
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

Praha 24. června 2021 přes aplikaci VK Lifesize

Národní stálá konference

Plenární zasedání

Akce je pořádána v rámci projektu OPTP 2014 - 2020 Organizační zajištění DoP II. reg.č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000150



Program

9:00 – 9:30 Registrace (coffee break)

9:30 – 9:35 Úvod

9:35 – 9:40 Kontrola plnění usnesení ze zasedání NSK

9:40 – 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 Územní dimenze v operačních programech – řešení zásadních připomínek

10:50 – 11:25 Financování AP SRR z OP 2021-2027



Program

11:25 – 11:40 OP Spravedlivá transformace

11:40 – 11:55 Přestávka (coffee break)

11:55 – 12:10 Národní plán obnovy – aktuální stav

12:10 – 13:20 Vystoupení řídicích orgánů – aktuální informace

13:20 – 13:50 Závěry ze setkání územních partnerů, diskuze

13:50 – 14:00
Různé, závěr

14:00 – 15:30 Polední občerstvení



Úvod

David Koppitz, MMR



Kontrola plnění usnesení ze zasedání NSK

Marie Zezůlková, MMR-ORP





Usnesení NSK-8/2020

Národní stálá konference  

I. bere na vědomí stav přípravy integrovaných nástrojů a regionálních
akčních plánů,

II. bere na vědomí stav Akčního plánu SRR 21-22,
III. ukládá MMR-ORP konkretizovat rozpočet aktivit Akčního plánu SRR 21-

22 ve spolupráci s řídicími orgány operačních programů do 15. prosince 
2020.

V realizaci



Usnesení NSK-9/2020

Národní stálá konference  

I. bere na vědomí stav tvorby operační programů včetně zohlednění
územní dimenze,

II. ukládá MMR-ORP, řídicím orgánům a územním partnerům finalizovat 
podobu územní dimenze a předložit ÚDOP vládě ČR do 2 měsíců po 
schválení nařízení k EU fondům.

V realizaci



Usnesení NSK-14/2020

Národní stálá konference  

doporučuje Ministerstvu financí přijetí urgentního systémového řešení
finanční situace územních samosprávných celků s ohledem na čerpání
prostředků v programových obdobích 2014-2020 (resp. 2023)
a 2021-2027 vč. ReactEU, RRF a dalších nových fondů.

Splněno



Usnesení NSK-16/2020

Národní stálá konference  

I. bere na vědomí návrh aktualizace statutu a jednacího řádu RSK,

II. ukládá sekretariátu NSK dopracovat aktualizaci statutu a jednací řád dle
připomínek členů NSK a předložit jej ministryni pro místní rozvoj
k vydání rozhodnutí do 31. 1. 2021.

Splněno



Shrnutí jednání jednotlivých komor NSK

Vedoucí jednotlivých komor



Komora ITI a IPRÚ (urbánní)

• Harmonogram implementace

» 1. 8. 2021: Vyhlášení výzvy MMR-ORP k předkládání integrovaných územních 
strategií využívajících nástroj ITI

» Září 2021: Vznesení kompletních požadavků Řídicích orgánů na hodnocení 
programových rámců

» 3Q - 4Q 2021: Dokončení koncepčních částí integrovaných územních strategií (ITI)

• Novela zákona 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje podepsána 
prezidentem dne 18. 6. 2021, nyní čeká na publikaci ve Sbírce zákonů



Komora ITI a IPRÚ (urbánní)

• Apel na budoucí nositele ITI, aby mezi projekty plánované 
k realizaci v rámci nástroje ITI, zařazovali výlučně projekty 
strategické povahy, což odpovídá charakteru nástroje ITI pro rozvoj MO/A 
jako motory růstu ČR a udržitelného rozvoje měst

• Doporučení na zahrnutí chytrých a inovativních řešeních do 
integrovaných územních strategií (ITI)

• Domluva MMR s nositeli ITI a IPRÚ na konání informačního semináře k ISPZ



Usnesení NSK-1/2021

Národní stálá konference

I. bere na vědomí informace o stavu implementace nástrojů ITI a IPRÚ v programovém 
období 2014 až 2020 a o stavu přípravy nového programového období v oblasti urbánních 
nástrojů;

II. vyzývá ŘO k upřesnění požadavků na programové rámce nejpozději k okamžiku schválení 
programových dokumentů vládou ČR.;

III. vyzývá MMR k organizaci semináře, na kterém bude představen Informační systém 
projektových záměrů (ISPZ), včetně návrhu architektury a záměrů, které MMR s tímto 
systémem má v kontextu žadatelů z řad obcí, měst, krajů, neziskových organizací a církví;

IV. vyzývá MPO k intenzivnější komunikaci výstupů a poskytování aktuálních informací o 
národním plánu obnovy a jeho dílčích komponentách, které budou sdíleny zástupci měst a 
obcí.



Komora CLLD

• Informace z procesu standardizace MAS a schvalování strategií CLLD 
(předloženo 38)

• Provázání Strategie regionálního rozvoje a realizace CLLD (zohlednění 
HSOÚ při rozdělení alokací mezi MAS)

• Možnosti změn území působnosti MAS (dříve než od 7/2023)

• Aktivity a alokace CLLD 21+ v jednotlivých programech

• Příklady úspěšných projektů CLLD (s přidanou hodnotou) v jednotlivých 
krajích 



Komora regionální

• Usnesení RSK – příprava NPO, administrativní náročnost žadatele v OP ŽP, systémová 
podpora HSOÚ

• NPO – zaměřit se především na implementaci komponent s územní dimenzí a určených pro 
kraje a obce

• HSOÚ – intenzivně řešeno – SRR, AP, SRR, ÚDOP, koordinace prostřednictvím RSK – stát 
vytvoří podmínky / příležitosti, které aktéři v území využívají

• ÚDOP – zohledňuje dohodu všech partnerů, stanovuje minimální rozsah územní dimenze

• RAP – příprava probíhá dle plánu, očekává se schválení IROP a klíčů Radou AK ČR

• ISPZ – shoda nad záměrem, spolupracovat s územními partnery pro jeho širší využití

• TIA – zprovozněn webový nástroj, pro další spolupráci kontaktovat MMR-OP

• Program Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV) – spolupráce s Úřadem vlády ČR



Usnesení NSK-2/2021

Národní stálá konference  

I. bere na vědomí stav přípravy Regionálních akčních plánů a klíčů pro
rozdělení alokace vybraných aktivit IROP.

II. doporučuje AK ČR zajistit schválení zbývajících klíčů pro rozdělení
alokace vybraných aktivit IROP Radou AK ČR do příštího zasedání
Národní stálé konference.



Aktuální stav přípravy politiky soudržnosti po 
roce 2020

Kateřina Neveselá, MMR-NOK



Harmonogram přípravy
Dohody o partnerství a operačních programů 2021–2027

• usnesením č. 233 ze dne 1. března 2021 vládou schválen návrh rozdělení 
alokace pro ČR mezi operační programy 

• březen 2021 – zaslání návrhů DoP a OP jako podklad pro jednání s EK 

• květen 2021 – neformální vyjednávání s EK k DoP a OP  
– hlavní závěry/blokační oblasti:

➢ navržený převod 10% alokace ESF+ do FS (270 mil. EUR)  

➢ navržený poměr rozdělení alokace FS – požadavek navýšení udržitelné 
městské mobility tram/trolej/infrastruktura alter.paliva na úkor dálnic TEN-T 

➢ navýšení alokace na železnici na úkor dálnic TEN-T

Vyjednávání eskalováno na vyšší politické úrovně (GŘ Lemaitre, komisařka Ferreira). 



