MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Národní stálá konference

Plenární zasedání

Litoměřice, 4. května 2022

Akce je pořádána v rámci projektu OPTP 2014 –2020 Organizační zajištění DoP III. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000267

Program
09:00 – 09:30 Registrace
09:30 – 09:35 Úvod
09:35 – 09:40 Kontrola plnění usnesení ze zasedání NSK
09:40 – 10:10 Shrnutí jednání jednotlivých komor NSK, přijetí usnesení NSK
10:10 – 10:30 Aktuální stav přípravy politiky soudržnosti 2021–2027
10:30 – 10:50 Příprava programů přeshraniční spolupráce
10:50 – 11:25 Akční plán SRR 2023–2024

Program
11:25 – 11:40 Přestávka
11:40 – 12:00 Inovace ve veřejné správě a projekt PGR
12:00 – 12:35 Národní plán obnovy – aktuální stav, územní dimenze
12:35 – 13:45 Vystoupení řídicích orgánů – aktuální informace
13:45 – 13:55 Závěry ze setkání územních partnerů
13:55 – 14:00 Různé, závěr
14:00 – 15:30 Polední občerstvení

Úvod
Zdeněk Semorád, MMR

Kontrola plnění usnesení ze zasedání NSK
Richard Nikischer, MMR-OSARPPB

Usnesení NSK
Stav plnění usnesení NSK
k 3. 5. 2022
2

10
5
5
V realizaci
Plněno částečně
Plněno průběžně
Plněno
Nesplněno

90

Usnesení NSK-6/2021
Národní stálá konference
I.

schvaluje aktualizaci statutu a jednacího řádu NSK,

II.

ukládá sekretariátu NSK předložit aktualizaci statutu a jednacího řádu
ministryni pro místní rozvoj k podpisu a informovat členy NSK o jeho
vydání rozhodnutím ministryně,

III. bere na vědomí změnu statutu RSK.
Splněno

Usnesení NSK-8/2021
Národní stálá konference
Komora urbánní vnímá problematiku metropolitní spolupráce a jejího budoucího
legislativního ukotvení jako zásadní aspekt, kterému bude na dalších zasedáních
komory věnována zvýšená pozornost. Z tohoto důvodu Národní stálá konference

I. ukládá Ministerstvu pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem vnitra
pravidelně informovat o dosaženém pokroku a
II. vyzývá města na tomto s rezorty aktivně spolupracovat.
V realizaci

Usnesení NSK-10/2021
Národní stálá konference
I.

doporučuje územním partnerům spolupracovat při komunikaci
ISPZ v území s cílem jeho intenzivního využívání,
II. doporučuje resortům využívat informace z ISPZ při přípravě
a řízení svých dotačních titulů financovaných z evropských nebo
národních zdrojů.

V realizaci / plněno částečně

Usnesení NSK-11/2021
Národní stálá konference
I. doporučuje Regionálním stálým konferencím postupovat při
koordinaci HSOÚ dle dohodnutého harmonogramu, aby
nedocházelo mezi kraji k výrazným odlišnostem,
II. a formulovat konkrétní podněty k národním i evropským nástrojům
vhodným k řešení specifické situace HSOÚ,
III. doporučuje resortům otevřeně diskutovat podněty z území vedoucí
k podpoření rozvoje HSOÚ a ve svých nástrojích zohledňovat jejich
specifické potřeby.
V realizaci

Jednání per rollam Usnesení NSK-1/2022
Národní stálá konference

schvaluje klíče pro rozdělení alokace IROP v aktivitách silnice 2. třídy,
střední školství, zdravotnická záchranná služba, deinstitucionalizace
sociálních služeb v podobě schválené Radou Asociace krajů ČR.
Splněno

Shrnutí jednání jednotlivých komor NSK
Vedoucí komor

Komora ITI a IPRÚ (urbánní)
•

Poprvé se jednání komory zúčastnil ŘO spravedlivá transformace. Spolupráci vnímáme
jako důležitou.

•

Implementace integrovaných územních strategií uspokojivě pokračuje, přesto v roce
2023 zbývá odpracovat nezanedbatelný kus práce.

•

Vybrané ŘO (OP JAK, OPD a OP TAK) vyzvaly aglomerace k nalezení dohody o rozdělení
alokací v dotčených programech pro PO 2021-2027.

Komora CLLD
•

Rekapitulace realizace úvodních procesů implementace CLLD 21+ – 180 MAS
standardizováno, 180 koncepčních částí SCLLD schváleno a přesunuto do MS2021+

•

Další výhled – příprava a hodnocení programových rámců SCLLD

•

Podpora SCLLD 21+ /MAS z programů (rozdělení alokací mezi strategie,
dovymezování aktivit, výběrová kritéria, podpora provozu MAS)

•

Aktuality z oblasti rozvoje venkova (Vesnice roku, projekt Chytrý venkov, rozvoj
venkova v PPV, veřejná infrastruktura ve webových aplikacích MMR, Rural Pact)

•

MAS jako pomocník při řešení krizových situací

Usnesení NSK-2/2022
Národní stálá konference
vyzývá ŘO IROP k nastavení kritérií přijatelnosti pro CLLD
v programovém období 2021-2027 tak, aby zohledňovala
specifika venkovských oblastí a neomezovala podporované
aktivity více, než je nezbytně nutné, a případná bližší
prioritizace mohla být stanovena na úrovni MAS na základě
Strategií CLLD jednotlivých MAS.

Usnesení NSK-3/2022

Národní stálá konference
vyzývá ŘO OPZ+ k nastavení poměrů spolufinancování
projektů MAS v rámci CLLD tak, aby nebylo zásadně limitující
pro realizaci těchto projektů.

Usnesení NSK-4/2022

Národní stálá konference
vyzývá ŘO OP TAK, ŘO OP ŽP a ŘO SZP k projednání s NS MAS
ČR konkrétních návrhů oblastí podpory a podmínek v rámci
CLLD.

Usnesení NSK-5/2022

Národní stálá konference
vyzývá ŘO zapojené do implementace CLLD k nastavení
jednoznačných podmínek pro eliminaci případného střetu
zájmů.

Komora regionální
•

Národní plán obnovy
»
»

•

AP SRR
»
»
»

•

Stav ekonomiky, ceny energií, plnění komponent -> budoucí vývoj a podoba NPO
Role RSK v komponentě 2.8 a 4.5

Zaměření se na HSOÚ
ÚDOP – zacílení prostředků fondů EU, s ŘO konkretizovat formy
NDT pro HSOÚ – připravit ve spolupráci s regiony, navýšit alokaci

RAP
»
»

Příprava z metodického pohledu v pořádku
Vyhlášení výzev IROP se přizpůsobí stavu schvalování RAP

Aktuální stav přípravy politiky soudržnosti
2021–2027
Kateřina Neveselá, MMR-NOK

Harmonogram vyjednávání a schválení DoP a programů
16. prosince 2021
20.–22. prosince
2021
leden–březen 2022

21. února 2022

8. dubna 2022
12. dubna 2022

DoP předložena EK v SFC k formálnímu vyjednávání
OP JAK, OP TP a OP TAK předloženy EK v SFC k formálnímu
vyjednávání
OP Z+, OP D, OP ŽP, IROP, OP R a OP ST předloženy EK v SFC k
formálnímu vyjednávání
EK zaslala své formální připomínky k DoP (tzv. observations
letter), v dalších týdnech pak zaslány připomínky i k programům.
Následovalo vyjednávání s EK o připomínkách
Upravená DoP odesláno prostřednictvím SFC ke schválení EK
(očekáváno v 2. polovině května)
Upravený OP TP odesláno prostřednictvím SFC ke schválení EK
V nejbližších týdnech proběhne i odeslání ostatních programů

Hlavní sporné body formálního vyjednávání DoP
a programů s EK – změny oproti prosinci 2021
•

Výhrady EK k podpoře pobytových sociálních zařízení – deklarace v DoP, že
nebudou podporována „ústavní zařízení dlouhodobé pobytové péče“; vyjednávání
konkrétních podmínek na úrovni programů

•

Požadavek EK na zúžení podpory vozidel na alternativní paliva v OP TAK - důležitá
vazba na městskou dopravu a aby podpora nevedla k posilování individuální
dopravy a byl maximalizován přínos ke klimatické neutralitě

•

Tlak EK na „ozelenění“ podpory veřejných prostranství v rámci IROP (minimum
„šedého“ a maximum „modrozeleného“)

•

Z důvodu nutnosti naplnění tematické koncentrace a klimatického příspěvku také
proběhly alokační změny v IROP – přesun 19,3 mil. EUR z cílů politiky 3–4–5
(proporčně) do cíle politiky 2 (IZS)

Předpokládané přeprogramování DoP a programů
•

Z důvodů výrazné změny podmínek, a tedy i potřeb
a problémů ČR, dojde s největší pravděpodobností
do konce roku 2022 nebo začátku roku 2023 k
dílčímu přeprogramování DoP a programů pro
programové období 2021–2027.

