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Vymezení území ITI v ČR

Vymezení území ITI v ČR - zadání
• Metodický postup je jednotný pro všechna zvažovaná urbanizovaná
území statutárních měst v Česku.
• Území ITI je primárně vymezeno na základě analýzy signalizačních dat
mobilního operátora a dále na základě využití dalších relevantních
kvantitativních údajů.
• Vymezení území metropolí a aglomerací v úrovni obcí

Vymezení ITI – mechanismus flexibility
Území aglomerací, vymezené v Závěrečném dokumentu k Vymezení území
pro Integrované teritoriální investice v ČR je možné doplnit při splnění
následujících podmínek:

 doplněno maximálně 5 % obcí (zaokrouhleno dolů) z počtu obcí
stanovených Závěrečným dokumentem;
 koeficient převyšující 0,65
 spojitost vymezeného území
Všechna kritéria musí být splněna současně.

Vymezení území ITI v ČR - aktuálně
• Probíhá kontrola předložených požadavků aglomerací na doplnění
• MMR zašle nejpozději 4. března potvrzení o zařazení daných obcí
• MMR připraveno VZ dále neprodlužovat a dokončit vymezení pouze 12
aglomerací ITI
• Od 2. března 2020 bude řešeno převzetí výstupů VZ
• Vymezení Olomoucké aglomerace řešeno samostatně

Just Transition Mechanism
Mechanismus spravedlivé transformace
alespoň 100 miliard EUR investic
k podpoře a financování regionů, které jsou nejvíce ovlivněny
přechodem k nízkouhlíkové ekonomice

•
•
•

mobilizace až
€45 miliard investic

Půjčky veřejnému sektoru
poskytované EIB
mobilizace
€25-30 miliard investic

Soukromé investice

Úvěrový nástroj

InvestEU

Fond spravedlivé transformace
mobilizace
€30-50 miliard
Fond spravedlivé transformace €7.5 miliard
Přesun: ke každému €1 z FST přesun €1.5-3 z ERDF/ESF+
Národní kofinancování

Především formou dotací

Územní plány spravedlivé transformace
Poradenská a technická asistence
Zjednodušení veřejné podpory

Just Transition fund (JFT)
•

•
•
•

•

Cílem je „umožnit regionům a lidem řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace
na klimaticky neutrální ekonomiku
ČR je v rozdělení alokace 4., připadá na ni 581 mil. EUR
Členský stát musí „vytvořit“ územní plány spravedlivé transformace pro dotčené regiony
Zaměřené na MSP (odůvodněně pro velké podniky)
» produktivní investice do MSP vedoucí k hospodářské diverzifikaci a přeměně; zakládání nových
podniků;
» investice do výzkumu a inovací a podpora přenosu pokročilých technologií (cenově dostupná čistá
energie, snižování emisí skleníkových plynů, energetická účinnost a energie z obnovitelných zdrojů);
» investice do obnovy a dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a projektů pro nové využití;
» investice do posílení oběhového hospodářství mimo jiné předcházením vzniku odpadů, jejich
snižováním, účinným využíváním zdrojů, opětovným používáním a recyklací;
» zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků; pomoc uchazečům o zaměstnání při hledání
zaměstnání;
Na úrovni ČR se momentálně zvažují možnosti implementace fondu.

Uhelná komise ČR
•
•

Hlavním cílem komise je „poskytnout vládě ČR, objektivní a v maximální možné míře konsensuální
výstupy s ohledem na budoucí využití hnědého uhlí v ČR včetně všech souvisejících aspektů“
Základní klíčová doporučení 1. a 2. PS UK budou předloženy v září a výstupy z 3. PS UK v prosinci
2020.

PS 1

PS 2

PS 3

Stanovení harmonogramu útlumu.

Technicko-legislativní
rovina útlumu.

Socioekonomické dopady útlumu
těžby v regionech.

Budou vytvořeny 3 možné scénářů útlumu
uhlí. PS se zároveň zabývá určením vhodné
náhrady za uhlí při jeho odstranění z ener.
mixu a dalšími vnější faktory, které mohou
ovlivnit harmonogram útlumu.

PS již zpracovala analýzu
zahraničních přístupů k
útlumu a přehled právních
předpisů, které se týkají
uhlí.

Byla vytvořena matice, která bude
zohledňovat přímé a nepřímé dopady útlumu
v uhelných regionech i mimo ně.
V nejbližších týdnech bude plněna daty – ve
spolupráci s kraji, rezorty a dalšími subjekty.

