digitální mapa veřejné správy
(Plzeňský kraj)

Hlavní problémy
Roztříštěná, neúplná, nepřesná a neaktuální data o DI/TI
• DTM obcí nemají všechny obce
• Není jednotný standard
• Není upravena povinnost vlastníků/správců
poskytovat aktuální údaje
 Obtížná příprava staveb, zvláště liniových
a pomalé ÚŘ a SŘ – administrativní zátěž
pro investice obecně

• Chybí data pro sdílení fyzické infrastruktury
• Chybí data pro koordinaci stavebních prací
 Bariéry pro budování vysokorychlostního internetu
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Proč potřebujeme DTM ČR a DMVS

Bezešvá mapa veškeré DI a TI pro
celé území ČR v podrobnosti pro
» Přípravu staveb, zejm. liniových
» Územní plánování
» Územní a stavební řízení
» Sdílení stavební infrastruktury
a koordinace stavebních prací
zák. 194/2017 o snížení nákladů na
VRI
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Národní cíle realizace DTM a DMVS
1. zlepší situaci v oblasti budování VRI tím, že sjednotí, doplní a zpřístupní dosud
roztříštěná, neúplná a nepřesná data o veškeré TI/DI na území celé ČR,
•
•
•

poskytne informace pro sdílení fyzické infrastruktury a tak zlepší koordinaci stavebních prací
dle zákona č. 194/2017 Sb. o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění VRI,
zefektivní plnění čl. 22 směrnice 2018/1972, evropský kodex pro elektronické komunikace provést
zeměpisné mapování dosahu sítí elektronických komunikací umožňujících poskytování VRI,
zlepší mapování VRI pro vyhodnocování potřeb intervencí fondů EU v bílých a šedých místech

2. přispěje ke zjednodušení a zrychlení přípravy, umisťování a povolování staveb,
a ke snížení administrativní zátěže pro stavebníky při přípravě investic, zejména
liniových, infrastrukturních staveb (jako součást DSŘ):

Tímto přispívá k naplnění:
- OčV DoP: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro VRI
- SDR 2019 „zaměřit se na digitální infrastrukturu a snížit administrativní zátěž pro investice“
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Přínosy pro občany
• „Pokud budu chtít například stavět dům, mohu jednoduše z
mapy vyčíst, kudy vedou inženýrské sítě jako elektrické
vedení, vodovodní potrubí či kanalizace.“
• Mapa shrne informace o tom, jaké sítě
v konkrétním místě vedou a kdo je
jejich správcem.
• Využití dat pro projektovou přípravu.
• Zobrazení map v jednotném rozhraní.
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Povinnosti a přínosy pro správce DI a TI
Prvotní naplnění: aktuální, úplná data (není nové, dosud ÚAP)
– Poskytovat průběžné údaje o změnách (i které nepodléhají kolaudaci)
– Dodatečné zaměření, zpřesnění dat (potřebují sami; veřejnopr. dotace)
+ Jednotný datový model, jednotné metodiky,
jednotné výměnné rozhraní pro celou ČR
(nemusí v každém městě řešit jinak)
+ Využití dat pro plánování investic, přípravu staveb
zjednodušení přípravy liniových staveb
+ Sdílení fyzické infrastruktury a koordinaci stav. prací
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Přínosy DTM pro obce a kraje
Údaje o DI/TI v nejvyšší podrobnosti, přesnosti a aktuálnosti:
» Podklad pro správu majetku, pasportizaci a pro správu DI a TI
např. veřejné osvětlení, vodovody a kanalizace, komunikace ve vlastnictví obcí/krajů

» Data o skutečném stavu území – plánování rozvoje regionu,
plánování investic, projektovou přípravu
» Bezpečnost a krizové řízení – IZS
» Nutný základ pro SmartCities, SmartRegions

» Územní plánování – snížení pracnosti
pořizování ÚAP, vstupy PRVaK, …
» Aplikace dalších zákonů
aktuálně o vodách plán boje se suchem a povodněmi
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Výhody DTM pro obce
» Neřeší smlouvy se správci DI/TI – poskytují údaje povinně ze zákona
» Doplnění polohopisu zajistí kraj v rámci tvorby DTM
» Neřeší údržbu polohopisu – stavebníci zapisují změny povinně ze
zákona
» V jednodušších případech nemusejí vést své vlastní GIS, postačí DTM
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Přínosy DTM pro obce a kraje
Lepší koordinaci údržby a rozvoje technických
sítí, aby se minimalizoval počet případů,
kdy se kvůli různým účelům opakovaně
rozkopávají stejné ulice a chodníky.