•

Řešeny musejí být zejména potřeby (negativní
dopady) vyplývající z uprchlické vlny z Ukrajiny,
energetické krize, změny vybraných
makroekonomických veličin - nárůst inflace,
potažmo přehoupnutí do stagflace. Nyní se na
MMR–NOK rozbíhají prvotní práce.

Spuštění programů, první výzvy
•
•

•
•

6/2022 - očekávané schválení
programů
jednání MV
vyhlášení výzev
snaha ŘO o urychlení procesů - probíhají "nulté"
MV k předjednání dokumentů
již v únoru byla vyhlášena výzva OP ŽP na
kotlíkové dotace (legislativní důvody)
OP JAK vyhlásí před schválením programu výzvy
na Teaming a Šablony

Hlavní změny zaměření podpory v programovém období
2021–2027
Již nebude podporováno:
• Veřejná správa z ESF+
• Energetické úspory v bytových domech
Bude podporováno výrazně méně (z pohledu alokace):
• Dálnice a silnice I. třídy mimo TEN-T a krajské silnice
Hlavní změny podmínek
• Zásada „významně nepoškozovat“ („do not significant harm“ - DNSH)
a klimatická odolnost („climate proofing“)

Prvky zjednodušení v programovém období 2021–2027
•

•

•
•
•

Vyšší důraz na využití zjednodušených metod vykazování, u kterých příjemce nemusí
dokládat výdaje projektu; povinné využití u projektů s celkovými náklady do 200 tis.
EUR.
Minimalizace duplicit kontrol různých kontrolních orgánů díky provázanosti
systémů pro plánování kontrol.
Kontrola žádostí o platbu pouze na vzorku projektů a to na základě analýzy rizik,
využití vzorkování také na úrovni výdajů v žádostech o platbu.
Navýšení limitu pro povinnost dokládání faktur z 10 tis. Kč na 20 tis. Kč za jeden
účetní doklad. Výdaje do 20 tis. Kč je možno doložit pouze na soupisce výdajů.
Flexibilnější pravidla pro komunikaci žadatelů s hodnotiteli - v případě formálních
nedostatků žádosti o podporu či nejasností je unožněno tyto skutečnosti dovysvětlit
či doplnit. Žadatelé mohou svůj projekt prezentovat na jednání hodnoticí komise.

Konference - 24. května 2022
Politika soudržnosti v kontextu českého předsednictví a příležitosti
v evropských fondech
Kam směřuje jedna z nejsilnějších politik EU? S jakými cíli vstupuje ČR do diskuze
o její budoucnosti? A jaké konkrétní příležitosti pro zájemce o podporu projektů z
fondů EU přináší nové programové období?
Zastupitelský sál Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
9:00 – 17:00

27

Podpis Dohody o partnerství - 24. května 2022,
Magistrát hl. m. Prahy

28

Usnesení NSK-6/2022
Národní stálá konference
I.

bere na vědomí stav přípravy Politiky soudržnosti 2021–2027.

Příprava programů přeshraniční spolupráce

Jiří Horáček, MMR

Přehled programů
Program
Interreg Česko – Polsko

Alokace
(mil. EUR)

Řídicí orgán

178,870 Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo investic, regionálního rozvoje a
informatizace SR

Interreg Slovensko – Česko

85,324

Interreg Rakousko – Česko

86,821 Úřad zemské vlády Dolního Rakouska

Interreg Bavorsko – Česko

99,065

Interreg Sasko – Česko

Bavorské státní ministerstvo hospodářství,
reg. rozvoje a energetiky

152,365 Saské státní ministerstvo pro regionální rozvoj

Tematické zaměření
přeshraničních programů

Interreg Česko – Polsko
▪ Životní prostředí – spolupráce IZS, ochrana životního prostředí a
biologická rozmanitost (14 %)
▪ Kultura a cestovní ruch (40 %)
▪ Doprava – silniční a železniční infrastruktura, hraniční mosty (22 %)
▪ Institucionální spolupráce a spolupráce people-to-people (20 %)
▪ Posílení konkurenceschopnosti MSP (4 %)

Interreg Slovensko – Česko
▪ Životní prostředí – přizpůsobení se změnám klimatu a prevence
rizik, ochrana životního prostředí a biologická rozmanitost (25 %)
▪ Vzdělávání (9 %)
▪ Kultura a cestovní ruch (54 %)
▪ Institucionální spolupráce a spolupráce people-to-people (12 %)

Interreg Rakousko – Česko
▪ Výzkum, vývoj, inovace (22 %)
▪ Životní prostředí – přizpůsobení se změnám klimatu a prevence
rizik, ochrana životního prostředí a biologická rozmanitost (20 %)
▪ Vzdělávání (10 %)
▪ Kultura a cestovní ruch (30 %)
▪ Institucionální spolupráce a spolupráce people-to-people (18 %)

Interreg Bavorsko – Česko
▪ Inovace a konkurenceschopnost MSP (11 %)
▪ Životní prostředí – přizpůsobení se změnám klimatu a prevence
rizik, ochrana životního prostředí a biologická rozmanitost (21 %)
▪ Vzdělávání (17 %)
▪ Kultura a cestovní ruch (33 %)
▪ Institucionální spolupráce a spolupráce people-to-people (18 %)

Interreg Sasko – Česko
▪ Inovace a konkurenceschopnost MSP (10 %)
▪ Životní prostředí – přizpůsobení se změnám klimatu a prevence rizik,
ochrana životního prostředí a biologická rozmanitost (28 %)
▪ Vzdělávání (19 %)
▪ Kultura a cestovní ruch (26 %)
▪ Institucionální spolupráce a spolupráce people-to-people (17 %)

Stav a další výhled přípravy
programů

Interreg Česko – Polsko
▪ program předložen EK 1. 4. 2022
▪ připomínky očekáváme v polovině května
▪ pokračují práce na přípravě další dokumentace – kritéria a metodika
výběru projektů, vhodní příjemci, pravidla způsobilosti výdajů,
pokyny pro žadatele a příjemce
▪ na konci května bude zahájena informační kampaň zacílená na
potenciální žadatele

▪ vyhlášení prvních výzev na podzim 2022 po schválení programu ze
strany EK

Interreg Slovensko – Česko
▪ program předložen EK 31. 3. 2022

▪ připomínky očekáváme v polovině května
▪ aktuálně probíhá příprava zjednodušených metod vykazování výdajů
▪ vyhlášení prvních výzev v závěru roku 2022

Interreg Rakousko – Česko
▪ program předložen EK 19. 1. 2022
▪ připomínky EK obdrženy 11. 3. 2022, aktuálně probíhá jejich
vypořádání
▪ pokračují práce na přípravě další dokumentace – systém hodnocení,
kritéria výběru projektů, pravidla způsobilosti výdajů, zjednodušené
vykazování výdajů
▪ připravuje se ustavení nového MV

▪ vyhlášení prvních výzev na podzim 2022

Interreg Bavorsko – Česko
▪ program předložen EK 12. 10. 2021
▪ program schválen EK dne 17. 3. 2022
▪ probíhá příprava navazující dokumentace - pravidla způsobilosti
výdajů, systém a kritéria výběru projektů, zjednodušené vykazování
výdajů
▪ ustavující zasedání MV proběhne 12. 5. 2022
▪ vyhlášení prvních výzev plánováno na podzim 2022

Interreg Sasko – Česko
▪ program předložen EK 1. 3. 2022
▪ připomínky EK obdrženy 13. 4. 2022, aktuálně probíhá jejich
vypořádání
▪ připravují se navazující dokumenty a pravidla –kritéria výběru
projektů, pravidla způsobilosti výdajů, vč. zjednodušeného
vykazování apod.
▪ vyhlášení prvních výzev na podzim 2022

Děkuji za pozornost!

Akční plán SRR 2023–2024
a strategie RE:START
Miroslav Daněk, MMR

Akční plán SRR 21–22: stav plnění aktivit

Celkem

30

Metropole a Aglomerace

Regionální centra

19
9

107

9

36

HSOÚ

6

1

19

8

53

4

3
28

18

58

1. 2.

2. 3.

7. 3.

8. 3.

20. 4.