Environmentální pilíř

Ekonomický pilíř

Modernizovaný průmysl,
nové podniky

Nízkouhlíkovost, zlepšení
kvality životního prostředí
tlak na snižování
CO2

tlak na útlum používání
fosilních paliv (uhlí)

Podniky

Rostoucí cena vstupů,
materiálů
Revitalizované a
resocializované území pro
těžbě, využité brownfields
Environmentální pilíř

(digitalizace, P4.0, nízkouhlíková
energetika apod.)

rostoucí ceny energie,
růst nákladů

Domácnosti

Decentralizovaná
energetika (ostrovní
systémy a další
řešení)

Kompetentní lidé pro měnící se
trh práce

Sociální pilíř

Strategie RE:START
• Probíhá aktualizace Strategického rámce strategie hospodářské
restrukturalizace ÚK, MSK a KVK a příprava 4. souhrnného akčního
plánu
• Aktualizace zahrnuje zohlednění problematiky energetiky jako
průřezového pilíře a jeho dopadů do jednotlivých částí procesu
hospodářské restrukturalizace
• V tomto novém průřezovém pilíři je snaha o zohlednění dopadů
nových legislativních nařízení a také připravovaného vzniku JTF (Just
Transition Fund)

Aktualizace strategického rámce RE:START – pilíře a cíle
Podnikání a inovace
•
•
•
•

Růst podniků a jejich pronikání na nové trhy, vyšší odolnost při změnách na trzích
Vznik nových firem a jejich větší úspěšnost
Vyšší inovační výkonnost ekonomiky, více inovativních firem
Stabilizace a rozvoj stávajících velkých firem

Přímé zahraniční investice
• Vytvořit kvalitní a atraktivní podnikatelské prostředí
• Nabídka kvalitních a dostupných průmyslových / podnikatelských nemovitostí
• Kvalitní a profesionální služby pro (vnější) investory

Výzkum a vývoj
• Výkonnější a atraktivnější VaV

Aktualizace strategického rámce RE:START – pilíře a cíle
Lidské zdroje
• Více lepších pracovních příležitostí
• Více obyvatel lépe připravených k práci
• Více obyvatel lépe motivovaných k práci
• Více obyvatel lépe připravených a více motivovaných k podnikání

Sociální stabilizace
• Stabilizace sociální situace a snížení sociálních rozdílů
• Zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí
• Zvýšení atraktivity bydlení
• Zvýšení patriotismu a aktivního životního stylu

Aktualizace strategického rámce RE:START – pilíře a cíle
Životní prostředí
• Revitalizovat a regenerovat území silně zasažené těžební a průmyslovou činností
• Regenerovat rozvojová, deprivovaná nebo periferní území v sídlech s vysokou
koncentrací obyvatel
• Transformace energetiky ve strukturálně postižených krajích, využití nových
příležitostí

Infrastruktura a veřejná správa
• Dopravně propojit území tam, kde dochází k významným bariérám pro rozvoj a růst
• Zefektivnit řízení a služby veřejné správy pro podnikatele a obyvatele s využitím
moderních technologií

Efektivní nastavení NDT pro rozvoj regionů, obcí a území
Hlavní závěry
• Postup při vyhlašování, spravování a vyhodnocování NDT není nijak standardizován (velké
resortní rozdíly, obtížná orientace pro žadatele, chybějící jednotný portál)
• IS CEDR: pouze informace o přijatých projektech, chybí informace o neschválených
žádostech, dotačních titulech, ukazatelích naplňování titulů
• Systém EDS/SMVS eviduje pouze investiční programy spolufinancované státním rozpočtem,
neobsahuje vyhodnocení programu, nelze exportovat data pro externí subjekty
• Princip ÚD byl v NDT uplatňován zřídka, u některých titulů není prokázána vazba, jaké cíle
NDT naplňují
• Chybí data z monitoringu realizace NDT pro hodnocení výsledků titulu (3E)
• Minimální využití finančních nástrojů

Efektivní nastavení NDT pro rozvoj regionů, obcí a území
Co vzniklo
•
•
•
•

Metodického doporučení k procesním postupům v rámci NDT
Metodického doporučení pro posouzení uplatnitelnosti územní dimenze správcům NDT vč. „jiné
územní dimenze“
Doporučení uplatňování jednotlivých kritérií 3E
Metodika předběžného posouzení uplatnitelnosti FN vč. návrhu témat s potencionálem
přeměny

Další postup
→ jednání s MF – uplatnění hlavních principů do praxe (novela vyhlášky č. 560/2006 o účasti
státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku)
→ spolupráce s MF na vzniku jednotného rozhraní (webu) pro žadatele
→ rozpracování dalších kroků konceptu FN

Národní dotační
programy –
přijaté žádost

Podpora

alokace výzev 2020
celkem NNV + SR

přijaté
(ks)

Přijaté
(Kč)

Sportovní infrastruktura (TV), (obec do 3 tis. obyv.)

250 000 000

0

0

Sportovní infrastruktura (TV), (obec 3 - 10 tis. obyv.)