Další hlavní body z vyjednávání DoP a OP s EK 

• Naplňování European Green Deal (EGD) – požadavek na specifikaci příspěvku 
k cílům EU a ČR v oblastech energetiky, dekarbonizace, snižování emisí a 
naplnění principu „Do No Significant Harm“ 

• Roadmap k administrativní kapacitě – požadavek předložení společně s DoP

• Podpora Romské integrace – ve vazbě na Strategii romské integrace –
požadavek podpory v OP JAK a OP Z+ v samostatném SC (OP Z+ již zapracovalo 
do PD, OP JAK budou probíhat technická jednání s EK)

• Cíl navýšení kapacit zařízení péče o děti, primárně děti do 3 let

• Naplnění příspěvku na klimatické cíle v EFRR a FS (změna metodiky výpočtu 
ON)

21



Harmonogram přípravy
Dohody o partnerství a operačních programů 2021–2027

Meziresortní připomínková řízení: 

• Dohoda o partnerství 7. 4. až 21. 4. 2021

• OP JAK 15. 4. až 29. 4. 2021

• IROP 4. 5. až 18. 5. 2021

• OP ŽP 10. 5. až 24. 5. 2021

• OP TAK 13. 5. až 27. 5. 2021 

• dosud nezahájená OP Rybářství, OP Zaměstnanost, OP Doprava a OP ST 

Do 15. 6. zaslána EK aktualizace DoP a OP (IROP, OPŽP, OPD, OPTAK, OPZ) včetně 
reakcí na připomínky EK (OP JAK)    



Další postup:

• po finalizaci dokumentů postupné zasílání DoP a OP na MŽP pro vydání 
stanovisek SEA 

• 1. polovina července – další kolo neformálního vyjednávání s EK

• 31. 8. 2021/15. 9. 2021 předložení Dohody o partnerství a operačních 
programů (+ PSÚT) na vládu ke schválení verzí pro formální vyjednávání

• bezprostředně poté zaslání DoP a OP k zahájení formálního vyjednávání s EK 
a jejich schválení (DoP do 4 měsíců, OP do 5 měsíců, vyjednávání může být 
EK přerušeno) 

• Zahájení implementace (předpoklad 1. kvartál r. 2022)    

Harmonogram přípravy
Dohody o partnerství a operačních programů 2021–2027



Termíny předložení klíčových dokumentů 2021–2027 vládě  

DO KDY CO KDO

31. 8. 2021 Dopracovat a předložit vládě:
• návrh DoP
• návrh dokumentu Územní dimenze v OP
• návrh Pravidel řízení a koordinace DoP

MMR

15. 9. 2021 Dopracovat a předložit vládě:
• návrh Plánu pro spravedlivou územní transformaci
• návrhy OP (OP TAK, OP JAK, OP Z+, OP ŽP, OP D, IROP, OP ST, OP TP)

MMR
ŘO OP

Vypracovat a předložit Evropské komisi:
• programy cíle Evropská územní spolupráce a informovat vládu o jejich 

schválení Evropskou komisí
• operační programy pro fondy Evropské unie v oblasti vnitřních věcí

MMR

MV
Zajistit naplňování základních podmínek (ZP) Gestoři ZP

po schválení 
vládou

Předložení Evropské komisi: DoP a OP (OP TAK, OP JAK, OP Z+, OP ŽP, OP D, IROP, 

OP ST, OP TP)

K formálnímu vyjednávání a schválení EK (cca do 4 měsíců DoP, cca do 5 měsíců OP)

Schválení DoP a OP ze strany EK v první polovině roku 2022

MMR a ŘO 
OP



• usnesením č. 233 ze dne 1. března 2021 byl vládou schválen návrh rozdělení alokace pro ČR mezi 
operační programy + následně doplněný o alokace na technickou pomoc

Alokace jednotlivých operačních programů

EFRR ESF+ FS

CELKEM Celkem MRR PR VRR Celkem MRR PR VRR Celkem

OP TAK 3 136 072 707 3 136 072 707 1 482 392 356 1 653 680 351 0 0 0 0 0 0

OP JAK 2 550 592 131 1 578 231 183 652 887 084 731 376 376 193 967 723 972 360 948 509 373 554 456 945 033 6 042 361 0

OP Z+ 1 458 541 420 0 0 0 0 1 458 541 420 764 060 327 685 417 550 9 063 543 0

OP ŽP 2 390 195 324 407 260 785 214 678 551 192 582 234 0 0 0 0 0 1 982 934 539

OP D 4 854 052 729 279 003 666 174 590 251 104 413 415 0 0 0 0 0 4 575 049 063

IROP 4 802 895 381 4 802 895 381 2 655 221 585 1 970 569 574 177 104 222 0 0 0 0 0

CELKEM 19 192 349 692 10 203 463 722 5 179 769 827 4 652 621 950 371 071 945 2 430 902 368 1 273 433 881 1 142 362 583 15 105 904 6 557 983 602

OP TP 220 276 818 142 864 532 76 322 694 62 474 386 4 067 452 0 0 0 0 77 412 286

OP ST 1 641 492 008

OP R 30 005 249



Nepovinná (dobrovolná – od počátku a/nebo v průběhu):

• Převod alokace do InvestEU – až 3 % původní alokace daného fondu (80 mil. EUR z EFRR na aktivity OP TAK)

• Převod části alokace mezi fondy – až 20 %, v případě ČR až 25 % původní alokace daného fondu (10 % ESF+ do FS)

• Převod části alokace mezi kategoriemi regionů – z MRR a PR směrem  až 10 %, z VRR a PR směrem  neomezeně (3 % 
MRR a 3 % PR do VRR)

Povinná (od počátku, po celou dobu implementace):

• Tematická koncentrace u EFRR: na úrovni státu nebo kategorií regionů 

• Tematická koncentrace u ESF+: 25 % alokace na sociální začleňování, 3 % na materiální pomoc pro nejvíce deprimované

• Věcné zaměření FS – vyvážený poměr rozdělení alokace FS mezi CP 2 a TEN-T (část CP3)  

• Limit (minimální podíl výdajů daného fondu) na klima: EFRR – 30 %, FS – 37 %, ENRAF – 30 %, FST – 100 %

• Limit (minimální podíl výdajů) u EFRR na udržitelný rozvoj měst: 8 % 

• Maximální podíl alokace daného fondu na technickou pomoc: EFRR – 3,5 %, FS – 2,5 %, ESF+ - 4 %, FST – 4 %

Výchozí alokace pro ČR stanovená Komisí do úrovně fondů a kategorií regionů (u EFRR a ESF+) – zelená 
pravidla – alokace na financování CP1-5 – červená pravidla – alokace na jednotlivé CP – rozdělení mezi OP 
+ kalibrace (know how MMR-NOK) – výsledná alokace OP