PS SRR

PS Venkov

PS Města

PS Regiony

PS SRR

Akční plán SRR 21–22: splněné úkoly

Metropole a Aglomerace

Regionální centra

Ohrožená území

Projekt Technologická
inkubace

Program Výstavba

Pokračování programu
Smart Park for the Future

Koordinační aktivity
v oblasti sociálních
a zdravotnických služeb

Podpora dostupnosti
praktických lékařů

Kapacity MŠ a ZŠ
Prstenec I + II

Program Obchůdek

Regenerace brownfields

Akční plán SRR 21–22: výzvy a další směřování
• Jednání s resorty
» Červené a oranžové aktivity
» Konkretizace úprav stávajících aktivit

•
•
•
•

Financovaní – programy fondů EU 21–27
Zacílení na HSOÚ – větší politická podpora
Vojenské újezdy – odlišné potřeby?
Návrhy zaměření nových aktivit

Návrh zaměření nových aktivit

Podpora metropolitní spolupráce
Vytvořit program na podporu Expat center
Posílit podporu nákupu alternativních nízkoemisních vozidel pro zajištění obslužnosti

Zajistit financování destinačního managementu ze strany státu
Vytvoření národního dotačního titulu na podporu HSOÚ
Pilotní projekt modulárních obecních bytů určených pro sociální bydlení

Další kroky

březen
leden

červen
duben

květen

červen

září

říjen

+ 5. Souhrnný akční plán RE:START

Strategie RE:START harmonogram tvorby AP5
•

Zpracování aktualizace AP5
» Březen 2022: společné jednání RSK + tripartita – Zpráva o realizaci 2021, AP5
» Duben – červen 2022: semináře, workshopy: stakeholdeři, regiony, ministerstva, PS,
SRR21+
» Průběžně sběr dat primárně přes systém ISPZ (cílený na aktuální problematiku –
nepůjde o plošný sběr)
» Červen 2022: rozeslání návrhů k aktualizaci AP5 pro společné jednání RSK + tripartita
» Červen – červenec 2022: společné jednání RSK + tripartity k AP5
» Srpen – říjen 2022: VPŘ, MPŘ

•
•

Konference restrukturalizace: září 2022
Předložení AP5 vládě ČR k 31. 10. 2022

PILÍŘE MST

Mechanismus spravedlivé transformace

Fond
spravedlivé
transformace

Invest EU

Úvěry EIB

Plán spravedlivé územní transformace (PSÚT)
✓ 16. 3. 2022 – PSÚT odeslán společně s OPST k formálnímu připomínkovému procesu EK
✓ Příklady aktivit v roce 2021
»
»
»
»
»

Zpracování PSÚT
Využití výstupů PS 3 Uhelné komise ČR
Komunikace a koordinace aktivit
Zpracování a provoz webových stránek
s ucelenými informacemi o MST
Koordinace činnosti Transformační
platformy (5. jednání)

»
»
»
»

Organizace workshopů
Zajištění informovanosti veřejnosti
Koordinace spolupráce s poradenstvím
JASPERS
Příprava podkladů pro Technical Support
Instrument (TSI)

Harmonogram PSÚT (+ OP ST)
Březen 2022
•

Současná verze PSÚT zaslána na EK 16. 3. 2022 – formální připomínkový proces

Duben – květen 2022
•

Vypořádání formálních připomínek od EK – dle aktuální informace by měly přijít do pol. května 2022

Červen/červenec 2022:
•
•

Dokončení procesu SEA
Schválení ze strany EK

3. Q 2022
•

Po prvním MV – typy výzev strategické projekty, tematické, finanční nástroje, skupiny projektů (tzv.
zastřešující projekty)

OP SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE
Posun a spolupráce s kraji
kontrolní dny strategických projektů
příprava témat, která bude program podporovat v otevřených výzvách
v rámci PS
příprava zastřešujících projektů
spolupráce s Národní rozvojovou bankou k možnostem podpory
prostřednictvím finančních nástrojů
v území bude nově působit CzechInvest specificky ve vztahu k OPST
lpl
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2 nové průběžné nesoutěžní výzvy – plánované vyhlášení: květen 2022
PODPORA KOMUNÁLNÍ ENERGETIKY
MALÝCH OBCÍ
• Žadatelé – obce ČR do 3000 obyvatel
• FVE a střechy a přístřešky veřejných
(nekomerčních) budov + možnost akumulace,
elektrolyzéru, vyvolané rekonstrukce střechy /
vnitřních rozvodů + pokrytí nákladů na SMART
metery
• Pro individuální instalace a sdružené projekty

PODPORA KOMUNÁLNÍ ENERGETICKÉ
INFRASTRUKTURY – VĚTŠÍ OBCE
•

•

•

Žadatelé – obce, města (vč. Prahy), veřejné
subjekty, subjekty vlastněné 100% veřejným
sektorem
Pořízení FVE na střechy a přístřešky veřejných
budov (vč. komerčních) budov a veřejných
pozemků (vč. veřejných komerčních pozemků) +
akumulace, elektrolyzéry, investice do zařízení
energ. managementu, pokrytí nákladů na SMART
metery
Výhradně pro sdružené projekty

• V přípravě nastavování podmínek programu – potřeba legislativních úprav – dotační přednost NPO
• Plánované zaměření programu: podpora komunitní energetiky a energetických společenství (výstavba
komunitních elektráren, tepláren, bioplynových stanic, systémy akumulace elektrické a tepelné
energie, SMART prvky sdílení a měření)
• Realizace za účelem uspokojení vlastních energetických potřeb místní komunity
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Usnesení NSK-7/2022
Národní stálá konference

bere na vědomí stav tvorby Akčního plánu SRR 2023-2024.

Inovace ve veřejné správě a projekt PGR
Miroslav Jurásek, MV

Metodika - Kvantitativní výzkum
Kvantitativní výzkum
• Postup v souladu s doporučeními Kodaňského manuálu
(dotazník)
Cíle:
• Deskripce významu inovací VS, vytvoření systému k podpoře
inovací + cílený vznik inovace, výzkum inovačního potenciálu
české VS, identifikace a kvantifikace faktorů ovlivňující inovační
prostředí

Základní výběrový soubor (cílová populace):
• Státní správa (ministerstva, jiné ÚOSS, služební orgány)
• Samospráva (kraje, obce)
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Metodika - Kvantitativní výzkum
Základní jednotka dotazníku vybrána technikou náhodného
stratifikovaného výběru:
• Sampling frame = pracoviště na úrovni odborů (osloveni
ředitelé, vedoucí samostatného oddělení) + obecní úřady
• Velikost výběrového souboru = stanovena na 10–15 %
z identifikovaných pracovišť
Sběr dat:
• Online (program Survio), proběhl během listopaduprosince 2021
Analýza dat:
• Frekvenční analýza, deskriptivní analýza, Excel
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Metodika - Kvalitativní výzkum
(metodika OPSI)
Definice pojmů:
1)
2)
3)
4)

Inovace zaměřené na zlepšení
Anticipační inovace
Adaptivní inovace
Inovace zaměřené na poslání

Otázky:
•
•
•

Jak vypadá celková struktura (skladba) inovací realizovaných v rámci
veřejné správy?
Jaký je převládající typ (faceta) v rámci české veřejné správy?
Jaké kroky na podporu inovací by měly být přijaty subjekty české
veřejné správy s ohledem na její strukturu inovačního portfolia?

Metoda (obsahová analýza):
 Rozkódování inovací do kategorií stanovených (definovaných a
popsaných) OPSI dvěma kódovači
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Měření inovací ve veřejné
správě 2019–2021
• Ministerstvo vnitra realizovalo
první dotazníkové šetření k
měření inovací ve veřejné správě
• Měření vychází z Kodaňského
manuálu, který byl přizpůsoben
specifikům českého prostředí.
• Měření inovací pokrylo tříleté
období 2019–2021
• Infografika a výsledky budou k
dispozici na webových
stránkách www.kvalitavs.cz
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Co jsou inovace ve veřejné správě?
NOVÉ NEBO VÝRAZNĚ
POZMĚNĚNÉ

NOVÉ PRO KONKRÉTNÍ
SUBJEKT, ALE MOHOU BÝT

První svého
druhu
Procesy a
metody práce

Služby

VYTVOŘILY JEDNU NEBO
VÍCE HODNOT

Kvalita

Efektivnost
Inspirované jiným
řešením
Zapojení občanů

Produkty

Způsoby
komunikace

Zkopírované

Definice použitá v Kodaňském manuálu

Spokojenost
zaměstnanců
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Respondenti
Státní správa

Kraje

Obce

304
náhodně oslovených
pracovišť

Segment veřejné správy

Počet
odpovědí

Ministerstva

45

Další ÚOSS

23

Služební orgány (území)

5

Služební orgány (centrum)

46

Kraje

24

Obce

68

211

69 %

obdržených odpovědí

responze
66

Pracovní pozice respondentů
Ředitel odboru (85)
KDO VYPLŇOVAL?
Osloveni byli vedoucí
pracovníci pracovišť a byli
vyzváni (v souladu s
doporučením Kodaňského
manuálu), aby přeposlali
dotazník na jiné
zaměstnance, kteří mohou
být obeznámeni s řízením
inovací lépe než oni, popř.
na jiná pracoviště v rámci
organizace.

Vedoucí oddělení (42)
Řadový zaměstnanec (32)
Tajemník obce (37)

Vedoucí odboru (11)
Starosta (4)
Náplň práce jednotlivých pracovišť
❖ Vnitřní chod organizace i věcná
agenda (30 %)
❖ Vnitřní chod organizace (21 %)
❖ Výkon věcné agendy (49 %)
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Je česká veřejná správa inovativní?
JE TO HODNĚ ?

oslovených pracovišť
implementovalo v
období 2019–2021
alespoň jednu inovaci

59 %

Mezinárodní srovnání může být v tomto případě
zavádějící. Skandinávské státy, které jsou leadery
v oblasti inovací ve veřejném sektoru, provádí
měření inovací pravidelně a zahrnují do něj celý
veřejný sektor včetně zdravotnictví, školství apod.
Implementaci alespoň jedné inovace za dvouleté
období většinou potvrdí až 80% respondentů.