50 000 000

0

0

Vesnice roku 2019

38 500 000

0

0

Místa aktivního, pasivního odpočinku (hřiště, sportoviště)

65 000 000

0

0

Dostupnost služeb (obchůdky, ordinace)

10 000 000

0

0

5 000 000

0

0

418 500 000

0

0

Bezbariérové obce (OÚ, DPS)

5 000 000

7

8 630 890

Euroklíč

5 000 000

1

4 688 554

Celkem Bezbariérové obce

10 000 000

8

13 319 444

Demolice v SVL

100 000 000

0

0

Nepodnikatelské brownfieldy

400 000 000

0

0

16 000 000

0

0

Celkem Revitalizace území

516 000 000

0

0

Cestovní ruch - infrastruktura

90 000 000

94

139 484 239

Cestovní ruch - marketing

60 000 000

0

0

150 000 000

94

139 484 239

KODUS

110 000 000

19

161 400 000

Pečovatelské byty

150 000 000

27

213 000 000

40 000 000

94

119 960 914

165 000 000

268

379 218 192

465 000 000

408

873 579 106

SPZ BJ

100 000 000

4

153 959 000

SPZ TI

20 000 000

5

84 517 073

120 000 000

9

238 476 073

15 000 000

103

26 200 000

15 000 000

103

26 200 000

Pospolitost (školení, semináře)

Celkem PRR 2019+

Brownfieldy studie

Celkem Cestovní ruch

Technická infrastruktura
BDBB - výtahy

Celkem Podpora bydlení

Celkem SPZ (Solnice, Kvasiny)
Územní plán

Celkem Územní plán

Národní dotační programy - výzvy
•

•

•
•
•
•
•

Aktuálně otevřena pouze výzva v rámci podprogramu Podpora regenerace brownfieldů
pro nepodnikatelské využití.
Zaměření: Cílem podprogramu je regenerovat území, na němž se nachází objekt/objekty
nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield tak, aby jej bylo možné
znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce, zamezit tak vzniku oblastí se sociální
segregací a vytvořit podmínky pro stabilizaci území a zároveň do území přinést nové
a potřebné funkce. Podprogram je zacílen na objekty typu brownfieldů, jejichž následné
využití bude nepodnikatelského charakteru a bude sloužit široké veřejnosti.
Možní příjemci: Obec Moravskoslezského, Ústeckého, nebo Karlovarského kraje nebo
příslušný kraj.
Max. výše dotace (Kč): 30 mil. Kč
% výše dotace / vlastní zdroje: 50 / 50 (obce od 10 001 obyvatel)
Platnost výzvy: 18. 12. 2019 – 11. 05. 2020
Alokace výzvy: 400 mil. Kč

Aktualizace implementačního plánu ČR 2030
 IP (2018) rozpracovává Strategický rámec Česká republika 2030 schválený vládou dne 19.
dubna 2017
 Cílem dokumentu je zajistit provázanost cílů České republiky 2030 s dalšími strategickými a
koncepčními materiály a představit soubor opatření a doporučení, jejichž prostřednictvím
bude její vize uváděna v praxi
 K aktualizaci IP bude cílem zapojit relevantní subjekty (VS, kraje, obce, další aktéry) do
diskuse, jaká opatření a doporučení jsou pro naplnění cílů důležitá a kde je potřeba změn.

Reakce na usnesení RSK z období
září 2019 až únor 2020
Zástupci RSK a řídicích orgánů

Usnesení RSK Olomouckého kraje (RSKOK9/2019 - 2/2020)
Stanovisko č. RSKOK/16/3/2019: RSK OK:
• požaduje po MMR a NOK, aby v rámci vyjednávání nastavení operačních programů zajistily
zachování zálohového financování projektů (ex-ante) podporovaných z ESF v programovém
období EU 2021-2027;
• požaduje po MMR a NOK, aby v rámci vyjednávání nastavení operačních programů zajistily
kofinancování projektů ze státního rozpočtu v takové míře, aby pro žadatele byla míra
spolufinancování projektů max. ve výši 10-15% podle charakteru podporovaných aktivit;
• požaduje po MMR, NOK a Řídicím orgánu Operačního programu Zaměstnanost, aby v
nastavení Operačního programu Zaměstnanost pro programové období EU 2021-2027 byly
sociální služby a potravinová a materiální pomoc zařazeny do společné prioritní osy pro
vytvoření možnosti synergických efektů obou navržených priorit.

Usnesení RSK Olomouckého kraje (RSKOK17/6/2019)
Stanovisko č. RSKOK/17/6/2019: RSK OK:
• doporučuje Ministerstvu pro místní rozvoj jako řídícímu orgánu Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP), aby bylo v programovém období
EU 2021-2027 na komunitně vedený místní rozvoj v rámci tohoto programu povinně
vyčleněno 8 % prostředků, a mohl tak být plně využit potenciál tohoto integrovaného
nástroje;

• doporučuje Ministerstvu zemědělství jako řídícímu orgánu operačního programu Společná
zemědělská politika, aby bylo v programovém období EU 2021-2027 na komunitně vedený
místní rozvoj v rámci tohoto programu povinně vyčleněno 8 % prostředků, a mohl tak být plně
využit potenciál tohoto integrovaného nástroje.