Ve většině vyspělých evropských zemí
spravuje DTM místní správa, protože tyto
instituce je nejvíc potřebují pro svou činnost.
6 krajů již realizovalo DTM v samostatné působnosti – podělit se
o důvody a zkušenosti
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Stav příprav
legislativy, architektury řešení
a financování

Příprava legislativy
• Pracovní skupina RVIS pro DTM spolu s ČÚZK připravili návrh novely
z. o zeměměřictví, stavebního a o základních registrech
• Předloženo jako poslanecký návrh zákona - sněmovní tisk č. 525
• 24.7.2019 vláda projednala návrh zákona a vyjádřila souhlas
• 25.9.2019 projednáno poslaneckou sněmovnou v 1. čtení
• Přikázáno k projednání ve výboru pro veřejnou správu a regionální
rozvoj
• ČÚZK paralelně připravuje návrh vyhlášky o náležitostech DTM
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Příprava architektury řešení
• Příprava architektury řešení postupuje v souladu s legislativou
• Architektura řešení DTM a DMVS
• popis jednotlivých komponent a jejich vztahů
• služby poskytované uživateli
• klíčové role a procesy

• Zasazeno do celkového konceptu DSŘ
• Vyřešeny vztahy s překrývajícím se projektem ISTI (nyní ISSI)
• Datový obsah (ontologický model) zpracován
(projekt TAČR TITSMV705 Jednotný výměnný formát DTM, finalizace T:31.10.)
154
• Zpracování technické specifikace IS DTM (zadalo MPO, T:31.10.)

Architektura řešení – dvě úrovně
Digitální mapa veřejné správy
(DMVS)
Národní úroveň řešení

Digitální technické mapy
(DTM)
Krajská úroveň řešení
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DTM
a DMVS
- součást
DSŘ
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Příprava financování
• Sestavena intervenční logika
• Sestaven odhad finanční náročnosti řešení
• Zasazeno do širšího konceptu financování DSŘ
• Nalezeny zdroje financování investic
• Zahájen proces realokace
• Řešeno financování provozu DTM
• Určeny odpovědnosti pro další postup
157

Zdroje financování - INVESTICE
Digitální mapa veřejné správy

Digitální technická mapa

(národní úroveň řešení)

Zdroj financování
CZV:
- pořízení DMVS (ČÚZK)

(krajská úroveň řešení)

IROP, SC 3.2 eGov
230 mil Kč
230 mil Kč

Míra spolufinancování:
80,863%
Cílové území:
celá ČR, vč. Prahy
Žadatelé/příjemci:
ČÚZK
Výzva:
1. pol. 2020
Národní spolufinancování je zahrnuto od r. 2020 ve
státním rozpočtu, kap. MMR a ČÚZK.
Financování z IROP je podmíněno realokací z OP PIK
do IROP (součást realokace DSŘ). Rada pro ESIF. MPŘ
Dále probíhají jednání s EK.

Zdroj financování
CZV:
- pořízení DTM (kraje)
- úpravy IS správců DI/TI

OP PIK, SC 4.1 VRI
2 353 mil Kč
1 926 mil Kč
427 mil Kč

Míra spolufinancování:
85%
Cílové území:
ČR mimo Prahu
Žadatelé/příjemci:
kraje
veřejnopráv. správci DI/TI
Výzva:
plán 11-12/2019.
Z rozpočtů krajů bude třeba vynaložit do r. 2023 celkem
158
289 mil Kč (cca 22 mil Kč na kraj).
Pro veřejnoprávní správce DI/TI (SŽDC, ŘSD, ČEPS) bude
samostatná výzva.

Zdroje financování - PROVOZ
Digitální mapa veřejné správy

Digitální technická mapa

(národní úroveň řešení)

(krajská úroveň řešení)

Do provozu 07/2023

ČÚZK zahrne do rozpočtu
příslušné částky od r. 2023
(na základě důvodové
zprávy k návrhu zákona)

Celkové provozní náklady za všechny kraje a Prahu 150 mil Kč/rok
Spolufinancování státem a kraji v poměru 68 : 32
Současná míra krytí nákladů krajů na všechny agendy v přenes.
působnosti 55%. Pro r.2020 valorizace příspěvku na výkon státní správy
v přenesené působnosti pro kraje ve výši 13% => míra krytí nákladů 68%
Metodika výpočtu příspěvku vychází z potřebného počtu úředníků, a k
jejich platu přičítá určitou režii. Digitalizace naopak má vyšší náklady do
technologie, ale snižuje počet úředníků. Úprava metodiky, která bude
lépe reagovat na potřeby digitalizace
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Bude řešeno standardně při přípravě rozpočtu na r. 2023+ (na základě
důvodové zprávy k návrhu zákona).