65%
63%

59%

58%

59%

56%

Inovační aktivita v jednotlivých
segmentech veřejné správy
Zvláště dobře si vedou obce (63 %) a další
ústřední orgány státní správy (65 %)
68

Inovovat se vyplatí
PŘÍNOSY INOVACÍ
Vyšší kvalita
poskytovaných služeb

48 %

Lepší organizace a
metody práce

48 %

Úspora nákladů

47 %

Větší spokojenost
zaměstnanců

45 %

Zvýšení produktivity
práce

41 %

Respondenti
subjektivně
vyhodnotili přínos zavedených
inovací výrazně nadprůměrně
číslem 7,96 (na škále 1 velmi
malý a 10 velmi vysoký).
Největší spokojenost v tomto
ohledu je na úrovni obcí.

Pouze čtvrtina inovací (25 %)
implementovaných ve veřejné
správě, se obecně nesetká s
očekávaným přínosem a je
hodnocena jako neúspěšná.
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Evaluace
Pracoviště se zajímají a zjišťují, zda inovace splnily svůj účel.
Veřejnoprávní subjekty preferují hodnocení vlastními silami, bez
externí (např. konzultační) pomoci.
USKUTEČNILA SE K ZAVEDENÝM INOVACÍM
EVALUACE?
Již proběhla

4%
18%

Právě probíhá
Plánuje se
54%

19%

Nijak
nehodnoceno
5%

Bez odpovědi
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Jak rozsáhlá má být evaluace?
Data (důkazy):
• Nalezení určitého konkrétního dopadu
• Velké nároky na shromáždění rozsáhlého „důkazního břemene“ –
doporučuje se najmout si externího evaluátora
Trend:
• Není založena na evidence-based, konkrétním poznání,
• Cíl - vysoký stupeň systematizace ve sběru a analýze dat
• Reflexe kvality zdrojů, diskuze o předpokladech hodnoty inovace
Zkušenosti (jednotlivců nebo organizace jako celku):
• Poukázání zkušeností s inovací = nejnižší požadavek na evaluaci
• Zaměstnanci, občané, jiní, kterých se inovace týká (= cílová
skupina)
• Systematický sběr dat nebyl možný
• Používá se v případě, že se nedostávají zdroje (jsou limitované)
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Ústřední podpora inovací

72

Doporučení a opatření
 Podporovat implementaci inovačních podnětů
 Posílit znalostní kapacitu zaměstnanců veřejné správy
v oblasti inovací
 Systematicky podporovat inovační kulturu a znalostní bázi pro
oblast inovací ve veřejné správě
 Podporovat šíření inovací napříč veřejnou správou
 Podpořit spolupráci veřejné správy s dalšími aktéry
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Hloubkové fokusní rozhovory
Cíl: doplnit poznatky z dotazníkového šetření, upřesnit doporučení
odsud vzešlá
Forma: online, délka: cca 2h
Diskutující:
• 7 osob působících na různých pozicích z následujících institucí
státní správy: MS, MF, MPSV, MZd, MMR, MO, MV, ÚV
• 7 otázek spadajících obsahově do dvou kategorií: a)
zaměřených na současnost, b) zaměřených na budoucnost
Metoda analýzy dat: deskripce; technika klastrové matice konceptů
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OECD Public Governance Review of
the Czech Republic (PGR)
 Projekt „Hodnocení výkonu veřejné správy v České republice a
doporučení pro budoucí strategický rozvoj“; realizátor Ministerstvo
vnitra
 Partner projektu: mezivládní organizace OECD (Organizace pro
hospodářskou spolupráci a rozvoj)
 PDP2 v programu Řádná správa věcí veřejných, financovaného z
Fondů EHP 2014–2021
 Přehledy zaměřené na téma veřejné správy vznikly již v mnoha
zemích, například ve Slovinsku, Slovensku, Maďarsku, Polsku,
Estonsku nebo Řecku
 Vzdělávací aktivity – praktický dopad projektu
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Obsah PGR
 Doporučení OECD, jak zlepšit kvalitu poskytování služeb
veřejné správy v každé níže uvedené oblasti se zřetelem na
jejich dostupnost, efektivitu řízení a personální zajištění:
 Koordinační role centra vládnutí
 Podložená rozhodnutí - evidence-based policy making
 Veřejná správa na místní a regionální úrovni
 Lidské zdroje ve veřejné správě
 Digitalizace veřejné správy
 Případová studie která se zaměří na řešení covidové krize v
České republice
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Harmonogram realizace
 03/2023 Slavnostní představení PGR veřejnosti
 04/2023–01/2024 program na podporu implementace
doporučení (navazující workshopy s odborníky OECD)
Věcný koordinátor projektu:
Jana Ticháčková (email: jana.tichackova@mvcr.cz)
Podrobnější informace:
https://www.mvcr.cz/clanek/hodnoceni-vykonu-verejne-spravy-vcr-a-doporuceni-pro-budouci-strategicky-rozvoj.aspx
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Děkuji za pozornost
Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D.
Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV

Mob.: 731 428 803
E-mail: miroslav.jurasek@mvcr.cz
Zpracováno v rámci projektu „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České
republiky pro období 2014–2020“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125. Projekt je spolufinancován z
prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu.
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Národní plán obnovy – aktuální stav, územní
dimenze
Marián Piecha, MPO
Richard Nikischer, MMR
Jan Vořechovský, MK

19. zasedání Národní stálé
konference
Aktuální stav implementace

Litoměřice, 4. 5. 2022

Aktuální stav implementace
Plnění milníků z pololetního reportingu k 30.4.2022

První žádost o platbu s termínem podání 30.9.2022 obsahuje 37 milníků/cílů
za cca 1 mld. Kč
(MPO-DU zahájilo jednání s EK na téma ověření a schválení naplněných milníků)
12 milníků splněno ☑
23 milníků „On track“ – na cestě ke splnění
2 milníky zpožděny ☒
Podrobně vysvětleno a popsáno v záložce „plnění NPO“ na
www.planobnovyCR.cz
V rámci tohoto reportingu informuje ČR Evropskou komisi o realizaci a
plnění jednotlivých milníků a cílů. Nyní se reporting týká 72 milníků/cílů,
tzn. že se ověřuje aktuální stav realizace jednotlivých milníků a cílů.

Aktuální stav implementace
Uzavření Provozního ujednání
Jednání k Provoznímu ujednání (Operational Arrangement) probíhají od října 2021
a stále pokračují.
Jedná se o bilaterální dohodu mezi ČR a EK, která blíže specifikuje a detailněji
popisuje milníky/cíle popsané v Prováděcím rozhodnutí (CID).
OA je podmínkou pro zpracování a odeslání první žádosti o platbu na Evropskou
komisi. Většina členských států, které již má OA uzavřené tak učinila před podáním
první žádosti o platbu.
Za ČR ujednání bude uzavírat dle usnesení vlády MPO.
Finální verze, kterou jsme obdrželi od EK po úpravě legislativní složkou EK, obsahuje
řadu nových a detailnější povinností.

Aktuální stav implementace
Vyjednávání s EK
Zaměřeno na vyplňování tzv. krycích listů pro splněné milníky a cíle.
Dlouhodobější plnění cílů spojených zejména s druhou žádostí o platbu
(identifikovány výraznější zpoždění u MV).
EK se při svých vyjednáváních soustřeďuje na klíčové milníky a na dodržení
původního reformního charakteru dle CID – stavební zákon a jeho novelizace,
vznik Nejvyššího stavebního úřadu
Základní dotazy spojené s navýšením obálky pro členské státy
Reporting společných ukazatelů

Aktuální stav implementace
8 klíčových milníků pro podání první žádosti o platbu
V rámci první žádosti o platbu vůči EK je klíčových 8 milníků (audit and
control /M 207 - 213).
Milníky jsou zaměřeny na informační systém, problematiku střetu
zájmů a úpravu zákona o skutečném majiteli.
Transpozice AML nařízení (definice skutečného majitele) má nejvyšší
urgenci. Bude nutná novelizace českého zákona. MSp předpokládá
účinnost novely zákona k 30. 9. 2022.
V tuto dobu bude podána také první žádost o platbu za ČR.