Usnesení RSK Jihomoravského kraje (20/19/2019/RSK)
RSK JMK žádá Ministerstvo zemědělství o jednání, které povede k ujasnění a k řešení výše úplat
na zřízení služebnosti z plochy pozemků, které jsou vyvolány veřejnou investicí a jsou
požadovány na základě smluv o zřízení služebnosti Povodím Moravy.
K usnesení se připojila také RSK Pardubického kraje usnesením z 3. 2. 2020
Problematika navyšování nákladů veřejných investic
Regionální stálá konference Pardubického kraje žádá Ministerstvo zemědělství o jednání, které
povede k ujasnění a k řešení výše úplat na zřízení služebnosti z plochy pozemků, které jsou
vyvolány veřejnou investicí a jsou požadovány na základě smluv o zřízení služebnosti Povodím
Labe.

Usnesení RSK Moravskoslezského a Karlovarského kraje
(1/11/2019 RSK, 2019_17)
Regionální stálá konference Moravskoslezského a Karlovarského kraje požadují na
národní úrovni v rámci přípravy programového období EU 2021 – 2027 a uplatňování
principů územní dimenze vytvoření specifického integrovaného nástroje – ITI pro
strukturálně postižené kraje, případně jiného alternativního nástroje, který bude
vhodně řešit specifické potřeby uhelných regionů.

Usnesení RSK Moravskoslezského kraje (Stanovisko č.
4/11/2019)
Rozšířená Regionální stálá konference MSK navrhuje ke schválení Ministerstvu
průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvu financí ČR v rámci programu Revitalizace
a) 4 prioritní a 1 náhradní projekt pro rok 2020
b) indikativní seznam projektů (v počtu 4 + 4) pro roky 2021-2022.

Usnesení RSK Královéhradeckého kraje (2/17/2019/RSK)
RSK Královéhradeckého kraje žádá MPSV o zařazení integrovaných nástrojů (ITI a CLLD)
do nastavení programového dokumentu OPZ+, a vyčlenění minimálně 5 % celkové
alokace OPZ+ pro CLLD.

Usnesení RSK Královéhradeckého kraje (3/17/2019/RSK)
RSK KHK doporučuje zařazení oblasti pořízení železničních kolejových vozidel do
plánované podpory OPD+.

Usnesení RSK Královéhradeckého kraje (4/17/2019/RSK)
RSK KHK doporučuje, aby v rámci OPD3 byla podpora v oblasti ITS zacílena i na menší
města s počtem obyvatel do 40 000 a též na jiné kategorie pozemních komunikací než
jen dálnice a silnice I. třídy.

Usnesení RSK Královéhradeckého kraje (5/17/2019/RSK)
RSK KHK doporučuje se zabývat oblastí monitoringu podzemních vod (zdroje a kvalita) a
jednat s MŽP a s MZe ve věci podpory, případně možnosti koordinace tématu na
platformě RSK a řešení oblasti v RAP 21+.

Usnesení RSK Zlínského kraje (14/19/RSK 17)
Regionální stálá konference pro území Zlínského kraje
•

konstatuje, že stávající podoba nástroje ITI přispívá k nerovnoměrnému rozvoji a
vylidňování území;

•

vyzývá řídicí orgány budoucích operačních programů k eliminaci překryvů mezi
integrovanými nástroji a individuálními výzvami.

Usnesení RSK Libereckého kraje (2/4/2019)
Regionální stálá konference vyzývá:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a řídicí orgány jednotlivých operačních programů
ke zkoordinování kontrolního procesu u projektů podpořených z fondů EU
v programovacím období 2021 – 2027 a to tak, aby byla jasně stanovena závaznost
rozhodnutí první kontroly, včetně jeho akceptace ostatními kontrolními orgány.

Usnesení RSK Středočeského kraje (1-20/2020)
RSK Středočeského kraje po projednání žádá Ministerstvo pro místní rozvoj, aby
neprodleně přistoupilo k vytvoření centrální on-line databáze pro sběr projektových
záměrů měst, obcí a dalších aktérů z jednotlivých krajů, za účelem vytvoření uživatelsky
přívětivého nástroje pro potřeby tvorby a aktualizací zejména Regionálních akčních
plánů, Národního investičního plánu, Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR
2021+ a dalších strategických dokumentů na centrální a regionální úrovni.

RSK a RAP po roce 2020
David Koppitz, Radana Leistner Kratochvílová

Regionální stálá konference po roce 2020
Sekretariát RSK

Pracovní skupiny

• Stabilizace a
profesionalizace týmu
• Základní informační
podpora + zprostředkování
expertního podpory
• Sběr projektových záměrů
• Specifická publicita
• Aktivizace HSOÚ

• Povinné dle témat RAP –
seznam projektů
• Volitelné dle specifických
potřeb regionu
• Provazování projektů
• Strategické projekty rozvoje
regionu
• Identifikace bílých míst a
bariér

RSK
• ČBK člen
• Regionálně specifické
aktivity
• Regionální akční plán
• Návrhy na úpravy územní
dimenze (zejména ÚDOP)
• Synergie s IN, RIS3…