Výzva na tvorbu DTM

Mgr. Petr Filipi, MPO

Podpora z OP PIK
3. Výzva programu podpory vysokorychlostní internet
• Podporované aktivity:
- Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM)
- Mapování technické infrastruktury
(např. investice do SW, HW zařízení s funkčností digitálních map
přímo souvisejících, zajištění sběru dat pro DTM, včetně služeb
expertního poradenství pro návrh a implementaci, povinná publicita,
náklady na zajištění organizace výběrových řízení ).
• Plánovaná alokace výzvy: 2 000 000 000 Kč
V případě výraznějšího převisu kvalitních projektů může Řídící orgán 161
OP PIK alokaci na tuto výzvu adekvátně navýšit.

Způsobilé výdaje

Kategorie ZVc

Limity

Investiční
1. Dlouhodobý hmotný majetek

Max 10 mil. Kč

2. Dlouhodobý nehmotný majetek SW (IS) max do 20 mil. Kč

Neinvestiční

3. Služby poradců, expertů, studie

Max. 10 mil. Kč
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Způsobilé výdaje - DHM
Pořizovací cena zakoupených technologií potřebných pro vyhotovení
digitálních technických map a jejich správu. Jedná se o kupní cenu
uvedeného majetku včetně příslušenství, dopravy, montáže, zapojení
do sítí a drobných stavebních úprav, přičemž náklady na stavební práce
jsou přijatelné v minimální a nezbytné výši, a to jen v případech, kdy
Dlouhodobý provedení stavebních prací technicky souvisí s instalací pořizovaných
hmotný movitých věcí nebo souboru movitých věcí.

majetek

Pořízený majetek musí být nový.
Příklad: PC sestavy, servery.
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Způsobilé výdaje - DNM
Software: Pořízení/vývoj a úprava softwaru (IS) nezbytného pro provoz
DTM.
Příklad: software pro tvorbu a správu DTM
 Pořízení polohopisných dat včetně potřebných podkladů
Dlouhodobý  Primární vytvoření dat dopravní infrastruktury a sítí
infrastruktury
nehmotný
majetek  Doměření polohopisných dat a dat sítí dopravní a
infrastruktury
 Pořízení konsolidovaných vstupních dat (sjednocení,
transformace)
Příklad: mapování geodetickými metodami, mobilní
geodetické zaměření infrastruktury pro obsah DTM kraje

technické
technické

spojení a
mapování,
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Způsobilé výdaje – Služby poradců
Náklady na externě nakupované služby poradců, expertů či znalců, které
nemají povahu trvalých nebo opakujících se činností a nevztahují se
k obvyklým provozním nákladům, včetně nákladů na jimi zpracovávané
studie, analýzy či znalecké posudky.

Služby
poradců,
expertů,
studie

Jsou přijatelné pouze náklady na služby, které přímo souvisí s faktickou
realizací projektu.
Náklady na zpracování žádosti o podporu nejsou způsobilým výdajem
v rámci tohoto Programu.
(Příklad: Služby expertního poradenství pro návrh a implementaci.)
Služby odborného školení (Příklad: Zaškolení v oblasti jednotné správy165a
aktualizace objektů DTM ČR dle Vyhlášky o DTM ČR a souvisejícím
metodickým pokynům a technickým normám.)

Podmínky pro přípravu projektů
Soulad s připravovanou legislativou
• Novela Zákona 200/1994 Sb. o zeměměřičství, sněmovní tisk 525
• Vyhláška o náležitostech digitální technické mapy (ČÚZK)
(zohlední výstup z projektu TAČR TITSMV705 Jednotný výměnný formát DTM,
Specifikace datového obsahu, Specifikace způsobu poskytování dat,

•
•
•

Metodika pořizování a správy dat (ČÚZK)
Specifikace technického standardu IS DTM kraje (MPO)
Osnova studie proveditelnosti (MPO)
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Další postup