Aktuální stav implementace
Schválené usnesení vlády - změny v NPO - výsledky inventury NPO
1 osoba za resort – centrální koordinace + 1 zástupce
NPO je prioritou – jedná o velmi krátký a časově omezený
projekt. Termíny v CID jsou závazné.
Otázka financování (DPH, české komponenty, personální kapacity
apod.) bylo na jednání vlády z přijatého usnesení č. 258 z 30. 3.
2022 odstraněno
Jednotlivé resorty musí řešit financování individuálně

Aktuální stav implementace
Informace o personálních kapacitách
Personální kapacity MPO-DU
14 míst obsazeno
Personální kapacity VK a implementační struktury
Všechny resorty identifikují potřeby dalších personálních kapacit
Centralizované řešení potřeby finančních prostředků na personální
kapacity na implementaci není
Nutné řešit z interních zdrojů či individuálními jednáními resortů s MF

Aktuální stav implementace
Navýšení obálky členského státu
Predikce 14 mld. Kč pro ČR.
V souvislosti s makroekonomickým výhledem(růst ČR je nižší než průměrný růst
EU).
EK bude pro toto vydávat samostatné pokyny
Reformy;
Spojeno s CSR (známé v květnu 2022);
Zelená tranzice.
Na Řídícím Výboru NPO byli VK upozorněni, aby připravili krátké shrnutí do poloviny
dubna (rozsah cca 1-2 A4), kde měli odprezentovat základní projekty a oblasti
podpory, kam chtějí případné navýšení směřovat (účel/finance/harmonogram/
implementace).

Aktuální stav implementace
Navýšení obálky členského státu
Obdrželi jsme tyto podněty od všech resortů kromě MZe a MMR
Podněty jsou centralizovány a budou zahrnuty do centrální evidence. S konečnou
podobou následně seznámíme partnery.
Základní směry:
Vzdělávání
Digitalizace
Zdravotnictví (geriatrická péče)
Podpora VaV
Energetika (úspory a odklon od ruského plynu)
České komponenty
Navýšení stávající alokace
Návrhy na navýšení obálky budou předloženy vládě

Aktuální stav implementace
Navýšení obálky členského státu
Rozlišovat mezi:
Aktualizací plánu (update)
Změnou plánu (amandment)
Různé podmínky a zdůvodňování
Nutný souhlas ostatních členských států
EK zašle pokyny pro navýšení obálky členského státu
Očekávané schválení navyšování obálky členského státu proběhne po první
žádosti o platbu a reálné navýšení je otázkou roku 2023

Děkuji za pozornost

Národní plán obnovy – Veřejná debata
15. dubna 2021

www.planobnovyCR.cz
npo@mpo.cz
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Investice 1.4.1.6 – Demonstrativní projekty 5G

• Vertikála Smart City (Smart Village/Region)
• Aplikace technologie 5G v oblastech chytré
mobility, monitorování a bezpečnosti,
vzdělávání, zdravotnictví atd.
• Implementace řízená MMR

• Vertikála Průmysl 4.0
• Aplikace technologie 5G v prostředí
výrobních linek, robotizovaných systémů,
průmyslových kampusových sítí atd.
• Implementace řízená MPO

Financování aplikací technologie 5G a sítí 5G
Financování z NPO i dalších zdrojů
• Pro rok 2022 je připravována 1. výzva
pro projekty 5G pro 5 měst ve výši 89,5 mil.
Kč
• Od roku 2023 budou následovat další výzvy
pro celou ČR pro obě vertikály Smart City
a Průmysl 4.0 ve výši 1 mld. Kč
• Do 5G směřují i další prostředky z NPO na
pokrytí rychlým internetem území,
dopravních koridorů
a jiných oblastí nebo EU fondů
a programů jako je např. Nástroj pro
propojení Evropy 2021–2027 (CEF2)

Národní plán obnovy: komponenta 2.8
•

Konzultační dny
»
»
»

Cílové hodnoty budou, zdá se, naplněny (14 specifických BF a 45 nepodnikatelských BF)
Úzkým hrdlem je ve většině případů podmínka SP do února/března 2023
Výzvy
•
•
•

•
•
•
•

Specifické BF – únor 2023
Nepodnikatelské BF – únor 2023
Pro podnikatelské BF (2.8.3.) – přelom května/června 2022

Přesné technické podmínky (DNSH, Energo, recyklace, klima, atd.) budou prakticky totožné pro
všechny komponenty, žadatelé je tedy zjistí za měsíc z výzvy MPO na podnikatelské BF
K dořešení zbývá definice a praktické provedení "přírodního úložiště uhlíku", na které bude
samostatná výzva z 2.8.2. ve výši 160 mil. Kč
Žadatelé se specifickými BF (2.8.1.) byli instruování, jak žádat o "doporučení RSK", naopak RSK vědí,
které specifické BF jsou připravené do výzvy a budou o doporučení žádat
Zatím se efektivní výše podpory u rekonstrukcí kolem 40–50 % nejeví jako zásadní překážka

Usnesení NSK-8/2022
Národní stálá konference
I.

vyjadřuje znepokojení nad stavem implementace NPO, především v avizovaných
problémech při plnění schváleného harmonogramu (milníků a cílů). Žádá proto
gestora NPO, tedy MPO, vlastníky jednotlivých komponent a vládu ČR, aby činili
všechny potřebné kroky, které povedou k realizaci schválených reforem a investic,
a to tak, aby prostředky alokované pro Českou republiku byly v plné míře využity.
II. žádá MPO, aby do 17. 5. 2022 informovalo členy NSK o reálnosti plnění milníků
a cílů NPO a o možných důsledcích, které z případného neplnění vyplynou.

Integrovaný regionální operační program
2014–2020 a 2021–2027
4. 5. 2022
19. zasedání NSK – Plenární zasedání
Litoměřice

Integrované nástroje v IROP 2014–2020
Poslední výzvy ITI (resp. ZS ITI) a IPRÚ byly vyhlášeny 30. 6. 2021
•

Příjem žádostí do 31. 12. 2021, vybrané výzvy IROP prodlouženy do 31. 3. 2022

•

Celkem vyhlášeno 453 výzev

•

57 výzev bez jediného projektu, 169 výzev pouze s jedním projektem

Poslední výzvy MAS byly vyhlášeny 15. 11. 2021
•

Příjem žádostí do 15. 12. 2021

•

Celkem vyhlášeno 2 033 výzev

•

308 výzev bez jediného projektu, 679 výzev pouze s jedním projektem

IROP 2014–2020

Integrované nástroje v IROP 2014–2020
Celková
alokace (Kč)

Předloženo
celkem

ITI

14 521 124 054

977

18 724 196 306

29

590 861 202

720

14 095 151 020

10 923 292 127

IPRÚ

5 503 230 339

378

6 360 643 536

36

827 570 126

290

4 633 645 597

3 293 471 562

CLLD

7 603 686 633

4 589

9 777 792 338

221

373 947 467

3 482

7 345 811 705

5 543 224 588

27 628 041 026

5 944

34 862 632 180

286

1 792 378 795

4 509

26 074 608 322

19 759 988 277

Celkem
Celkem %

100 %

-

Předloženo
celkem (Kč)

126 %

V
V hodnocení
hodnocení
(Kč)

Vydán
Právní
akt

Integrovaný
nástroj

-

6%

-

Vydán Právní
akt (Kč)

94 %

Proplaceno
(Kč)

72 %

Zdroj: ŘO IROP, stav k 14. 4. 2022

IROP 2014–2020

Komplexita nástrojů v IROP
Kategorie velikosti obce

Typ nástroje

Celkem
1 - 500

501 - 1 000

769 653 438

1 835 347 359

5 747 273 695

5 549 592 516

2 680 339 734

1 074 829 919

2 130 551 745

4 032 413 728

23 820 002 134

7 383 526

135 293 217

556 839 395

1 239 597 570

1 070 646 148

253 083 188

647 722 932

3 406 231 385

7 316 797 360

IPRÚ

49 707 589

30 578 955

111 782 949

115 110 410

46 659 026

1 274 188 754

1 388 234 407

3 016 262 090

CLLD

911 036 701

1 240 113 940

2 001 943 403

1 500 203 830

481 944 666

209 011 573

1 737 781 254

3 241 333 471

8 417 839 442

8 404 504 326

4 279 589 573

1 536 924 679

Individuální proj.
ITI

Celkem

1 001 - 3 000

3 001 - 10 000

10 001 - 20 000

20 001 - 25 000

-

25 001 - 60 000

4 052 463 432

nad 60 000

8 826 879 520

6 344 254 113
40 497 315 697

Zdroj: ŘO IROP, projekty obcí a jejich organizací stav k 21. 4. 2022

IROP 2014–2020

Harmonogram příprav IROP 2021–2027
Úkol

Termín

Garant

Vydání SEA hodnocení

25. 10. 2021

MŽP

Schválení PD IROP vládou

5. 11. 2021

Vláda/ŘO IROP

0. jednání Monitorovacího výboru IROP

17. 12. 2021

ŘO IROP

Oficiální odeslání PD IROP na EK začátek formálního vyjednávání s EK

19. 1. 2022

ŘO IROP

Vydání 1. verze Obecných pravidel pro žadatele a příjemce

1. 4. 2022

ŘO IROP

Oficiální připomínky EK k PD IROP a jejich vypořádání

březen-květen 2022

EK

Rozhodnutí EK o schválení PD IROP

květen/červen 2022

EK

1. jednání MV IROP 2021–2027
(schválení kritérií a HMG výzev)

květen/červen 2022

MV IROP

PRVNÍ VÝZVY IROP PRO IND PROJEKTY

2. čtvrtletí 2022

ŘO IROP

PRVNÍ VÝZVY IROP PRO IN PROJEKTY

2. polovina 2022

ŘO IROP

IROP 2021–2027

Územní dimenze v IROP 2021–2027
Integrované nástroje v IROP 2021–2027

1) ITI (integrované teritoriální investice)
Témata v IROP
•
•
•
•
•
•

SC 1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost
SC 2.2 Zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí
SC 4.1 Vzdělávací infrastruktura
SC 4.2 Sociální infrastruktura
SC 4.4 Kulturní dědictví a cestovní ruch
SC 6.1 Čistá a aktivní mobilita