Alokační pravidla (daná legislativou EU) – uplatněná v ČR



Tematická koncentrace (TK) u EFRR stanovuje minimální podíly alokace EFRR na CP 1 a na CP 2 (a tedy 
automaticky i na CP3–5)

Nařízení k EFRR a FS umožňuje výběr ze dvou přístupů:

• „národní“ (celostátní) – TK se aplikuje na celou alokaci EFRR 

• „regionální“ – pro alokaci na každou kategorii regionů existuje vlastní TK (tedy existují 3 TK) – výsledná 
TK je pro každý stát jedinečná

Tematická koncentrace u EFRR 
(vztahuje se na alokaci EFRR určenou na financování CP 1–5)

TK na 

úrovni státu 

(%)

Celá ČR

Méně 

rozvinuté 

regiony

Přechodo

vé 

regiony

Více 

rozvinuté 

regiony

Celkem

Cíl politiky 1 40 25 40 55 XX

Cíl politiky 2 30 30 30 30 30

Cíle politiky 3 - 5 30 45 30 15 YY

Celkem 100 100 100 100 100

TK na úrovni kategorie regionů (%)



• Do ledna 2021 (TK přesně na požadované hodnotě, nulová rezerva)

• Od února 2021 (TK „navýšena“, zanedbatelná rezerva)
̶ Převedení „internetu“ z CP 3 do CP 1 a započtení jeho alokace do TK u CP 1 pouze ze 40 %

̶ „Udržitelná městská mobilita“ započtení její alokace do TK u CP 2 pouze z 50 %

̶ Zpřísnění vykazování příspěvku na klima (aktualizace Přílohy I ON)

Tematická koncentrace u EFRR na úrovni kategorií regionů 
(vztahuje se na alokaci EFRR určenou na financování CP 1–5)

OP

% EUR % EUR % EUR % EUR

rozdělovaná alokace 100 5 072 129 283 100 4 550 067 964 100 362 009 518 100 9 984 206 765

CP 1 25 1 268 032 321 40 1 820 027 186 55 199 105 235 32,9 3 287 164 742 OP TAK, OP JAK, IROP

CP 2 30 1 521 638 785 30 1 365 020 389 30 108 602 855 30,0 2 995 262 029 IROP, OP TAK, OP ŽP

CP 3 - 5 45 2 282 458 177 30 1 365 020 389 15 54 301 428 37,1 3 701 779 994 IROP, OP JAK, OP D

Celkem 100 5 072 129 283 100 4 550 067 964 100 362 009 518 100,0 9 984 206 765

EFRR
MRR PR VRR Celkem podle poměru 

alokace daného OP v 

daném CP

OP

EUR % EUR % EUR % EUR

rozdělovaná alokace 100,0 5 072 129 283 100,0 4 550 067 964 100,0 362 009 518 100,0 9 984 206 765

CP 1 26,3 1 331 771 804 41,1 1 871 638 239 55,0 199 105 235 34,1 3 402 515 278 OP TAK, OP JAK, IROP

CP 2 35,1 1 778 697 184 33,9 1 541 140 048 31,4 113 602 855 34,4 3 433 440 087 IROP, OP TAK, OP ŽP

CP 3 - 5 38,7 1 961 660 295 25,0 1 137 289 677 13,6 49 301 428 31,5 3 148 251 400 IROP, OP JAK, OP D

Celkem 100,0 5 072 129 283 100,0 4 550 067 964 100,0 362 009 518 100,0 9 984 206 765

podle poměru 

alokace daného OP v 

daném CP

EFRR
MRR PR VRR Celkem



Vymezení a koordinace fondy EU - NPO

• Přehled vymezení mezi fondy (programy) EU – NPO – další nástroje – příloha 
DoP a zároveň příloha NPO – nutné však další dopracování vymezení právě 
vůči NPO (může být v rovině  opatření, časové, projektové)

• Koordinační mechanismy:

» Realizace souvisejících komponent v převážné většině případů 
institucionálně propojená s rolí řídicích orgánů (v rámci resortu/sekce –
zamezení dvojího financování, časování výzev

» Na úrovni MMR-NOK – MPO-DU vzájemná účast v platformách (P Rada 
ESI fondy x ŘV NPO / Výbor NPO)



Usnesení NSK-3/2021

Národní stálá konference  

I. bere na vědomí stav přípravy Politiky soudržnosti po roce 2020.



Územní dimenze v operačních programech –
řešení zásadních připomínek z MPŘ

31

Miroslav Daněk, MMR



ÚDOP – základní informace

• Vychází z evropské legislativy pro politiku soudržnosti v programovém období 
2021–2027

• Konsenzuální dokument vzniklý po opakovaných jednání mezi řídicími orgány 
a územními partnery za asistence MMR–ORP

• Naplňuje cíl politiky EU zaměřený na územní soudržnost

• Nástroj regionální politiky státu při (územním) usměrňování podpory z programů 
financovaných z fondů politiky soudržnosti EU (dále „fondů EU“)

• Navazuje svým obsahem na Národního dokumentu k územní dimenzi (NDÚD) pro 
programové období 2014–2020



Dohoda o výši alokace pro naplňování územní dimenze

IROP OP ŽP OP D OP TAK OP JAK OPZ+

ITI 999,6 89,9 443,5 61 46,6 0

CLLD 328 15 x 38 x 55

RAP 830 x x x x x

Indikativní alokace na nástroje územní dimenze (v milionech EUR)

• Vzhledem k tomu, že územní dimenze nabývá široké škály forem a některé formy nelze 
jednoduše kvantifikovat, není stanovena celková částka na realizaci územní dimenze.

• ÚDOP definuje alokaci na nástroje ITI, CLLD, RAP.



Usnesení NSK-4/2021

Národní stálá konference  

I. bere na vědomí stav přípravy dokumentu Územní dimenze v operačních
programech.



Financování AP SRR z OP 2021–2027

David Koppitz, MMR



Očekávání od Akčního plánu

• Naplňování cílů SRR ČR a Koncepce rozvoje venkova 

• Podpora cílená do území (územně zacílené tematické intervence)

• Uplatňování partnerského přístupu (během tvorby a implementace)

• Zapojení gesčních ministerstev a dalších subjektů do implementace 

• Synergie gesčních (národních) politik a regionální politiky ČR a EU

• Rámec pro věcnou náplň integrovaných nástrojů a uplatňování územní dimenze 
v operačních programech

• Budoucí rámec pro uplatnění územní dimenze v národních dotačních titulech

Srozumitelný přehled o národních nástrojích 
regionální politiky

36



Co se už povedlo?