Zapojení krajů
•

•
•
•

3.výzva VRI z OPPIK je jen pro kraje. Ty nejprve připraví studii
proveditelnosti o rozsahu mapování a tvorbě IS DTM.
Zahrnout předfinancování a spolufinancování do rozpočtů kraje.
Potřebný a realizovatelný rozsah mapování. Kraje zohlední
požadavky obcí na mapování za celé území kraje. Prioritizace.
Koordinují zapojení obcí na území kraje
•
•

•

sběr dat a vyhodnocení pokrytí území daty a potřebnosti doplnění
způsob zapojení obcí (zda zajistí správu svého území v DTM)

Připraví projektové žádosti, aby je mohly podat co nejdříve po
vyhlášení výzvy. Je třeba začít ihned.
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Zapojení obcí
•

Obce poskytnou krajům
•
•

•

vstupy pro sestavení studie proveditelnosti o rozsahu dat, které potřebují
doplnit.
dohodnou způsob svého zapojení (zda zajistí správu svého území v DTM).

•

Doporučujeme, aby obce přistupovaly aktivně, obrátily se na kraj co
nejdříve ohledně dalšího postupu.
Zvýší pravděpodobnost realizace svých požadavků.

•
•

Obce dohlédnou, že jimi zřízení správci TI/DI poskytnou data do DTM
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Potřeby svých správců TI/DI na doplnění dat obce uplatní u kraje.

Další postup a rozdělení odpovědností
Digitální mapa veřejné správy
Mapování VRI

Digitální technická mapa
(krajská úroveň řešení)

(národní úroveň řešení)

Investice

Realokaci prostředků z OP PIK do IROP koordinuje
MMR-NOK. Spolupráce MMR - ŘO IROP a MPO - ŘO OP
PIK
Přípravu financování DMVS zajistí MMR - ŘO IROP
Projekt a realizaci DMVS připraví a zajistí ČÚZK
O změnu rozsahu projektu ISTI požádalo MV.
Změnu schválil MMR - ŘO IROP

Provoz

Do výhledu rozpočtu na r. 2023 zahrne ČÚZK (na
podkladu RIA k předloženému návrhu zákona)

Přípravu financování zajistí MPO - ŘO OP PIK
(svolává PS pro přípravu VRI – k tématu DTM)
Obce poskytnou vstupy o potřebném rozsahu mapování.
Obce a kraje dohodnou způsob zapojení jednotlivých obcí do
správy DTM.
Kraje a veřejnoprávní správci DI/TI určí potřebný a realizovatelný
rozsah mapování. Sestaví studie proveditelnosti.
Kraje a veřejnoprávní správci DI/TI připraví projekty do OP PIK a
zajistí realizaci.

MV řeší úpravu metodiky.
MV a MF zajistí valorizaci příspěvku pro kraje
Do výhledu rozpočtu na r. 2023 zahrnou kraje agendu
standardním způsobem.
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Děkujeme za pozornost
David Valíček, tel. 224861569

Stav strategie regionálního rozvoje 21+
a Akčního plánu SRR,
Koncepce rozvoje venkova
David Koppitz, Radana Leistner Kratochvílová, Richard Nikischer

SRR ČR 2021+: aktuální stav

SRR ČR 2021+: Propagace
• Nové stránky SRR 21+ na webu
územní dimenze
» Zaregistrovány domény srr21.cz
a prolepsiregiony.cz

• Prezentace formou Story Map
(včetně interaktivní mapy)

• Mapová aplikace
http://egis.uur.cz/portal
• Leták, brožura
• Motto: „pro lepší regiony“
• #prolepsiregiony

Akční plán SRR 2021-2022
• zahájení prací na AP začátku roku 2019
• Cíl:
 smyslem je vytvořit aktivity šité na míru jednotlivým typům území
 rozpracování navržených typových opatření
• proběhla série setkání expertních pracovních týmů k jednotlivým
oblastem AP SRR21+ (zástupci rezortů, odborných institutů,
akademické sféry, regionální úroveň, ...)
• výstupy projednávány v rámci PS SRR, PS REGIO
• další zapojení PS územních, tematických

Akční plán SRR 2021-2022: metodický postup
1. Směřuje aktivita správným směrem a
obsahuje podstatné kroky?
2. Vyplývá z popisu aktivity specifické řešení
pro daný typ území?
3. Bude potřeba upřesnit územní dimenzi
(nad rámec typů území SRR)?
4. Odpovídají nositelé a realizátoři?
5. Odhad harmonogramu – kdy je možné
zahájit úvodní kroky, kdy bude aktivita
naplněna, jaké kroky by měly být součástí
následujících AP?
6. Existují zdroje pro financování?
7. Jaké indikátory budou sledovány?