Regionální akční plány - východiska
• Regionální akční plán je národní intervenční nástroj určený výhradně pro řešení vybraných
témat územní dimenze fondů EU
• Výhody RAP pro
• Žadatele: Nástroj na minimalizaci zmařených nákladů na přípravu projektových
žádostí
• Územní partnery: Forma definování priorit na základě shody aktérů v území;
posílení role RSK
• Stát/EK: Nástroj pro vyvážený rozvoj území
• Řídicí orgány OP: Efektivní čerpání a snížení administrativní zátěže (méně
projektových žádostí)

Regionální akční plán po roce 2020

Deinstitucionalizace
sociálních služeb

Silnice II. třídy

Zdravotní
záchranná služba

Střední školy

Regionální akční plány - harmonogram
3/2020

• Ukotvení metodiky RAP do metodického pokynu

4/2020

• Dohoda o „klíčích“ pro rozdělení alokace mezi kraje

5-10/2020

• Práce RSK na RAP

10/2020

• ŘO IROP definuje indikátory a milníky pro jednotlivé RAP

11/2020

• Schválení RAP na jednotlivých RSK

1/2021

• Řídicí orgán IROP vyhlásí výzvu, v níž bude požadován soulad s RAP

2021+

• Žadatel předkládá projekt na ŘO, projekt musí být v souladu s RAP

Podpora brownfields pro podnikatelské
a nepodnikatelské využití

NSRB
Revitalizace Brownfields pro
podnikatelské využití a program
Smartparks
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NSRB

Regenerace brownfieldů populární téma
Výhody a nevýhody poskytování podpory regenerace BF
Poskytovatelé podpory
stát (MPO, MŽP, MMR, MZe)
kraje, statutární města
Nevýhody
mnoho různých programů podpory
různé podmínky projektů
různé způsobilé výdaje
neexistuje návaznost mezi programy

Definice
Národní strategie regenerace brownfieldů je platforma sdružující
významné poskytovatele podpory, experty a další partnery
zabývající se realizací regenerace lokalit brownfields

Cíle
Hlavní cíl: Vytvořit koordinovaný přístup pro regeneraci
brownfieldů prostřednictvím státních politik, finančních
programů a odpovídajících podmínek

Cíle
Další cíle:
zakotvení problematiky brownfieldů do politik a strategií veřejných orgánů na státní, regionální i
místní úrovni.
efektivnějšímu využívání veřejných prostředků;
zvýšení zájmu soukromých investorů o regenerace brownfieldů;
podpoře rozvoje trhu nemovitostí;
rozvoji již získaných zkušeností v oblasti regenerací brownfieldů v ČR;
důslednějšímu využívání nástrojů územního plánování;
snížení tlaku na zábory zemědělské půdy pro průmyslové využití;
zlepšení vzhledu našich měst, obcí a krajiny;
větší informovanosti odborné a laické veřejnosti o problematice regenerací brownfieldů

Geneze vzniku
Vznik na základě úkolu Státní politiky životního prostředí ČR
2012-2020
Navazuje na NSRB schválenou v roce 2008
Pracovní skupina NSRB (MPO, CI, MMR, MZe, MŽP, experti)
Schválení poradami vedení rezortů
Předložení vládě, vláda vzala na vědomí dne 8.7.2019

Tematické oblasti
Organizace
Finanční podpora
Územní opatření
Vzdělávání, výzkum, osvěta

Tematická oblast 1: Organizace
Vytvořit mezirezortní pracovní skupinu pro regenerace
brownfieldů ze zástupců MPO, CzechInvest, MMR, MŽP a MZe.
(MPO, CI)
Nastavit spolupráci pracovní skupiny pro regenerace brownfieldů
s kraji a obcemi, a tematicky souvisejícími odbornými skupinami
(MPO, CI, MMR)
Cíle NSRB 2024 promítat do tematicky souvisejících politik,
strategií a koncepcí (MPO, CI, MMR, MŽP, Mze)
Nastavení spolupráce veřejného a soukromého sektoru (MMR)

Tematická oblast 2: Finanční podpora
Nové podnikatelské nemovitosti směřovat na plochy brownfieldů (MPO)
Vytvořit nový program pro regenerace urbánních brownfieldů (MMR)
Vytvořit dotační titul na odstraňování brownfieldů bez rozvojového
potenciálu (MŽP)
Podporovat využití finančních nástrojů pro regeneraci brownfieldů
prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. včetně
analýzy možných řešení a průběžné analýzy aktuálních tržních podmínek
(MPO)
Monitorovat využívání dotačních prostředků pro regenerace (MPO)
Zjednodušení podpory regenerace specifických brownfieldů (MMR)