Program SFPI Brownfieldy pro nepodnikatelské 
využití

Konference Mezinárodní rady muzeí ICOM

Program Technologická inkubace start-upů

Territorial Impact Assessment

Informační systém pro sběr projektových 
záměrů

37



Zdroje financování aktivit AP SRR

Programy
2014–2020

Programy 
2021–27

Ostatní zdroje

56
mld. Kč 

projekty v realizaci

132
mld. Kč 

nově vyhlášené výzvy

6
mld. Kč 

nově vyhlášené výzvy



Indikativní financování aktivit

Programy 2021–2027

39

Téma Rozpočet 
(mil. Kč)

Program Územní dimenze

Výzkum 1 000 OP JAK, OP TAK RIS3

Doprava „nadnárodní“ 92 000 OP D (+SFDI)
Projekty ve směrech 
dle SRR21+

Doprava „městská“ 23 000 IROP, OP D (+SFDI) ITI, SUMP

Kapacita škol 2 100 IROP Analýza MŠMT

Modrozelená infra 400 OP ŽP, IROP ITI

118 500

Celkem 

154
mld. Kč



Indikativní financování aktivit
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Téma Rozpočet 
(mil. Kč)

Program Územní dimenze

Vzdělávání 4 600 IROP, OP JAK, OP Z+ MAP

Doprava 2 000 IROP, OP D Plány obslužnosti

Pozemkové úpravy 1 500 OP ŽP „suché“ oblasti

Kontaminovaná místa 200 OP ŽP SEKM

Komunitní energetika 500 OP ŽP
Místní energ. 
koncepce

Vysokorychlostní internet 1 000 OP TAK Bílá místa

9 300

Programy 2021–2027

Celkem 

23
mld. Kč



Téma Rozpočet 
(mil. Kč)

Program Územní dimenze

Podpora podnikání 2 000 OP TAK bonifikace

Podpora 
zaměstnanosti

2 000 OP Z+ v jednání

Indikativní financování aktivit

41

4 000

Programy 2021–2027Celkem 

13
mld. Kč



Další opatření pro cílenou podporu HSOÚ

• Investiční pobídky

• Koordinace HSOÚ

• Aktualizace vyhlášky MF

• Dotační titul MMR 

42



Usnesení NSK-5/2021

Národní stálá konference

I. bere na vědomí indikativní alokace z programů 2021–2027 pro
financování aktivit Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR
2021-22.

Příloha



OP Spravedlivá transformace

44

Jan Kříž, David Koppitz



Operační program Spravedlivá transformace

• nový program

• řídicí orgán MŽP + zprostředkující subjekt SFŽP

• regionálně zaměřený program

řešení sociálních, hospodářských a environmentálních dopadů 

transformace na klimaticky neutrální ekonomiku

program neslouží k řešení všech 

regionálních problémů strukturálně 

postižených krajů

k transformaci energetiky je 

primárně Modernizační fond

prostředky navíc nad rámec ostatních 

fondů, nesmí docházet k vytěsňování



operační program

3 priority podle krajů

plán spravedlivé územní transformace

• strategické projekty – v regionech finalizuje jejich výběr, závěrečné 
doporučení RSK

• tematické výzvy

• grantová schémata pro drobné projekty

• finanční nástroje
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Harmonogram

06/2021 strategické projekty – finální doporučení

07/2021 kompletace plánu spravedlivé územní transformace

09/2021 plán a program předložený vládě

do 12/2021 Dialog s Evropskou komisí

1Q 2022 Finální schválení a spuštění programu



• na webu 

spravedlivatransformace.cz je 

dokument často kladené otázky 

a základní brožura o programu

• dotazy je možné posílat na e-mail 

spravedlivatransformace@mzp.cz

http://www.spravedlivatransformace.cz/


Plán spravedlivé územní transformace - harmonogram

• Probíhá výběr  strategických projektů – jednání pracovních skupin RSK ve všech 3 krajích

=>  odborné posouzení předložených projektových záměrů (III. fáze výběru); vybrané projekty 
posuzuje také JASPERS

• MSK, KVK i ÚK začíná IV. fázi výběru, tj. diskusi záměrů s tripartitou (RSK a Tripartita)

• přelom června/července 2021 – dokončení PSÚT a zač. schvalovacího procesu 

• 2. Q 2021 – finalizace dokumentu, spuštění procesu SEA 

• Září 2021 – předložení finální verze dokumentů vládě ČR; EK

Plánovaná jednání:

• 25. června – 5. jednání Transformační platformy

• 2. července – Steering committee



PSÚT draft  v1.7

PSÚT – aktuálně se pracuje na verzi 1.7

• Zapracovány připomínky k verzi 1.6 – návrhy na vypořádání rozeslány

• Pokračuje komunikace s poradenstvím k závěrům a komentářům v D4, na jejichž základě 
se rozpracovávají Transformační plány krajů

• Oblasti podpory za ÚK, KVK a MSK – včetně typových intervencí – je zde řada překryvů    
=> řeší se s ostatními resorty        

Zaměření FST na projekty komplexní povahy, které nelze běžně podpořit, případně 
propojovat ve vazbě na transformaci –> odlišení od ostatních dostupných zdrojů.



PSÚT draft v1.7

Dopracovává se:

• Oblasti podpory (specifické cíle, hlavní CS, typy příjemců apod.)

• Seznamy produktivních investic VP 

• Seznamy strategických projektů 

• Vhodné ukazatele výstupů a výsledků – v závislosti na nastavených typových intervencích a 
také v závislosti hodnocení strategických projektů

• II. a III. pilíř 



www.dotaceeu.cz/uhelneregiony



Přestávka



Národní plán obnovy – aktuální stav

56

Marian Piecha, MPO
David Koppitz, MMR



Plán na podporu oživení Evropy

Dlouhodobý rozpočet EU spolu s nástrojem Next Generation EU na podporu 
ekonomického oživení v reakci na pandemii 

Nejrozsáhlejším stimulační balíček, který kdy byl z rozpočtu EU financován 

Celková částka: 1,8 bilion EUR 

Do nového dlouhodobého rozpočtu budou zapracovány výkonnější 
mechanismy flexibility, které zajistí schopnost reagovat na nepředvídané 
potřeby. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_cs#next-generation-eu

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_cs#next-generation-eu


Co je Nástroj pro oživení a odolnost
Ústřední prvek nástroje Next Generation EU nabízející

úvěry a granty, které budou k dispozici na podporu reforem
a investic.

Next Generation EU je dočasný nástroj obnovy v
hodnotě 750 miliard EUR, který má pomoci napravit
bezprostřední hospodářské a sociální škody.

Cílem: 

• je zmírnit hospodářský a sociální dopad 
koronavirové pandemie, 

• zvýšit udržitelnost a odolnost evropských 
ekonomik a společnosti a připravit je na výzvy a 
příležitosti ekologické a digitální transformace. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en


„Česká republika odolná a konkurenceschopná“

ALOKACE PRO ČR: 191 mld. Kč
Období 2021 - 2026

Hlavní poslání:

Vyvést českou ekonomiku z krize vyvolané pandemií COVID-19 
Posilovat produktivitu, konkurenceschopnost a odolnost ekonomiky 
Udržet zaměstnanost a zlepšit podmínky pro vzdělávání
Akcelerovat digitální a zelenou tranzici ekonomiky
Zvýšit ekonomickou prosperitu a kvalitu života 
Zlepšit efektivitu státní správy 
Budovat znalostní ekonomiku 



Přehled pilířů NPO
Investice zahrnuté v rámci NPO jsou rozčleněny do 6 pilířů, které se dále dělí na komponenty a konkrétní reformy a investiční
akce. Alokace do jednotlivých pilířů plánu jsou následující:



Dělení alokace do různých oblastí



Národní plán obnovy (NPO)

Zpracování NPO je podmínkou pro čerpání z Nástroje pro oživení a odolnost

Aby mohla ČR čerpat prostředky musí český Národní plán obnovy:
reflektovat specifická doporučení Rady EU pro roky 2019 a 2020,
přispívat k digitální (alespoň 20 % z celkové alokace) i zelené transformaci (alespoň 37 % celkové
alokace),
dodržet princip „významně neškodit“ životnímu prostředí,
reflektovat 6 evropských politických priorit (zelená a digitální transformace, konkurenceschopnost a
růst, sociální a územní soudržnost, zdravotnictví a odolnost, politiky pro příští generaci)

Národní plán obnovy musí být v souladu kromě jiného také s Národním programem reforem, Dohodou
o partnerství, Plánem (plány) spravedlivé územní transformace (v rámci Mechanismu pro spravedlivou
transformaci) a Vnitrostátním plánem v oblasti energetiky a klimatu (tzv. klimaticko-energetickým
plánem).