Akční plán SRR 2021–2022: Regionálně-specifické aktivity
•

Navrhují RSK (v budoucnu s podporou regionálního manažera SRR)

•

Vazba na SRR, SRK a další strategické dokumenty

•

Návrh v podobě karty aktivity a detailního odůvodnění na základě spolehlivých dat

A. Vytvořit novou aktivitu významně přispívající k řešení problémů daného území
B. Konkretizovat a případně územně více zacílit již navrženou aktivitu akčního plánu

Akční plán SRR 2021–2022: Harmonogram

Akční plán SRR 2021–2022: Výzkum, vývoj podnikání
Příklad aktivity: Podpora kooperace středního školství s podnikatelským sektorem

• Praktická výuka odborníků z firem ve školách či účast těchto odborníků
na praktické výuce
• Využití existujících (a často z ESIF podpořených) školicích středisek ve
firmách
» k praktickému seznamování studentů SŠ a žáků ZŠ s odbornou prací ve firmách
» k odborné výuce jako součásti výuky na SŠ

• Zřizování učeben pro odborný výcvik ve firmách nebo společné
zřizování

Akční plán SRR 2021–2022: Doprava a technická infrastruktura
Příklad aktivity: Rozvoj inteligentních systémů řízení dopravy ve městech

• Monitorování a řízení dopravních proudů
• Preference vozidel veřejné dopravy a IZS
• Parkování – monitoring volných míst

Akční plán SRR 2021–2022: Kultura a cestovní ruch
Příklad aktivity: Vytváření kreativních a kulturních center a klastrů

• Dotační titul na využití brownfieldů se zaměřením na vytváření
kreativních a kulturních center a klastrů
• Výměna dobré praxe oblasti dobrého vládnutí (přenos know-how mezi
městy)

Akční plán SRR 2021–2022: Bydlení a občanská vybavenost
Příklad aktivity: Zvýšení dostupnosti a kapacit služeb péče o děti a předškolního vzdělávání, základních a středních škol

• Hlavní aktivitou je podpora rozšiřování, adaptace a výstavby kapacit péče o
děti a školských zařízení.
• Zkvalitnění strategického plánování v této oblasti s propojením projekcí
počtu obyvatel a výstavby bydlení dle územního plánu lokality a v
současnosti připravovaných rozvojových projektů.

Akční plán SRR 2021–2022: Zdravotnictví a sociální oblast
Příklad aktivity: Zvýšení dostupnosti domácí a paliativní péče

• Nástrojem aktivity je podpora domácí i ústavní paliativní péče včetně péče
hospicové vhodnými dotačními programy ústředních orgánů státní správy
(OPZ+, IROP2, aj.).
• Nástrojem aktivity je integrace paliativní péče do systému zdravotních a
sociálních služeb.

Akční plán SRR 2021–2022: Životní prostředí a krajina
Příklad aktivity: Podpora pozemkových úprav, směřujících ke stabilizaci krajiny

• Legislativně upravit nástroj pro finanční podporu výkupu pozemků pro
realizaci společných zařízení, protierozních a vodohospodářských opatření
• Podpora pozemkových úprav z PRV a SZP po roce 2021

Akční plán SRR 2021–2022: Kvalitní plánování reg. rozvoje
Příklad aktivity: Využívání nástrojů územního plánování pro efektivní péči o krajinu v obcích

• Finanční podpora tvorby a zpracování územních studií krajiny a územních
studií veřejných prostranství (z národních či evropských zdrojů)

Koncepce rozvoje venkova
• Potřeba koncepčního přístupu k rozvoji venkovských oblastí ČR –
různorodé, ale spojují je některé společné rozvojové problémy a potřeby
• Jednotná koncepce rozvoje venkovských oblastí – jasná vize a cíle
• Základní koncepční materiál pro strategické řízení rozvoje venkova
ze strany MMR
• Rozpracovává územní dimenzi podpory regionálního rozvoje ve vztahu
k venkovu, a to i s ohledem na různorodost venkova
• KRV projednávána a připomínkována v rámci PS pro rozvoj venkova
RVUR