Celková alokace
996 010 196 EUR (EFRR)
Celková alokace
24 402 249 796 Kč (EFRR)
21,92 % celkové alokace IROP
Pro srovnání v IROP 2014–2020 byla alokace 942 253 773 EUR
IROP 2021–2027

Územní dimenze v IROP 2021–2027
Integrované nástroje v IROP 2021–2027

2) CLLD (komunitně vedený místní rozvoj)
Témata v IROP
•

SC 5.1 Komunitně vedený místní rozvoj – doprava, veřejná prostranství, hasiči, vzdělávání, sociální
infrastruktura, kulturní památky, knihovny, muzea, veřejná infrastruktura cestovního ruchu

Celková alokace
325 250 587 EUR (EFRR)
Celková alokace
7 968 639 382 Kč (EFRR)
7,16 % celkové alokace IROP
Pro srovnání v IROP 2014–2020 byla alokace 303 932 245 EUR
Podpora podle kategorií regionů:
Méně rozvinuté regiony - 95 % z EFRR, 0 % ze SR
Přechodové regiony - 80 % z EFRR, 15 % ze SR
IROP 2021–2027

Územní dimenze v IROP 2021–2027
RAP (regionální akční plány)
Témata v IROP
•

Zdravotnická záchranná služba

•

Silnice II. třídy

•

Střední školství

•

Deinstitucionalizace sociálních služeb

Regionální akční plány jen v IROP
RAPy budou schvalovat Regionální stálé konference
Výzva IROP s alokací po krajích podle definovaného klíče
Celková alokace 18 795 710 452 (EFRR)

IROP 2021–2027

Územní dimenze v IROP 2021–2027
KPSV 2021+ (Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení 2021+)
Témata v IROP:
•

Sociální služby

•

Sociální bydlení

•

Regionální vzdělávání

Koordinuje Agentura pro sociální začleňování (ASZ)
Zapojené programy - OPZ+, OP JAK, IROP
Opět vyčleněná alokace ve vyhlášených výzvách IROP (určí ASZ)

IROP 2021–2027

Vybrané připomínky EK
SC 6.1 Udržitelná městská mobilita
•
•

Požadavek na SUMP (Strategického plánu udržitelné městské mobility) - akceptováno
Omezení podpory jen na městské oblasti – u vozidel vyřešeno tím, že linka musí vést do městské
oblasti

SC 2.1 Integrovaný záchranný systém
•

•

Požadavek EK na nové kódy intervence zohledňující ICT, energetickou účinnost budov a
vzdělávání (akceptovali jsme)
Budovy musí plnit energetická kritéria podobně jako v OPŽP (pasivní standard)

SC 2.2 Zelená infrastruktura ve veřejných prostranstvích měst a obcí
•
•
•
•

Nové kódy intervence (48, 64, 73, 77)
Kritéria hodnocení musí být připravována s AOPK a MŽP + role AOPK při schvalování projektů
a změn a při kontrolách
Podpora bude v obcích jen v zastavitelném území (dle územního plánu)
Limit přímých výdajů na „šedou infrastrukturu“ (5–10% - v jednání s EK) = technická infrastruktura,
mobiliář, beton, chodníky, lampy…

IROP 2021–2027

Vybrané připomínky EK
SC 4.1 Vzdělávací infrastruktura
•
•

Požadavek na povinnost tvořit v MŠ kapacity pro děti do 3 let – akceptovali jsme
Striktní zákaz financovat internáty a dětské domovy

SC 4.2 Sociální infrastruktura
•

Jen sociální služby komunitního typu – z IROP všechny služby (terénní, ambulantní,
pobytové), kromě pobytových služeb péče (týdenní stacionář, domov se zvláštním
režimem, domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné
bydlení = z Národního plánu obnovy na MPSV); v DI snad všechny pobytové služby
(podmínkou vytvoření Akčního plánu DI ze strany MPSV)

Další připomínky EK
•

Energetická účinnost budov – povinné u staveb IZS, dobrovolné v ostatních relevantních
oblastech (vzdělávání, soc. infrastruktura, kultura, CLLD) – způsobilé výdaje na
energetická opatření při novostavbách a rekonstrukcích

IROP 2021–2027

Start IROP 2021–2027
Odvislé od schválení PD ze strany EK; pak MoV – schválení kritérií hodnocení a
HMG výzev; pak mohou začít výzvy; odladěná metodika; funkční monitorovací
systém
První výzvy nejspíš červen 2022
V prvním sledu (do podzimu 2022) zhruba v tomto pořadí: silnice (RAP),
kybernetická bezpečnost, knihovny, MŠ, vozidla, sociální služby, IZS-ZZS (RAP),
muzea, ZŠ, cyklodoprava, eGovernment, SŠ (RAP), psychiatrie, bezpečnost
dopravy, IZS-MV, další vzdělávání
V druhém sledu (zima 2022): následná péče, sociální bydlení, paliativní péče,
telematika, eHealth, speciální vzdělávání, terminály, DI sociálních služeb (RAP),
neveřejné sítě
V třetím sledu (nejspíš až 2023): veřejná prostranství, plnicí a dobíjecí stanice,
cestovní ruch, standardizace ÚP, infekční kliniky, onkologická péče, urgentní příjmy
Integrované výzvy budou vyhlášeny vždy po individuálních výzvách

IROP 2021–2027

IROP TOUR
Centra pro regionální rozvoj
IROP TOUR – série akcí Centra pro regionální rozvoj, které proběhnou na více než
50 místech České republiky
V každém regionu představí Centrum nejaktuálnější informace k IROP 2021–2027
Akce proběhnou od poloviny dubna do konce května 2022
Účastníci seminářů obdrží ucelenou informaci o novinkách, podporovaných
aktivitách i změnách v IROP 2021–2027
Součástí seminářů budou také tematické konzultace ke konkrétním specifickým
cílům IROP 2021–2027
Přehled akcí a možnost registrace je dostupný na webu Centra:
https://www.crr.cz/irop-tour-centrum-predstavuje-irop-2021-2027/

IROP 2021–2027

Informace o IROP 2021–2027
www.irop.mmr.cz
KONZULTAČNÍ SERVIS IROP

https://ks.crr.cz/

Odbor Řídicího orgánu OPTP
Mgr. Marek Kupsa

Aktuální stav
• v současném období čerpání regionální dimenze v OPTP
probíhá bezproblémově
• pro ITI vyčerpáno již 204,6 mil. Kč
• pro RSK vyčerpáno již 141,7 mil. Kč
• čerpání bude umožněno do konce roku 2023
• přechod na nové období po dočerpání prostředků nutno šetřit!!

OPTP 2021+
•
•
•
•

vyjednávání s EK ukončeno
regionální dimenze ze strany EK bez připomínek
schválení programu do konce 2.Q. 2022
první výzvy 1.9. 2022 pro nové MAS a ITI (IPRÚ) koordinace
s IROP
• uznatelnost výdajů od 1. 1. 2022

OPTP 2021+
• nově v OPTP nástroj CLLD (MAS)
• s NS MAS dohoda na rozdělení prostředků mezi jednotlivé MAS
již představeno
• Financování a zamezení překryvů vyjednáno napříč OP a s MF
• finanční alokace navržené pro OPTP 2021
• ITI 378 mil. Kč
• MAS 2 520 mil. Kč
• RSK 140 mil. Kč

Děkuji za pozornost!

Operační program Technologie a aplikace
pro konkurenceschopnost 2021–2027
doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM
náměstek pro řízení Sekce fondů EU
4. května 2022

NADPIS PREZENTACE
(upravit v předloze)

Autor prezentace (upravit v předloze)
funkce autora (upravit v předloze)

NADPIS PREZENTACE
(upravit v předloze)

Autor prezentace (upravit v předloze)
funkce autora (upravit v předloze)

Schvalování OP TAK ze strany EK
OP TAK oficiálně odeslán na EK dne 22. prosince 2021
15. března 2022 obdrženy formální připomínky EK
8. dubna 2022 zaslána reakce MPO na připomínky EK
Schválení OP TAK ze strany EK očekáváme v květnu/červnu 2022.