Současný stav schvalovacího procesu NPO
17.05.2021 – NPO ČR schválen Vládou ČR (Usnesením Vlády ČR č. 476)
01.06. 2021 – NPO odeslán Evropské komisi k připomínkám, zahájen schvalovací proces nad národní úrovní

Harmonogram:

* Bližší popis schvalovacího procesu / harmonogramu schvalování Národního plánu obnovy je uveden v Nařízení Evropské komise a Rady (EU) 2021/241 v  
čl. 19 Posouzení Komise a č.20 Návrh Komise a prováděcí rozhodnutí Rady.

NPO ČR schválen 
na národní 

úrovni
17.5.2021 

NPO ČR 
předložen 

Evropské komisi
1.6.2021

Max. délka 
schvalovacího 

procesu EK
2 měsíce

Max. délka 
schvalovacího 
procesu Rady

4 týdny



Struktura implementace NPO na národní úrovni

Řídící výbor NPO (ŘV)

Delivery unit (DU)

Vlastníci komponent (VK)

Zprostředkující subjekty (ZS)

Koneční příjemci

MF
Auditní 
orgán

ŘV = nejvyšší orgán s rozhodovací a schvalovací funkcí nad procesy 
a implementací komponent schválených NPO, a dále monitorovací a 
dohledovou funkci 

DU = koordinační orgán, odpovědný za zpracování žádostí o finanční 
podporu, reporting a monitoring 

VK = gestor neboli subjekt odpovědný za implementaci, dosahování 
cílů, milníků a dalších požadavků, vč. nastavení komponent a realizace

ZS = subjekt implementující komponenty (bude-li z rozhodnutí VK 
využit) 

Konečný příjemce = subjekt, kterému jsou na základě smlouvy 
poskytnuty finanční prostředky



NPO – územní dimenze a relevance pro obce a kraje

• NPO obsahuje celkem 27 komponent

• Komponenty ze strany MMR–ORP vyhodnoceny (posouzení finálního stavu) z pohledu
» Územní dimenze

» Relevance pro obce a kraje

ANO Částečně ANO NE

Územní dimenze 10 komponent 10 komponent 7 komponent

Relevance pro obce 
a kraje

15 komponent 7 komponent 5 komponent



Komponenty v gesci MMR

1.4.1.6 Demonstrativní 
projekty rozvoje aplikací
pro města a průmyslové 

oblasti (např. 5G)

1. Vertikála Smart City 
(Smart Village/Region)

2. Vertikála Průmysl 4.0.

1,1 mld. Kč

2.8 Regenerace území se 
starou stavební zátěží 

(brownfieldů)

1. Regenerace 
významných strategických 
brownfieldů (MMR/SFPI)

2. Regenerace brownfieldů ve 
vlastnictví obcí a krajů 

pro nepodnikatelské využití 
(MMR/SFPI)

3. Regenerace brownfieldů ve 
vlastnictví obcí a krajů 

pro podnikatelské využití (MPO)

3,3 mld. Kč

4.1. Systémová podpora 
veřejných investic

Pilíř I: Podpora přípravy 
projektů

Pilíř II: Technická, 
metodická a organizační 

podpora systému

2,49 mld. Kč

1.6 Zrychlení a digitalizace 
stavebního řízení

1. Vytvoření 
„Agendového informačního 

systému“

2. Rozvoj a využití datového 
fondu veřejné správy v územním 

plánování

3. Plné využití přínosů 
digitalizace stavebního řízení

4. Zavedení rekodifikace 
stavebního práva do praxe

1,75 mld. Kč

RSK RSK



Vystoupení řídicích orgánů – aktuální 
informace

Zástupci ŘO



Řídící orgán IROP

24. 6. 2021

    zasedání NSK – Plenární zasedání

Praha



Územní dimenze v IROP 2021 - 2027

Integrované nástroje v IROP 2021-2027

ITI

Témata v IROP

SC     eGovernment a kybernetická bezpečnost

SC     Čistá a aktivní mobilita

SC     Revitalizace měst a obcí

SC      zdělávací infrastruktura

SC     Sociální infrastruktura 

SC     Kulturní dědictví a cestovní ruch

     z celkové alokace IROP

Celková alokace 25 989 365 791 Kč (EFRR)

Pro období  0   –  0 0 byla výchozí alokace            0   Kč 



Územní dimenze v IROP 2021 - 2027

Integrované nástroje v IROP 2021-2027

CLLD

Témata v IROP

▪ SC     Komunitně vedený místní rozvoj – doprava, veřejná 

prostranství, hasiči, vzdělávání, sociální infrastruktura, kulturní 

památky, knihovny, muzea, infrastruktura cestovního ruchu

 ,     z celkové alokace IROP

Celková alokace 8 523 834 930 Kč (EFRR)

Pro období  0   –  0 0 byla výchozí alokace    0        0 Kč



Územní dimenze v IROP 2021 - 2027

Regionální akční plány (RAP)

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

 ýzva IROP s alokací po krajích podle definovaného klíče

Celková alokace 19 644 489 995 Kč (EFRR)



Územní dimenze v IROP 2021 - 2027

Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení 2021+ (KPSV 2021+)

Témata v IROP: sociální služby

sociální bydlení

vzdělávání

Koordinuje Agentura pro sociální začleňování (ASZ)

Zapojené programy - OPZ+, OP JAK, IROP

Opět vyčleněná alokace ve vyhlášených výzvách IROP (určí ASZ)



ITI a IPRÚ v IROP 2014 - 2020

ITI
Čerpání 

v %
IPRÚ

Čerpání 

v %

Brno 60 České Budějovice 60

Olomouc 73 Jihlava 55

Ostrava 65 Karlovy Vary 56

Hradec Králové - Pardubice 54 Liberec - Jablonec n. Nisou 42

Plzeň 79  ladá Boleslav 65

Praha 64 Zlín 46

Ústí n   abem - Chomutov 79

Čerpání = alokace proplacených žádostí o platbu k         0  

Pro rok  0   je stanovený limit  0  

 ýzvy ITI a IPRÚ je možné vyhlašovat do 30. června 2021 s příjmem žádostí do 
31. prosince 2021