Koncepce rozvoje venkova
• Implementace řešena prostřednictvím samostatných prováděcích
dokumentů – zejména Akčních plánů SRR ČR21+, okrajově jiných (např.
AP Adaptační strategie – některé aktivity v oblasti ŽP)
• Na úrovni AP SRR ČR21+ Koncepce základem pro stanovení aktivit pro
rozvoj venkova, včetně jejich územní dimenze
• Jedna organizační složka – nastavení koncepce rozvoje (KRV) → detailů
implementace (AP SRR) → důležitých implementačních nástrojů (CLLD,
PRR19+)
• Platnost 2021–27

Obsah Koncepce rozvoje venkova
•
•
•

•

•

Úvod
Definice venkova (vymezení zájmového území Koncepce)
» Diskuze vymezení venkova
» Vymezení zájmového území Koncepce
Analytická část
» Socioekonomická situace venkova (obyvatelstvo/vybavenost/hospodářství → syntéza)
» Typologie venkova
» Analýza problémů a potřeb venkova (3 šetření problémů a potřeb → syntéza)
Strategická část
» Principy a cíle rozvoje venkova na nadnárodní úrovni
» Vize a strategické cíle rozvoje venkova ČR
» Specifické cíle a aktivity rozvoje venkova ČR
Implementace
» Aktéři rozvoje venkova – implementační subjekty
» Hlavní nástroje rozvoje venkova
» Přílohy

Venkov – zájmové území Koncepce rozvoje venkova
» Detailní diskuse možných přístupů k vymezení venkova
» Vymezení zájmového území KRV na základě socioek. regionalizace ČR
od Hampla a Marady (PřF UK)
» Zájmové území KRV jako geografický prostor zahrnující obce, které
nejsou středisky

» Venkovem ty obce, které nemají v sídelním systému významnější
postavení, neplní centrální funkce, příp. pouze v malém rozsahu,
a nevytvářejí si vlastní zázemí většího rozsahu
» Zohlednění funkčních prostorových vztahů

Analytická část Koncepce rozvoje venkova
• Socioekonomická analýza sekundárních dat
• Analýza problémů a potřeb venkova
» výsledky tří původních šetření problémů a potřeb
• Analýzy potřeb měst a obcí ČR

• Analýzy programů rozvoje obcí v aplikaci ObcePRO
• Šetření problémů a potřeb území MAS

Analytická část Koncepce rozvoje venkova
 syntéza výsledků tří šetření – při zohlednění socioekonomické analýzy – definice
hlavních problémových okruhů – základ pro stanovení cílů KRV (strategické části)
•nedostatečná infrastruktura a vybavenost venkovských sídel
•málo výkonná a nedostatečně diverzifikovaná ekonomika venkova

•zhoršující se životní prostředí a negativní dopady klimatické změny
•nedostatečné strategické plánování a nevyužívání potenciálu spolupráce obcí
•nedostatečný lidský a sociální kapitál venkova

Různorodost venkova – typologie

Perlín et al.: Socioekonomický vývoj nemetropolitních oblastí České republiky
se zřetelem na rozvojové potřeby jednotlivých regionů

Strategická část Koncepce rozvoje venkova
•
•
•

Principy a cíle rozvoje venkova na nadnárodní úrovni
Vize venkova
Cíle a aktivity

Vize venkova
„V roce 2027 je venkov územím, ve kterém se dobře žije a o němž se říká,
že se v něm dobře žije“

Vize bude naplněna díky dosažení cílů
1. Lidé: Stabilní populace venkovských oblastí charakteristická vysokým lidským
a sociálním kapitálem zajišťující dynamický endogenní rozvoj venkova
 1.1. Vzdělaní lidé: Vzdělané obyvatelstvo venkova připravené na potřeby trhu práce v příslušných venkovských
oblastech a stimulující společenský a kulturní život na venkově
 1.2. Komunitní život: Intenzivní komunitní život na venkově přispívající k růstu sociálního kapitálu a vytvářející
podmínky pro volnočasové vyžití obyvatel venkova