NADPIS PREZENTACE
(upravit v předloze)

Autor prezentace (upravit v předloze)
funkce autora (upravit v předloze)

Otevřené body s Evropskou komisí
Podpora čisté mobility – požadavky EK ohledně omezeného okruhu podpory
pouze pro některé druhy služeb či kategorie vozidel
Příspěvek OP TAK ke „Green Deal“ – cíle v oblasti OZE a cirkulární ekonomiky
Překryvy s Národním plánem obnovy

Upřesňování nastavených indikátorů
Způsob uplatňování principu významně nepoškozovat (DNSH)
Zjednodušené metody vykazování

NADPIS PREZENTACE
(upravit v předloze)

Autor prezentace (upravit v předloze)
funkce autora (upravit v předloze)

Indikativní harmonogram OP TAK pro rok 2022
Inovační vouchery – patent

Předpokládané datum
vyhlášení
červen 2022

Předpokládaná výše
alokace
50 mil. Kč

Proof of Concept

červen 2022

200 mil. Kč

Aplikace

červen 2022

4 mld. Kč

Inovace

červen 2022

1 mld. Kč

Úspory energie

červen 2022

4 mld. Kč

Smart Grids I

červen 2022

2 mld. Kč

Smart Grids II

červen 2022

2 mld. Kč

Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny

červenec 2022

500 mil. Kč

Technologie pro MAS (CLLD)

listopad 2022

1 mld. Kč

Výzvy

NADPIS PREZENTACE
(upravit v předloze)

Autor prezentace (upravit v předloze)
funkce autora (upravit v předloze)

Hodnocení dosavadního stavu přípravy ITI a CLLD
vyhlášení dlouhodobých průběžných výzev vyhrazených pro CLLD lze
očekávat koncem roku 2022 a pro ITI na konci 1Q 2023
v případě územních nástrojů CLLD a ITI je potřeba schválení územních
strategií, resp. jejich strategických rámců OP TAK - očekáváme v termínu
září/říjen 2022
zprovoznění MS2021+ a jeho územně-specifických funkcionalit - dle vyjádření
MMR předpoklad září/říjen 2022
pro individuální výzvy s prvky územní dimenze (bonifikace dle míry
nezaměstnanosti, rozsahu pokrytí VRI) platí vyhlášení v roce 2023

NADPIS PREZENTACE
(upravit v předloze)

Autor prezentace (upravit v předloze)
funkce autora (upravit v předloze)

Děkuji za pozornost

NADPIS PREZENTACE
(upravit v předloze)

Autor prezentace (upravit v předloze)
funkce autora (upravit v předloze)

Operační program
Doprava 2021–2027
(OPD3)
NSK, květen 2022

Představení stavu schvalování programu
• Formální předložení OPD3 na EK –začátek ledna – zahájení formálního dialogu
• Nejzásadnější otázky a problémy se však podařilo do značné míry prodiskutovat již při
neformálním dialogu
• Ukončení formálního dialogu a schválení ze strany EK – předpoklad během 2Q/2022
(v návaznosti na schválení DoP)
• Paralelně probíhá příprava veškeré relevantní dokumentace (Pravidla pro žadatele a
příjemce, Operační manuál)
• Monitorovací výbor – může být svolán až po oficiálním schválení OPD3 ze strany EK,
zásadním krokem, který musí učinit, je schválení výběrových kritérií
• Vyhlašování prvních výzev – během 3Q/2022, konzultace k těmto výzvám jsou však již
v běhu

Hodnocení dosavadního stavu přípravy IN
• V OPD3 bude využíván pouze jeden IN - ITI
• ITI budou použity u dvou SC (u obou spolufinancování z FS): Rozvoj a posilování
udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility
odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční
mobility (telematika na městské silniční síti, 80 mil. EUR) a Podpora udržitelné
multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální
hospodářství (infrastruktura městské drážní dopravy, cca 852 mil. EUR)
• Se zástupci měst (resp. nositelů ITI) jsou zástupci ŘO v pravidelném kontaktu a
probíhají jednání k nejvýznamnějším parametrům podporovaných intervencí,
zástupci ŘO rovněž konzultují i jednotlivé projektové záměry

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

OPERAČNÍ PROGRAM
ZAMĚSTNANOST PLUS
Mgr. Jiří Kinský
Plenární zasedání NSK 4. 5. 2022

AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY OPZ+
⚫ OPZ+ oficiálně předložen EK 5. ledna 2022 – připomínky EK obdrženy
24. března 2022
⚫ Upravený OPZ+ spolu s vypořádáním připomínek zaslán EK 8. dubna
2022 – čekáme na souhlas EK s vypořádáním připomínek, poté bude
OPZ+ znovu vložen do SFC

⚫ Schválení OPZ+ ze strany EK očekáváme koncem května 2022 (bude
však záviset na přístupu EK)
⚫ První zasedání MV OPZ+ je plánováno na 8. června 2022
⚫ Vyhlášení prvních výzev plánováno na začátek 3.Q 2022


včetně vyhlášení výzev na ITI, CLLD a KPSV



průběžně aktualizovaný harmonogram všech výzev OPZ+ bude k dispozici na
www.esfcr.cz (po schválení programu EK)
126

ÚZEMNÍ DIMENZE V OPZ+
⚫ EK neměla žádné výhrady k nastavení územní dimenze v OPZ+
⚫ ŘO kladně oceňuje spolupráci s Národní sítí MAS a zástupci nositelů ITI při
nastavení specifického implementačního modelu pro integrované nástroje v
OPZ+
⚫ V současné době probíhá hodnocení projektových námětů ITI tak, aby ŘO
mohl stanovit alokace a věcné zaměření výzev pro projekty ITI
⚫ U CLLD probíhá intenzivní komunikace s NS MAS a jednotlivými MAS
ohledně přípravy Akčního plánu CLLD a projektů jednotlivých MAS

127

Operační program
Jan Amos Komenský

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ NSK
Programové období 2021–2027, 27. 4. 2022,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
OPJAK.CZ
MSMT.CZ

OP
VVV
–
ÚZEMNÍ
DIMENZE
Operační program
Jan Amos Komenský

Počet
registrovaných
žádostí
o podporu

Počet
projektů
s PA

Číslo výzvy

Název výzvy

PO

02_17_048

PO1

1 577 823 530

20

12

957 652 692,38

12

PO1

1 060 176 470

18

13

935 892 250,64

13

02_18_069

Předaplikační výzkum pro ITI
Dlouhodobá mezisektorová
spolupráce pro ITI
Předaplikační výzkum pro ITI II

PO1

643 810 441

12

8

577 340 506,89

8

02_15_002

KAP I

PO3

340 000 000

16

14

318 436 783,56

14

02_15_005

MAP I

PO3

680 000 000

323

222

649 387 093,35

0

02_16_034

Implementace KAP I

PO3

1 750 000 000

19

16

1 673 699 606,69

7

02_17_047

MAP II

PO3

3 000 000 000

254

194

2 168 698 775,46

193

02_19_078
02_20_082

Implementace KAP II
Akční plánování v území

PO3
PO3

3 650 000 000
600 000 000

21
155

18
34

3 528 523 312,61
108 512 392,56

18
9

02_17_049

OPJAK.CZ
MSMT.CZ

Objem finančních
prostředků v PA

Počet
projektů
v realizaci

Finanční alokace
výzvy (Kč)

OP
VVVprogram
– PLNĚNÍ LIMITU PRO ITI
Operační
Jan Amos Komenský
Limit pro ITI v OP VVV

83 041 863,00 €

Vyčerpáno

50 841 594,34 €

%

61,22 %

Výzva

Právní akty

02_17_048

Předaplikační výzkum pro ITI

957 652 692,38 Kč

37 555 007,54 €

02_17_049

Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI

935 892 250,64 Kč

36 701 656,89 €

02_18_069

Předaplikační výzkum pro ITI II

577 340 506,89 Kč

22 640 804,19 €

OPJAK.CZ
MSMT.CZ

Operační
OP
JAKprogram
– AKTUÁLNÍ STAV
Jan Amos Komenský

1. čtvrtletí 2022 – formální vyjednávání se zástupci EK – vznesené oficiální připomínky nemají
dopad na nastavení integrovaných nástrojů v OP JAK, EK pouze požaduje
zdůvodnění zapojení ITI, doplnění indikátorů z cíle politiky 5
březen 2022

– jednání „stínových“ Plánovacích komisí programu OP JAK

květen 2022

– jednání „stínového“ MV OP JAK

červen 2022

– schválení OP JAK ze strany EK

– jednání řádných Plánovacích komisí programu a MV OP JAK

OPJAK.CZ
MSMT.CZ

OP
JAKprogram
– VÝZVY S ÚZEMNÍ DIMENZÍ
Operační
Jan Amos Komenský
Priorita 1
•

Specifická výzva pro ITI – první polovina roku 2023
• Podporována budou témata se zaměřením na dlouhodobou mezisektorovou spolupráci
(nebude dovolena nová výstavba)
• Finanční alokace pro ITI ve stejném objemu CZV jako v OP VVV (cca 97 mil. EUR v CZV)

•

SMART Akcelerátor – druhá polovina roku 2022
• Posílení strategické inteligence, kvalifikace a kapacit pro zajištění strategického řízení politiky
VaVaI na regionální úrovni, jeho funkční propojení s úrovní národní a rozvoj regionálních
nástrojů