CLLD v IROP 2014 - 2020

Stav čerpání - semafor Počet MAS

Černá – objem vyhlášených prostředků ve výzvách je v min  výši  0   4

Červená – objem předložených projektů je v min  výši  0   4

Oranžová – objem předložených projektů (v pozitivních stavech) je v min  

výši  0   
15

Modrá – objem realizovaných projektů je v min  výši  0   104

Zelená – objem vyčerpaných prostředků je v min  výši  0  51

Data k 11. 6. 2021

Pro rok  0   je stanovený limit  0  

 ýzvy  AS je možné vyhlašovat do 15. listopadu 2021 s příjmem žádostí 
do 15. prosince 2021



Informace o IROP

https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/

- Konzultační servis IROP

www.irop.mmr.cz

www.crr.cz

irop.mmr

https://www.crr.cz/kontakty/uzemni-pracoviste/
http://www.crr.cz/
https://www.facebook.com/irop.mmr


Odbor Řídicího orgánu OPTP

Mgr. Marek Kupsa



• v současném období čerpání regionální dimenze v OPTP 

probíhá bezproblémově

• pro ITI vyčerpáno již     mil  Kč

• pro RSK vyčerpáno již     mil  Kč

• čerpání bude umožněno do konce roku  0  

• přechod na nové období po dočerpání prostředků

Aktuální stav



• probíhá vyjednávání s EK

• regionální dimenze zatím ze strany EK bez připomínek

• možnost schválení programu již v letošním roce, ale reálně  Q  

2022

• první výzvy    -   Q   0   (nové ITI a  AS)

OPTP 2021+



• nově v OPTP nástroj C  D ( AS)

• financování vyjednáno napříč OP a s  F

• finanční alokace navržené pro OPTP  0  :

• ITI     mil  Kč

•  AS     0 mil  Kč

• RSK   0 mil  Kč

OPTP 2021+



• míra kofinancování     (E +ST):  (vlastní) 

• výdaje  0  mzdy,  0  paušál

• jednoduší pravidla = efektivnější čerpání

OPTP 2021+



Děkuji za pozornost!



Operační program Doprava

Plenární zasedání
Národní stálá konference

24. června 2021



Programové období 2014-2020
• Operační program Doprava patří k nejlépe čerpajícím programům, IN jsou 

důležitou, ale nikoliv klíčovou součástí
• Územní dimenze zohledněna především v specifických cílech 

implementovaných prostřednictvím IN, jinde spíše nepřímo (avšak specifika 
všech regionů jsou zohledněna ve všech podkladových strategiích)

• V obecné rovině zůstaly SC implementované prostřednictvím IN spíše za 
očekáváním – pomalé tempo čerpání (aktuálně v SŽ v SC 1.4 cca 1,676 mil. Kč, 
v SC 2.3 cca 528 mil. Kč) a v případě některých aglomerací/metropolitních 
oblastí i nižší kvalita některých předkládaných projektů – toto by bylo vhodné 
v budoucnosti zlepšit

• Pozitivně je naopak možné hodnotit nastavené komunikační kanály, kdy se 
daří většinu otázek/problémů vyřešit už na pracovní úrovni – toto je možné 
považovat za příklad dobré praxe



Programové období 2021-2027
• Příprava OPD3 – v současnosti probíhá neformální dialog, u klíčových 

otázek/problémů bude potřeba nalézt dohodu na politické úrovni
• Naplnění principu partnerství – ustanovení Platformy pro přípravu OPD3 - mezi členy 

Platformy jsou i zástupci územních partnerů
• V rámci OPD3 je počítáno s městy v roli žadatelů/příjemců v oblasti infrastruktury 

městské drážní dopravy a ITS pro řízení silničního provozu – implementace 
prostřednictvím ITI 

• V ostatních podporovaných aktivitách bude územní dimenze aplikována spíše 
nepřímo – základ intervencí OPD3 budou tvořit liniové stavby, jejichž trasování a 
příprava jasně vychází z přijatých strategických dokumentů na národní úrovni (a z 
platné územně plánovací dokumentace)

• Další harmonogram přípravy bude záležet zejména na tom, v jaké fázi se podaří 
odblokovat klíčové otázky/problémy – v optimistické variantě by první výzvy mohly 
být vyhlášeny na začátku roku 2022



Děkuji za pozornost

Odbor fondů EU
Ministerstvo dopravy
www.OPD.cz 



PROGRAMY V GESCI MPSV

 gr  Jiří Kinský    

Plenární zasedání NSK,         0  



ÚZEMNÍ DIMENZE V OPZ+ (2021-2027)

⚫ Zacílení na konkrétní území v OPZ+ nastaveno v souladu zejm. se

Strategickým rámcem politiky zaměstnanosti 2030 a Strategií

sociálního začleňování 2030 na:

 sociálně vyloučené lokality (KPSV): cca 2,2 mld. Kč

 strukturálně postižené regiony

⚫ Další způsoby zohlednění územní dimenze:

 CLLD (území podporovaných MAS): cca 1,7 mld. Kč

 Specifické výzvy na projekty vygenerované ITI: cca 0,5 mld. Kč

 Zařízení péče o předškolní děti (v souladu s Analýzou dostupnosti

zařízení péče o předškolní děti zpracovanou MPSV)

 Pokud bude identifikována konkrétní potřeba, může být územní

zacílení aktivit a jeho forma výsledkem jednání o dané výzvě v rámci

příslušného Programového partnerství (např. vyhlášení územně

zacílené výzvy)
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AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY OPZ+

⚫ V březnu 2021 proběhlo jednání Platformy pro přípravu OPZ+

⚫ Během jara dokončena další verze OPZ+: zapracovány

připomínky členů Platformy, rozdělení alokace na priority a

SC, indikátory a jejich cílové hodnoty, popis vazeb s jinými

OP, kategorizaci intervencí,

⚫ Na základě jednání s Ú (RVZRM) a Romskými

organizacemi doplněn SC na podporu marginalizovaných

komunit jako jsou Romové

⚫ Probíhá neformální dialog s EK

⚫ V polovině června 2021 proběhlo  PŘ k návrhu OPZ+,

následně bude rozeslán do  PŘ

⚫  yhlášení prvních výzev plánováno na 2.-3. Q 2022

 v květnu-září 2022 vyhlášení výzev na ITI, CLLD a KPSV
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ÚZEMNÍ DIMENZE V OPZ (2014-2020)

⚫   OPZ se již s vyhlašováním nových výzev nepočítá

⚫ Příjem žádostí o podporu ve výzvách na projekty ITI, IPRÚ, 

C  D k KPS   byl ukončen 

⚫ Aktuální stav realizace integrovaných nástrojů (v mil  Kč k 

14.6.2021): 
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Nástroj Alokace 

výzvy

Objem žádostí 

o podporu 

Objem právních aktů Objem 

vyúčtovaných ŽoP 

ITI 740 1 043 141% 639 86% 303 41%

IPRÚ 514 502 98% 380 74% 171 33%

CLLD 2 030 3 112 153% 2 031 100% 863 42%



OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 
a OP JAN AMOS KOMENSKÝ 
Programové období 2021 – 2027, 21. 06. 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy



OP VVV (2014 – 2020) – ÚZEMNÍ DIMENZE

Č. výzvy Název výzvy PO
Finanční alokace 

výzvy (Kč)
Počet registrovaných 

žádostí o podporu
Počet projektů

s PA
Objem finančních 
prostředků v PA

Počet projektů 
v realizaci

02_17_048 Předaplikační výzkum pro ITI PO1 1 577 823 530 Kč 20 12 957 652 692,38 12