 1.3. Integrace: Prostorově a sociálně integrované venkovské oblasti bez prostorově a sociálně vyloučených
lokalit

Vize bude naplněna díky dosažení cílů
2. Sídla: Dostatečná infrastruktura a vybavenost venkovských sídel zajišťující kvalitní
život obyvatel a vytvářející možnosti pro hospodářský rozvoj venkova
 2.1. Doprava: Snadná dopravní dostupnost venkovských sídel spočívající v dobré dopravní obslužnosti obyvatel
venkova a vytvářející podmínky pro jeho hospodářský rozvoj
 2.2. Technická infrastruktura: Kvalitní technická infrastruktura venkovských sídel umožňující kvalitní život obyvatel
venkova a vytvářející podmínky pro jeho hospodářský rozvoj
 2.3. Veřejná prostranství: Atraktivní veřejná prostranství tvořící platformu pro sociální život
 2.4. Občanská vybavenost: Dostatečná občanská vybavenost venkovských sídel zajišťující kvalitní
život obyvatel venkova
 2.5. Památky: Udržované kulturní památky, turisticky přívětivé a dostupné, zvyšující potenciál pro
realizaci cestovního ruchu na venkově a stimulující duchovní život a regionální identitu venkovanů

Vize bude naplněna díky dosažení cílů
3. Životní prostředí: Zdravé, rekreačně atraktivní, biologicky rozmanité a klimaticky stabilní
životní prostředí venkova
 3.1. Redukce znečištění: Venkov jako prostor, kde je minimalizována produkce odpadu a
znečištění a eliminován jejich dopad na kvalitu životního prostředí
 3.2. Voda: Stabilizovaný vodní režim venkovské krajiny
 3.3. Půda: Kvalitní půda odolávající různým formám eroze a vytvářející podmínky pro
realizaci různorodých zemědělských činností, ochrana krajiny a ochrana prostředí před
přírodními hrozbami

Vize bude naplněna díky dosažení cílů
4. Ekonomika: Výkonná, stabilní a diverzifikovaná ekonomika venkova umožňující
seberealizaci obyvatel venkova a tvořící důležitou složku hospodářské základny státu
 4.1. Diverzifikovaná ekonomika: Diverzifikovaná ekonomická základna venkova odolávající
hospodářským recesím a umožňující seberealizaci obyvatel venkova v různých oblastech hospodářství
a služeb
 4.2. Konkurenceschopná ekonomika: Konkurenceschopná ekonomika venkova založená na podnicích
využívajících znalosti a inovace

5. Plánování a spolupráce: Rozvinuté víceúrovňové strategické plánování a řízení rozvoje
založené na znalostech a úspěšná spolupráce obcí
 5.1. Strategické plánování a řízení: Rozvinuté víceúrovňové strategické plánování a řízení rozvoje
venkovských oblastí založené na znalostech
 5.2. Spolupráce obcí: Úspěšná spolupráce obcí při výkonu veřejné správy a rozvoji venkovského území

Implementace

» Definice hlavních aktérů rozvoje
venkova, a to ve vztahu k jednotlivým
Specifickým cílům Koncepce.
» Popis důležitých nástrojů podpory
rozvoje venkova – prostřednictvím
těchto nástrojů budou z velké části
realizovány aktivity Koncepce.

Usnesení NSK-8/2019
Národní stálá konference
I. bere na vědomí stav přípravy Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+,
Akčního plánu a Koncepce rozvoje venkova.

Smart řešení v regionech
Ivana Križanová

SMART REGIONS – AKTIVITY MMR
•

Pracovní skupina pro SC
» Zástupci AK ČR, krajů, inovačních center

•
•

Seminář na URBIS 2019
Spolupráce s regiony / kraji při tvorbě koncepcí SC
» konzultace, networking, spolupráce, účast na PS v krajích

•

Zapojení konceptu Chytrý venkov
» spolupráce s NS MAS, PS pro Chytrý venkov

•

Osvěta konceptu SMART
» Soutěž Chytrá města pro budoucnost (kat. REGION = mikroregion, sdružení obcí, MAS,
kraj), Region Tour
» Marketingové aktivity

•

www.smartcities.mmr.cz

SMART REGIONS - STRATEGIE
KRAJ
Královehradecký

Oblast chytrých řešení
Budování partnerské sítě, Podpora znalostí (posilování smart přístupů, publicita, osvěta, know-how); Podpora
zavádění smart technologií

Strategie
Chytrý region KHK

Moravskoslezský

Ochrana zdraví, ochrana života, finance, úspora energie, ICT; chytrá dopravní karta, veřejná wifi

Chytrý region MSK (2017-2023)

Vysočina

Energetika, doprava, životní prostředí, IT, školství, cestovní ruch

Koncept Smart region Vysočina (2017+)

Liberecký

Doprava, ekonomický rozvoj a cestovní ruch, zdravotnictví, životní prostředí, vzdělávání veřejná správa, sociální
oblast

Koncepce Chytřejší kraj

Zlínský

a) Partnerství, síťování a tvorba prostředí, b) Lidské zdroje, vzdělávání a zaměstnanost, c) podpora SMART řešení a
jejich integrace do fungujícího celku

Strategie rozvoje chytrého regionu 2021-2026.