Priorita 2
•

Výzvy na podporu akčního plánování – od roku 2023
OPJAK.CZ
MSMT.CZ

OP
JAKprogram
– INTEGROVANÉ NÁSTROJE
Operační
Jan Amos Komenský
•

Příprava finálního zadání pro výzvu na programové rámce ITI
• indikátory, specifická kritéria OP JAK – vše v souladu s již prezentovanými informacemi

•

Alokace na jednotlivá ITI – stále v řešení

•

3. čtvrtletí – vyhlášení výzvy na programový rámec ITI

OPJAK.CZ
MSMT.CZ

Operační program
Jan Amos Komenský

Děkuji za pozornost
Mgr. Aneta Caithamlová
Aneta.Caithamlova@msmt.cz
Další informace o OP JAN AMOS KOMENSKÝ (2021–2027)
jsou dostupné na webových stránkách OPJAK.cz
OPJAK.CZ
MSMT.CZ

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
A STRATEGICKÝ PLÁN SZP
STRATEGICKÝ PLÁN SZP NA OBDOBÍ
2023–2027
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
2014–2020 A PŘECHODNÉ OBDOBÍ

STRATEGICKÝ PLÁN SZP NA OBDOBÍ 2023–2027
• Nařízení k SP SZP č. 2021/2115 schváleno dne 2. 12. 2021
• návrh SP SZP
• oficiálně předložen EK v lednu 2022
• obdržení oficiální reakce EK – příprava vypořádání
• předpoklad schválení do konce roku 2022, 1. kolo příjmu od května 2023
• územní dimenze jen CLLD/LEADER – povinně 5 % rozpočtu
• aktivity navazující na aktivity podporované a využívané ve stávajícím období
• některé aktivity pouze přes MAS (občanská vybavenost)
• plánovaný harmonogram v rámci CLLD:
• od března 2023 plánován příjem Programových rámců SP SZP
• od roku 2024 plánován kontinuální příjem s plánovanými odstávkami

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014–2020 A PŘECHODNÉ OBDOBÍ
• nařízení č. 2020/2220 k přechodnému období (dvouleté období)
• financování uzavřených závazků PRV 2014–2020 a SAPS z nového rozpočtu, tzn.
schválené MAS
a jejich strategie pro období 2014–2020
• rozdělení alokace mezi všechny MAS – cca 45 mil. EUR
• částka přidělena při splnění podmínek čerpání stanovených Pravidly pro změny
strategií:
• 60 % alokace k 30. 4. 2021 a k 31. 8. 2021 – dodatek k Akceptačnímu dopisu
obdrželo 105+30 MAS
• 70 % alokace k 30. 4 .2022 – 33 MAS požádalo o dřívější vydání dodatku
• 90 % alokace k 31. 12. 2022 – prověřeno plnění všech MAS
• Celkem vydáno 168 dodatků

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014–2020 A PŘECHODNÉ OBDOBÍ
• 178 MAS vyhlásilo 962 výzev
• přes 15 400 podaných Žádostí o dotaci na MAS s podporou 6,35 mld. Kč
• přes 12 000 zaregistrovaných Žádostí o dotaci s podporou 4,9 mld. Kč
• přes 10 200 Dohod s podporou téměř 4 mld. Kč
• proplaceno přes 6 700 za 2,6 mld. Kč
• pravidelný termín pro příjem od 1. 2.-31. 8.
• Zpřesnění Pravidel 19.2.1 pro rok 2022 + generální výjimka – z důvodu migrační krize
• MAS upravují strategie dle dodatků s navýšením alokace pro přechodné období Manuál pro MAS, jak postupovat při změně strategie při navýšení alokace v rámci
přechodného období - schváleno 149 změn

OP SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE
NÁRODNÍ STÁLÁ KONFERENCE
4. 5. 2022

Ing. Radana Leistner Kratochvílová
Ministerstvo životního prostředí

lp

Dialog s Evropskou komisí
• formální dialog zahájen 16. března
• probíhá připomínkování OPST i PSÚT zároveň
• čekáme na oficiální dopis s připomínkami
• Očekáváme ukončení dialogu s Evropskou komisí ½ roku
• minulý týden proběhla návštěva zástupců EK v Česku

Harmonogram
předložení EK

stanovisko SEA
jednání MV

03/22

neformální dialog
MPŘ
formální dialog

* přibližný harmonogram, může se měnit

schválení
programu

spuštění
programu

Podporovaná témata

podnikání

výzkum, vývoj,
inovace

obnova území

čistá energie

oběhové
hospodářství

digitální inovace

lidé a dovednosti

musí být vazba na cíl FST: zmírnit dopady (přímo nebo nepřímo) odklonu od uhlí
OPST nebude podporovat vše, máme i další programy – detailní nastavení rozmezí
programů řešíme

Podporovaná témata – vazba na RAP

DĚKUJI ZA POZORNOST
Radana Leistner Kratochvílová
radana.kratochvilova@mzp.cz

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

Aktuální stav implementace IN v OPŽP
ITI
- Všechny výzvy ITI ukončeny, nové výzvy již nejsou plánovány.
- Z rezervace 1,4 mld. Kč je v RoPD přes 747 mil. Kč a přes 439 mil. Kč je proplaceno.
- Vzhledem k tomu, že alokace nebyla v rámci OPŽP přidělována, ale rezervována, byly nevyčerpané
prostředky využity v rámci příslušných specifických cílů.

CLLD
- Všechny výzvy CLLD ukončeny, nové výzvy již nejsou plánovány.
- Z rezervace 1,1 mld. Kč je v RoPD 180 mil. Kč a 106 mil. Kč je proplaceno.
- Alokace byla pro CLLD pouze rezervována, takže po skončení výzev CLLD byla využita ve
standardních výzvách.
- Vyčerpána byla jen relativně malá část alokace. Jako důvod byla evaluací identifikována složitá
implementační struktura CLLD v období 14+.

146

Příprava OPŽP 21+
• 4. 10. 2021 – schválení OPŽP vládou.
• Formální dialog s EK – aktuálně probíhá vypořádání připomínek (žádné připomínky
nesměřovaly k územní dimenzi či integrovaným nástrojům).
• Léto 2022 – očekávané schválení PD ze strany EK.
• Po schválení Programového dokumentu OPŽP ze strany EK – 1. jednání Monitorovacího
výboru OPŽP, kde dojde ke schválení PrŽaP a hodnotících kritérií; ostrý start
programového období.
• Po schválení Programových rámců strategií CLLD a ITI - možné vyhlášení výzev pro IN.

147

Příprava OPŽP 21+
Rozdělení celkové alokace 60 mld. Kč:

148

Hodnocení dosavadního stavu přípravy IN
ITI
- Alokace: 2,3 mld. Kč
- Zachován osvědčený implementační model.
- ŘO OPŽP klade důraz na vysokou projektovou připravenost.
- Od podzimu 2021 probíhají dvoustranná jednání mezi SFŽP ČR a nositeli ITI s žadateli
o strategických projektech.

CLLD
- Alokace: 400 mil. Kč
- Připraven nový, více komplementární, implementační model, který zachovává roli MAS
při výběru projektů a posuzování jejich souladu se strategií, ale současně odstraňuje
duplicitní činnosti.
- S NS MAS dosaženo shody, že vhodnější je realizace menšího počtu finančně
náročnějších, komplexních projektů s vysokou přidanou hodnotou. Vhodné projekty
doporučí NS MAS.
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Děkuji za pozornost

150

Závěry ze setkání územních partnerů
Zástupce územních partnerů

Aktuality spolupráce
územních partnerů
19. národní stálá konference
3. a 4. května 2022
Litoměřice

Setkání:
17. – 18. 3. 2022 v Horní Polici

Závěry ze setkání územních partnerů
Územní partneři
• vnímají školství v ČR jako veřejnou službu, která může být
zajišťována různými typy zřizovatelů. A vítají rovný přístup od
poskytovatelů dotací a dotačních programů ke školám a
školským zařízením bez rozdílu zřizovatele.
• požadují jednotná pravidla pro dílčí metodiky NPO a
strukturálních fondů (např. DNSH, taxonomie, střet zájmů,...).
Zároveň požadují při jednotlivých metodikách vytvoření
jednotného informačního prostředí pro žadatele, kde bude
možné závazně konzultovat jednotlivé projekty a případné
nejasnosti.

Závěry ze setkání územních partnerů
Územní partneři
• požadují jednotná pravidla pro přípravu projektů tak, aby byla
možná jejich prostupnost napříč dotačními tituly a jejich možné
vícezdrojové financování.
• požadují zaměřit podporu aktivity IROP Mateřské školky na ORP,
kde je vypočtené skóre 4 až 10 dle Demografické predikce pro
oblast kapacit MŠ v jednotlivých ORP.

Děkujeme za pozornost!

Usnesení NSK-8/2022
Národní stálá konference

bere na vědomí závěry ze setkání územních partnerů.

Různé, závěr
MMR