02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI PO1 1 060 176 470 Kč 18 13 935 892 250,64 13

02_18_069 Předaplikační výzkum pro ITI II PO1 643 810 441 Kč 12 8 577 340 506,89 8

02_15_002 KAP I PO3 340 000 000 Kč 16 14 318 436 783,56 14

02_15_005 MAP I PO3 680 000 000 Kč 323 222 649 387 093,35 0

02_16_034 Implementace KAP I PO3 1 750 000 000 Kč 19 16 1 673 699 606,69 7

02_17_047 MAP II PO3 3 000 000 000 Kč 254 194 2 168 698 775,46 193

02_19_078 Implementace KAP II PO3 3 650 000 000 Kč 21 14 2 356 854 954,92 14

02_20_082 Akční plánování v území PO3 600 000 000 Kč 61 0 0,00 0
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• Absorpce KAP do krajských Dlouhodobých záměrů vzdělávání
• KAP v současné podobě nadále nebude tvořen; principy akčního plánování budou

implementovány do DZ (novela vyhlášky č. 15/2005 Sb.)
• Implementační aktivity KAP/DZ budou nadále v OP JAK podporovány

• MAP
• MAP (vč. IMAP) bude v první části programového období (do 2024) v OP JAK ponechán
• Od 2025 převezme MAP plánovaný IPs Střední článek podpory

• ŠAP
• V řešení ve vazbě na Koncepci rozvoje školy (ČŠI) obohacenou o principy akčního plánování

OP VVV – ZKUŠENOSTI  



Výzkum a vývoj 
ERDF
Cíl politiky 1: Inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní 
a inteligentní ekonomické transformace

P1

Vzdělávání
ERDF a ESF+
Cíl politiky 4: Sociálnější Evropa díky provádění evropského 
pilíře sociálních práv

Technická pomoc
ERDF a ESF+

P2

P3 
a

P4

OP JAK – STRUKTURA DLE PRIORIT



Zapojení CLLD v OP JAK se nepředpokládá

Specifické výzvy (ITI) 
• 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
• 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 

P1

OP JAK – PRIORITA 1



Implementační aktivity KAP/DZ
• Aktivity ve formálním vzdělávání zaměřené na specifické vzdělávací potřeby v souladu s 

plněním Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 
2019-2023 a Strategie 2030+

MAP
• Podpora akčního plánování v území, včetně KPSV 2021+

ŠAP
• V řešení ve vazbě na Koncepci rozvoje školy (ČŠI) obohacenou o principy akčního 

plánování

IPs Vzdělávání
• Vytvoření uceleného systému komplexní podpory škol v území v souladu se strategickými 

dokumenty MŠMT – IPs Střední článek

P2

OP JAK – PRIORITA 2



OP JAK (2021 – 2027) STAV PŘÍPRAVY PROGRAMU

• 1. 3. 2021 – schválení alokací operačních programů vládou 
• 12. 3. 2021 – odeslání OP JAK Evropské komisi 
• 15. 4. 2021 – zahájení mezirezortního připomínkového řízení  
• duben 2021 – obdržení připomínek z EK a z mezirezortního připomínkového řízení
• květen/červen 2021 – jednání s EK k připomínkám k OP JAK
• červen 2021 – SEA – zahájení III. etapy (předložení MŽP)
• září 2021 – SEA – schválení MŽP
• 15. 9. 2021 – předložení OP JAK vládě ČR
• začátek roku 2022 – schválení OP JAK ze strany EK
• následně – vyhlášení prvních výzev – výzvy na územní dimenzi budou navazovat na předchozí 

výzvy vyhlášené z OP VVV



DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOSTDĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

Další informace o P JAN AMOS KOMENSKÝ 

jsou dostupné na webových stránkách

https://opvvv.msmt.cz/2021-plus



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA A 
STRATEGICKÝ PLÁN SZP

PROGRAM ROZVOJE  VENKOVA 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN SZP PO ROCE 2021+

Fotografie použitá na základě licence 

od Shutterstock.com



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

PŘECHODNÉ OBDOBÍ PRV

• nařízení č. 2020/2220 k přechodnému období (dvouleté období)

• financování uzavřených závazků PRV 2014-2020 a SAPS z nového rozpočtu

• LEADER i s alokací pro přechodné období musí splnit 5% alokace PRV (cca 45 mil. EUR)

• podpora starých závazků, tzn. schválené MAS a jejich strategie pro období 2014-2020      změny 
strategií dle podmínek období 2014-2020

• rozdělení alokace dle stejného klíče – velikost území a počet obyvatel

• alokace předběžně rozdělena mezi všechny MAS

• MAS osloveny pro udělení souhlasu s navýšením alokace

• nepřidělení částky pouze při nesplnění podmínek stanovených Pravidly



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

ADMINISTRACE PROJEKTŮ MAS

• 178 MAS vyhlásilo 826 výzev 

• přes 12 500 podaných Žádostí o dotaci na MAS s podporou 5,3 mld. Kč 

• téměř 9 800 zaregistrovaných Žádostí o dotaci s podporou 4 mld. Kč 

• 7 850 uzavřených Dohod s podporou 3,1 mld. Kč 

• proplaceno přes 4 600 projektů s podporou 1,9 mld. Kč 

• pravidelný termín pro příjem od 1.2.-31.8.

AKTUALIZACE PRAVIDEL PRO OPATŘENÍ M19

• zpřesnění Pravidel 19.2.1 a Pravidel 19.3.1 

• příprava úpravy Pravidel pro změny strategií – TPS LEADER 28.6.



STRATEGICKÝ PLÁN SZP PO ROCE 2021+

PŘÍPRAVA STRATEGICKÉHO PLÁNU SZP 

• legislativní návrhy k SP SZP projednávány – trialog zatím bez dohody

• návrh SP SZP projednáván s NNO v rámci Pracovních skupin (leden-duben)

• první připomínky ze strany EK – vypořádání a zapracování v průběhu června

• po stanovení finanční alokace bude prioritizace cílů a aktualizace intervencí

• oficiální předložení EK do konce roku 2021 – musí předcházet:

• schváleníVládou ČR – prosinec

• mezirezortní připomínkové řízení a SEA hodnocení – srpen - listopad

• vnitřní připomínkové řízení Mze – červen/červenec



STRATEGICKÝ PLÁN SZP PO ROCE 2021+

LEADER, RESP. CLLD

• povinně 5% rozpočtu

• PSVenkov (pro intervence cíle H) – za účasti zástupců MAS

• aktivity navazující na aktivity podporované a využívané ve stávajícím období

• občanská vybavenost v SZP pouze přes MAS

• jednání s ostatními programy kvůli nastavení rozhraní

• důraz na plánování čerpání přidělené alokace MAS



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

OPŽP



Aktuální stav implementace IN v OPŽP

ITI

-Poslední výzvou byla 151. výzva určená pro ITI Plzeň.

-Žádné nové výzvy nejsou plánované, všechny integrované projekty jsou v rámci

OPŽP v různých fázích administrace.

-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.