Olomoucký

Chytré obce, ICT, doprava, energetika, životní prostředí, chytrý úřad.

Koncept Smart Region Olomoucký kraj

Jihočeský

Mobilita, ICT, Energetika, Životní prostředí, Zdravotnictví a sociální služby, Efektivní správa území, Inovace

Strategický plán rozvoje Smart Regionu Jihočeského kraje - ve stavu rozpracování

Jihomoravský

Dle témat Rozvoje kraje

Jako součást Strategie rozvoje kraje 2021+

Středočeský

Zaměření na smart akcelerátory, analýza smart provedena 2018

RIS3 strategie

Ústecký

Ochrana zdraví, ochrana života, finance, úspora energie; v plánu je krajská digitální platforma

Nemají, ale připravují, zatím analýza a pracovní skupiny

Karlovarský

Ve fázi plánování

Nemají, plánují Analýzu chytrých řešení na zač. r. 2020

Plzeňský

Smart akcelerátor pro venkov - podnikatelské vouchery, konference inteligentní specializace regionu, Food
Innovation Prize apod

Nemají

Pardubický

Energetika, doprava

Nemají - chystají jako propojení s RIS3

SMART REGIONS - FINANCOVÁNÍ 2014–2020

Operační
programy

•Integrovaný regionální operační program
•OP Životní prostředí
•OP Doprava
•OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
•OP Praha – pól růstu ČR
• OP Zaměstnanost
•INTERREG DANUBE, INTERREG CENTRAL EUROPE,
URBACT III

Národní
programy

•Technologická Agentura ČR
•Program na podporu podnikatelských nemovitostí a
infrastruktury
•Nová Zelená úsporám
•Panel 2013+
•Národní program Životní prostředí

Programy
EK a EIB

•Horizon 2020
•Program LIFE
•Kreativní Evropa
•Cosme (Program pro jednotný trh po roce 2021+)
•Erasmus
•CEF 2014 – 2020
•Digitální Evropa (po roce 2021+)
•EIB (ELENA, JESSICA, EEEF)

Metodika financování

Evropské
finanční Evropské
nástroje finanční






nástroje





Dluhové
financování

Soukromé
zdroje Soukromé
zdroje

Evropská investiční banka
Evropský investiční fond
InnovFin
Projektové dluhopisy

Investiční úvěr
Účelový úvěr
Směnečný program






EPC projekty
PPP
Crowdfunding
Inovativní partnerství

SMART REGIONS - FINANCOVÁNÍ
•

EU fondy, ale ty nespasí vše, je nutné jít cestou blendingu vč. mobilizace
soukromého kapitálu.

•

Unijní programy jsou velká příležitost; Horizon Europe, Cosme, InvestEU, Digital
Europe

•

Důležité je i hledání zahraničních partnerů; společné mezinárodní projekty

•

Národní programy – piloty; dobrá praxe (stávající fondy, TAČR,
experimentování)

•

Zvýšení motivace účastníků (soutěže, participace občanů)

•

Tvorba smart ekosystémů – spolupráce veřejná + soukromá + akademická sféra

•

Návrh/model propojení několika měst/obcí pro pilotování různých řešení
stejného problému

SMART REGIONS - MARKETING

• Zvýšení povědomí o konceptu SMART
• Osvěta - road show, PR (existující sítě, média)
• Příklady dobré praxe – prezentace kvalitních
komplexních projektů
• Motivace – systém ocenění města/obce/kraje
• Smart City Academy

SMART REGIONS – PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
•
•
•
•
•

MMR – příklady dobré praxe
Královehradecký kraj (CIRI) – chytrá řešení
Moravskoslezský kraj (MSD) – rozvojové projekty
Vysočina - příklady
NS MAS – příklady projektů ve venkovských oblastech, inspirují
se příklady ze zahraničí

• a další …
» MV ČR (projekt ve spolupráci s MMR) – best practices
» Czech Smart City Cluster - projekty

Děkuji za pozornost
Ing. Ivana Križanová
odbor regionální politiky
ivana.krizanova@mmr.cz

Různé, závěr
David Koppitz

Závěrečný coffee break

Děkujeme za pozornost