Tematická oblast 3: Územní opatření
Provedení celkové studie „Analýza brownfieldů v ČR“ včetně ověření možností jejich
regenerace a návrhů motivačních nástrojů (MPO, CI)
Zajistit plošné monitorování brownfieldů využitím územně analytických podkladů (MMR)
Rozvíjet a aktualizovat Národní databázi brownfieldů (CzechInvest)
Prověřit veřejné registry nepotřebného majetku pro vyhledání lokalit do Národní databáze
brownfieldů (CzechInvest, MPO)
Rozšiřovat a kompletovat nabídku ploch brownfieldů (CzechInvest)
Pravidelně zpracovávat statistiky vývoje počtu a charakteru brownfieldů (Czechinvest)
Inspirovat se „Best practices“ pro začlenění brownfieldů do strategických dokumentů
(MMR)
Zohledňovat plochy přestavby při vymezování nových ploch k zastavění (MMR)
Uplatňovat nařízení správních úřadů k nápravě stavu kontaminovaných míst (MžP)

Tematická oblast 4: Vzdělávání, výzkum, osvěta
Na webových stránkách CzechInvestu zveřejňovat data a
informace o problematice brownfieldů (Czechinvest)
Podporovat a propagovat tematiku regenerací brownfieldů
(MPO, CI)

Národní programy podpory
Program regenerace a podnikatelské využití brownfields
Program Smartparks For the Future

Program Regenerace a podnikatel. využití BF
Výzva č. 4 únor - srpen 2020
alokace až 260 mil. Kč
Strukturálně postižené kraje a hospodářsky slabé regiony
Příjemci obce, kraje
Míra dotace 60 – 95% dle počtu obyvatel
Velikost areálu max. 10 ha
Maximální strop dotace na projekt 50 mil. Kč
Způsobilé výdaje: investiční náklady + neinvestice – demolice, opravy
Koncoví uživatelé: investoři z oborů podnikání

Program Smartparks For the Future
Program navazující na CFF
Podpora:
podpora opatření k Industry 4.0 ve stávajících i nových průmyslových zónách
Podpora modrozelené infrastruktury a další ekolog. opatření ve stávajících i nových průmyslových
zónách
regenerace BF včetně ekologických zátěží v celé ČR bez rekonstrukce budov
podpora průmyslových zón na zelené louce pouze v sociálně a hospodářsky vyloučených území
Strategie regionálního rozvoje 2021+
Příjemci obce, kraje
Koncoví uživatelé: podnikání
Stav přípravy: schvalování na MF

Děkuji za pozornost
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MMR: Program Podpora revitalizace území
Program vznikl na základné vládního programu RESTART.

• Potřeba odstranit opuštěné a zanedbané budovy, zregenerovat tyto plochy a přinést
do území nové a potřebné funkce.
• Vyhlášen poprvé pro rok 2019 (demolice již od roku 2016).
Pro rok 2020 jsou vyhlášeny 3 podprogramy
1. Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 100 mil. Kč
2. Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské účely 400 mil. Kč
200 mil. Kč pro kraje RESTART a 200 mil. pro zbytek ČR
3. Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů 16 mil. Kč

Vyhodnocení výzev MMR na podporu regenerace
brownfieldů pro rok 2019
•
•
•
•

Obrovský zájem ze strany žadatelů
Podané žádosti v hodnotě 2,3 mld. Kč
Alokace 400 mil. Kč
Doporučeno 18 % projektů

nedoporučené;
1 700 mil. Kč

doporučené;
400 mil. Kč

náhradní;
60 mil. Kč

Zájem o titul Regenerace brownfieldů napříč kraji
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Podpořené projekty
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Nastavení podpory regenerace brownfieldů z fondu SFRI
• Kombinace dotace a úvěru
• Oprávnění žadatelé podpory: obce a kraje
• Územní zacílení podpory: celá ČR, zohlednění typologie SRR se zaměřením na území
krajů RESTART a HSOU
• Budoucí využití lokality: nepodnikatelské aktivity dle dotačního titulu MMR (obecní
úřad, kulturní dům, škola, prostory pro zázemí obce, sportoviště, parkoviště, zeleň,
klubovny pro spolky,…)
• Bydlení zůstane pokryté programem Výstavba, bude umožněno lépe kombinovat
využití obou podpor

Přestávka

Nastavení územní dimenze v operačních
programech po roce 2020
Štěpán Nosek

Postup realizace ÚDOP

Vyjednání témat
pro uplatnění
územní dimenze

Nastavení
požadavků na
řídicí orgány a
územní partnery

Závazek řídicích
orgánů

Závazek
územních
partnerů

Monitoring
územní dimenze
/kontrola plnění
závazků

Řešení neplnění
závazků řídicích
orgánů / územních
partnerů

Základní východiska 1/2
•

ÚDOP = nástroj regionální politiky při (územním) usměrňování podpory z operačních programů
financovaných z fondů politiky soudržnosti EU
»

•

•

Navazuje na „Národní dokument k územní dimenzi v období 2014-2020“

Územní dimenze je chápána jako takové zacílení veřejné politiky (resp. operačních programů),
které zohledňuje odlišné výchozí podmínky a cíle různých typů území
Územní dimenze není chápána pouze jako:
»
»
»

alokace finančních prostředků v území
rozdělení regionů na regiony více rozvinuté, přechodové a méně rozvinuté
realizace integrovaných nástrojů (ITI, CLLD)