-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+.
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Příprava OPŽP 21+

• srpen/září 2021 – vydání stanoviska SEA.

• do 15. 9. 2021 – předložení programu ke schválení na vládu.

• září 2021 – začátek formálního vyjednávání s EK.

• podzim 2021 – předpokládáme vyhlášení výzev SFŽP a přijímání žádostí prostřednictvím 

informačního systému SFŽP (u vybraných oblastí, kde se již nepředpokládají změny ze strany EK).

• přelom 2021/2022 – schválení OPŽP ze strany EK.

• začátek roku 2022 – 1. jednání MV OPŽP – formální schválení PrŽaP a hodnotících kritérií a ostrý 

start programového období.

• začátek roku 2022 – plánované hodnocení Programových rámců strategií CLLD a ITI. Úspěšné 

zakončení tohoto procesu by mohlo znamenat vyhlášení výzev pro IN.
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Příprava OPŽP 21+

Rozdělení celkové alokace 60 mld. Kč do SC
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Územní dimenze v OPŽP 21+

• SC 1.1 Energetické úspory 

- CLLD

- ITI

• SC 1.2 Obnovitelné zdroje energie 

- ITI

• SC 1.3 Adaptace na změnu klimatu 

- ITI

• SC 1.5 Oběhové hospodářství 

- ITI
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Děkuji za pozornost
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17. Národní stálá konference
Plenární zasedání

Ing. Bohumil Šmucr, MPA  – ředitel odboru Strukturálních fondů MPO

Praha 24. června 2021



SOUHRNNÁ  INFORMACE O STAVU IMPLEMANTACE ITI OP PIK (2017 - 2021)

➢ Výchozí rezervovaná alokace OP PIK pro 5 ITI :  4,042 300 mld. Kč (z toho 500 mil FN) 

➢ Celkový počet ITI výzev (průběžné roční) : 46

➢ Celková alokace vypsaných ITI výzev : 5, 444 563 mld. Kč (135% výchozí alokace)

➢ Celkem schválených ITI projektů podpory podnikání    105 (méně než 2,5 projektu / výzva)

➢ Celková alokace aktivních ITI dotačních projektů        2,131 158 mld. Kč (53% výchozí alokace) 

➢ Nedočerpané finanční prostředky ITI budou v rámci závěrečné revize převedeny do FN 



PŘEVOD NA COVID OPATŘENÍ 

AKTUÁLNÍ VOLNÁ ALOKACE

CERTIFIKOVANÉ ŽOP  

PROJEKTY V IMPLEMENTACI



SOUHRNNÁ  INFORMACE O STAVU PŘÍPRAV ITI OP TAK (2021 - 2027)

➢ Tematická koncentrace ITI výzev v kombinaci s možností konkurenčních kombinovaných výzev

➢ Finanční alokace výlučně vyčleněná v SC 1.1 pro ITI / SUD „Rozšířené služby infrastruktury“

➢ Řízení ITI alokace bude vycházet zejména  z připravenosti územně strategických projektů

➢ Předpokládané zapojení 9 z 13 potenciálních ITI (nově vymezené „staré“ ITI + původní IPRÚ)

➢ Dosud identifikované projektové záměry jsou převážně v nízkém stavu projektové přípravy 

➢ Termín vyhlášení ITI výzev OP TAK lze pouze předběžně odhadovat zřejmě nejdříve na 3. Q 
2022 (podmíněno splněním řady legislativních, metodických a procesních předpokladů)



Struktura, členění a finanční alokace OP TAK



Harmonogram dokončení přípravy OP TAK



SOUHRNNÁ  INFORMACE O STAVU PŘÍPRAV CLLD OP TAK (2021 - 2027)

➢ OP TAK nově zahrnuje výlučnou finanční alokaci pro CLLD v SC 2.1 určené pro venkovské MSP

➢ Tematicky je podpora zaměřena na malé technologie s nižším inovačním potenciálem

➢ Přednostně určeno pro podporu drobných produktivních investic s prvky digitalizace

➢ Navržený režim podpory je De minimis, určeno pro jednoetapové projekty

➢ MPO předpokládá zapojení zhruba 60 MAS z celkových 180, koordinováno s NS MAS

➢ Vymezení podpory MSP mezi MPO (OP TAK) a MZe (PRV) dojednáno (rozhodnutí MAS) 



Děkuji za pozornost



Závěry ze setkání územních partnerů

Zástupce územních partnerů



Závěry z jednání územních partnerů 
22. 6. 2021



Usnesení územních partnerů

1. Územní partneři jsou znepokojeni způsobem finalizace Národního plánu obnovy, nedostatečným
vypořádáním připomínek k tomuto materiálu a změnami, které se i po schválení vládou v materiálu
udály.

Územní partneři vyjadřují své obavy se změnou zdroje financování pro komponentu 4.1 a požadují,
aby Ministerstvo financí při nastavení státního rozpočtu bralo alokaci ze státního rozpočtu pro NPO
jako závaznou, stejně tak požadují, aby i další komponenty, které budou financovány ze státního
rozpočtu, měly zajištěno financování.

Územní partneři jsou dále znepokojeni tím, že neproběhlo žádné jednání k nastavení komponenty 6
(zdravotnictví), přestože o toto jednání několikrát usilovali a zároveň jsou znepokojeni tím, že došlo k
vyřazení podpory regionálního zdravotnictví z NPO a požadují, aby podpora této oblasti, která byla
pandemií COVID-19 těžce zasažena, byla znovu do NPO vrácena.

Územní partneři požadují, aby byli zapojeni do všech relevantních platforem pro přípravu,
implementaci a řízení Národního plánu obnovy v rámci vlastníků komponent, ale také gestora
materiálu, aby bylo zajištěno, že potřeby území budou v plánovaných výzvách dodatečně zohledněny.



Usnesení územních partnerů

2. Územní partneři požadují, aby stejně jako v minulém roce byly navýšeny národní dotační tituly a

došlo k dodatečnému financování co největšího množství úspěšných projektů. Podpora investic na

místní úrovni by měla být u národních dotačních titulů, kde je toto vhodné, rozšířena i o žadatele z řad

neziskového sektoru. Jsou toho názoru, že dotační podpora investic na místní úrovni je zásadní pro

oživení české ekonomiky negativně zasažené pandemií COVID-19.



Usnesení územních partnerů

3. V kontextu velkého množství nepodpořených projektů územní partneři dále doporučují, aby vznikl 
zásobník projektů, ze kterého by mohla ministerstva v dalších letech čerpat již připravené projekty  

Územní partneři požadují, aby jim byl na společné schůzce představen Informační systém

projektových záměrů (ISPZ) vč. návrhu architektury a záměrů, které MMR s tímto systémem má

v kontextu žadatelů z řad obcí, měst, krajů, neziskových organizací a církve.

   Územní partneři požadují, aby ŘO Zaměstnanost+  0  - 0   uznal implementaci ITI stávajícím 
modelem.

5. Územní partneři požadují, aby materiál Územní dimenze v operačních programech byl pro

jednotlivé řídící orgány závazný a finanční alokace v něm uvedené určovaly minimální objem

finančních prostředků pro obce, kraje a další žadatele z řad neziskových organizací či církve.



Různé, závěr

David Koppitz, MMR



Polední občerstvení