Základní východiska 2/2
•
•

•

Smyslem územní dimenze není vylučovat žadatelé z některých regionů z otevřené soutěže
Smyslem je ve větší míře, či jinými nástroji podpořit regiony, které mají pro určitý typ intervencí
největší potenciál nebo jsou naopak v určitém ohledu znevýhodněny a vyžadují zvýšenou
podporu, či specifický typ nástroje
Březen 2020:
» předložení materiálu vládě ČR pro informaci (bez finančních alokací)

•

VFR+3 (tj. 3 měsíce po schválení Víceletého finančního rámce):
» předložení materiálu vládě ČR ke schválení (s finančními alokacemi)

Přidaná hodnota dokumentu
•

Řídicí orgány operačních programů:
»
»

•

Územní partnery
»
»

•

Možnost definovat své stěžejní rozvojové priority a zajistit jejich financování z fondů EU.
Zvýšenou podporu pro hospodářsky a sociálně ohrožená území, strukturálně postižené regiony a jiná
znevýhodněná území.

Odbor regionální politiky MMR (dále „MMR-ORP“)
»

•

Jednoznačné shrnutí, v jakých specifických cílech a aktivitách operačních programů se očekává uplatnění územní
dimenze, resp. zohlednění specifických potřeb různých typů území. Řídicí orgány (resorty) tím naplňují úkol
stanovený usnesením vlády č. 775/2019 ke Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+.
Prostřednictvím zapojení a aktivizace územních partnerů dochází k posílení absorpční kapacity a podpoře
čerpání fondů EU v režimu n+2.

Nástroj pro řízení regionální politiky a plnění povinností plynoucích z kompetenčního zákona a zákona o podpoře regionálního
rozvoje.

Národní orgán pro koordinaci MMR (dále „MMR-NOK“)
»
»

Zajištění efektivní implementace fondů EU.
Příspěvek k plnění závazku ČR alokovat minimálně 6 % prostředků z EFRR na udržitelný rozvoj měst

Způsob implementace ÚDOP
•
•
•

ÚDOP je závazný pro řídicí a další orgány, včetně územních partnerů, podílejících se na přípravě
a realizaci programů zastřešených Dohodou o partnerství
ÚDOP představuje minimální variantu uplatnění územní dimenze v jednotlivých operačních
programech.
Identifikovaná podoba územní dimenze nemusí být vyčerpávající, v průběhu implementace může
být rozhodnuto o uplatnění jiných forem zacílení finančních prostředků.
» na základě rozhodnutí monitorovacího výboru OP
» na základě podnětu RSK ke specifickému územnímu zacílení.

Aktuálně řešené body mimo integrované nástroje
•
•

Vyjasnění podpory strukturálně postižených regionů – řešení dilemat souvisejících s
implementací Fondu spravedlivé transformace
Vyjasnění podpory hospodářsky a sociálně ohrožených území v rámci OP Z+ a OP TAK
» V OP Z+ ve specifických cílech 1.1, 1.2, ,1.4 (oblast trhu práce)
» V OP TAK ve specifickém cíli 2.1 (oblast podpory malého a středního podnikání)

•

Vyjasnění územního pokrytí pro specifické typy územní dimenze, např.:
» území s nedostatečným pokrytím kvalitních sociálních a zdravotních služeb v OP Z+ (SC 2.2)
» regiony s vyšší koncentrací žáků se zhoršeným socioekonomickým statutem

•

Dořešení „klíče“ pro rozdělení finanční alokace v tématech řešených prostřednictvím RAP

ITI v ÚDOP 1/4
OP
IROP

Dohoda o implementaci ITI

OP D

1.2: Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné
vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility

1.1: Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády
2.1: Podpora udržitelné multimodální městské mobility
2.2: Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení
znečištění
4.1.: Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a
celoživotního učení pomoci rozvoje infrastruktury
• Mateřské školy a dětské skupiny
• Základní školy
• Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení
• Infrastruktura školských poradenských zařízení a vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle
§ 16 odst. 9 školského zákona č. 561/2004 Sb. a středisek výchovné péče
5.1.: Podpora integrovaného, sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje a
kulturního dědictví, cestovního ruchu a bezpečnosti v městských oblastech

3.1: Podpora udržitelné multimodální městské mobility

Témata k jednání

ITI v ÚDOP 2/4
OP
OP TAK

Dohoda o implementaci ITI

Témata k jednání

1.1: Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií
• Realizace podnikového VaV, zejména ve spolupráci s výzkumnými
organizacemi - podle priorit RIS3
• Zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě inovací do podnikové praxe,
zavádění organizačních a procesních inovací, ochrana a využívání duševního
vlastnictví
• Sdílené kapacity pro výzkum, vývoj a inovace – klastry, technologické
platformy, inovační centra atd.

1.1: Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění
pokročilých technologií
• Zavádění a rozšiřování digitálních a dalších
pokročilých inovačních technologií v podnicích
• Inovační vouchery
• Budování a rozvoj infrastruktury pro VaV a inovace,
testování a ověřování technologií v podnikatelském
sektoru
• Rozvoj transferu znalostí, komercializace, podpora
při ověřování výsledků VaV a jejich uvádění na trh
(zvýšení horizontální mobility podniky – výzkumné
organizace – školy)
2.1: Posílení růstu a konkurenceschopnosti MSP
• Podpůrné, poradenské a konzultační služby ve všech
fázích vzniku a růstu MSP
4.2: Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

ITI v ÚDOP 3/4
OP
OP ŽP

Bez vyjádření (resp. potvrzení) řídicího orgánu
1.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti
• Snižování energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury
•

Zvyšování využití obnovitelných zdrojů energie

1.2 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám
•

Zvyšování povědomí o změnách klimatu

•

Přizpůsobení se na sucho a povodňová prevence

1.3 Podpora udržitelného hospodaření s vodou

•

Zlepšení zásobování obyvatel pitnou vodou

1.4 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství
1.5 Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění
•

Péče o chráněná území a přírodní stanoviště

•

Kontaminované lokality

ITI v ÚDOP 4/4
OP
OP JAK

OP Z+

Dohoda o implementaci ITI

Témata k jednání
1.1: Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií
2.1: Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné
přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje infrastruktury (Vysoké školy)
2.2: Zvýšit kvalitu, účinnost a relevantnost systémů vzdělávání a odborné přípravy na
trhu práce, aby se podpořilo získávání klíčových kompetencí včetně digitálních
dovedností (Vysoké školy)
1.1: Zlepšit přístup k zaměstnání pro všechny uchazeče o zaměstnání, zejména mladé
lidi a dlouhodobě nezaměstnané a znevýhodněné skupiny na trhu práce a neaktivní
osoby, podporovat samostatně výdělečné činnosti a sociální ekonomiku
2.1: Posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti a aktivní
účast a nabídnout jim lepší zaměstnatelnost

CLLD v ÚDOP 1/2
OP

Dohoda o implementaci CLLD

IROP

5.2 Podpora integrovaného, sociálního a hospodářského rozvoje
a rozvoj kulturního dědictví, cestovního ruchu a bezpečnosti
v jiných než městských oblastech

OP TAK

Témata k jednání

1.1 Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých
technologií
• Zavádění a rozšiřování digitálních a dalších pokročilých inovačních
technologií v podnicích
1.2 Využití přínosu digitalizace pro občany, podniky a vlády
2.1 Posílení růstu a konkurenceschopnosti MSP
• Podpůrné, poradenské a konzultační služby ve všech fázích vzniku a
růstu MSP …
• Poradenské služby pro MSP zaměřené na rozvoj podniku …
3.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti
3.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů
4.1 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a
odolnosti vůči katastrofám

CLLD v ÚDOP 2/2
OP

Dohoda o implementaci CLLD

Není rozhodnuto, ve kterých tématech budou vyhlašovány specifické
výzvy pro MAS, a ve kterých bude role MAS animační.

OP ŽP
OP Z+

Témata k jednání

2.1 Posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné
příležitosti a aktivní účast a nabídnout jim lepší zaměstnatelnost

Počet podpořených MAS v rámci SC 2.1

Akční plán SRR 21+
a regionálně-specifické aktivity
Ondřej Pergl

AP SRR: 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

AP SRR: Regionálně-specifické aktivity
RSK Jihočeského kraje
» Odstranění příčin sucha a lepší zadržování vody v krajině (Mze)
» Boj s kůrovcem a dalšími škůdci v lesích (MŽP, Mze)

RSK Jihomoravského kraje
» Pilotní řešení na adaptaci území proti dopadům klimatických změn
» Podpora zaměstnanosti ve vybraných částech okresu Znojmo a Hodonín

RSK Karlovarského kraje
» Rozvoj lázeňské infrastruktury a podpora lázeňství (MMR)
» Změna image kraje (MMR)
» Dostupnost a vybavenost horských oblastí (MMR)

AP SRR: Regionálně-specifické aktivity
RSK Libereckého kraje – Ralsko (MMR)
»
»
»
»

Odstranění ekologických zátěží( munice a vojenský materiál)
Demolice chátrajících objektů
Zajištění nového využití území
Dopravní dostupnost

RSK Olomouckého kraje – Jesenicko, Šumpersko
»
»
»
»
»

Podpora infrastruktury podnikatelských zón (MPO)
Bezpečnost a plynulost provozu (MD)
Rozšíření občanské vybavenosti (MMR)
Zvýšení kvalifikované zaměstnanosti (MPO)
Příprava lokalit pro bydlení (MMR)

RSK Středočeského kraje
»

Odlehčovací služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením s chováním náročným na péči (MPSV)

Různé
David Koppitz

Shrnutí závěrů
David Koppitz

Další program

17.30 Doprovodný program
A. Klášter
B. Pivovar

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

Večeře
19:00 – 22:00

Další program
Plenární
» Registrace
9:00zasedání
– 9:30 – 27. února 2020
Registrace sál Dřevník
9:00 – 9:30

Jednání
9:30 – 14:00

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

