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Návrhy nařízení pro PO 2021+
•

celková alokace snížena oproti 2014-2020 o 24 %

•

tři kategorie regionů – výrazně nižší míra spolufinancování z rozpočtu EU:
»

70 % pro méně rozvinuté regiony (v ČR: SZ, SV, SM, MS)

»

55 % pro přechodové regiony (v ČR: SČ, JZ, JV)

»

40 % pro rozvinutější regiony (v ČR: Hl. m. Praha)

•

možnost přesunu prostředků mezi kategoriemi regionů

•

pravidlo automatického zrušení závazku zkráceno na N+2

•

přísné nastavení tematické koncentrace EFRR (75 % prostředků do oblasti “smart” a
“green”)
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Aktuální stav vyjednávání legislativy
•

na úrovni Rady dosažen kompromis u celého obecného nařízení a
nařízení k jednotlivým fondům

•

existují výrazně odlišné návrhy Rady a EP

•

aktuálně probíhá vyjednávání v tzv. trialozích (nalezení kompromisu
mezi EK, EP a Radou)

•

do konce roku předpokladem finalizace jen částí nařízení potřebných
pro programování
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Aktuální stav vyjednávání legislativy
•

•

zásadní otázky vyjmuty do tzv. NEGOBOXU, mj.:
» celková výše alokace na politiku soudržnosti
» tematická koncentrace EFRR
» výše spolufinancování
» pravidlo N+
» možnost převodů mezi fondy
schvalováno na úrovni Evropské rady – nutná jednomyslná shoda mezi
členskými státy EU

•

předpoklad nalezení shody začátkem r. 2020

•

finalizovaná legislativa pravděpodobně až koncem r. 2020
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Příprava Dohody o partnerství
•

•

postupuje podle harmonogramu schváleného usnesením vlády č. 94 z
února 2019.
východiska:
»
»
»
»
»

•

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

příprava DoP probíhá paralelně s přípravou OP

Finanční alokace
•

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

•

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

•

Přitom jsme museli respektovat alokační pravidla daná návrhy legislativy EU.

Model rozdělení alokace pro ČR pro PO 2021–2027
(stav k 24. 9. 2019)
Celkem EFRR, FS a ESF+

Podíly jednotlivých CP

EUR

%

CP 1 (EFRR)

3 256 158 488

24,74

CP 2 (EFRR, FS)

4 376 277 169

33,25

CP 3 (EFRR, FS)

2 210 377 106

16,79

CP 4 (EFRR, ESF+)

2 843 224 854

21,60

378 564 695

2,88

97 500 000

0,74

13 162 102 312

100,00

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

CP 1 – Inteligentnější Evropa
CP 2 – Zelenější Evropa
CP 3 – Propojenější Evropa
CP 4 – Sociálnější Evropa
CP 5 – Evropa bližší občanům
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Další kroky v přípravě
•

Příprava a diskuse o operačních programech běží zejména v
souvislosti s nastaveným partnerstvím – Platformy pro přípravu.

•

Listopad 2019: diskuze nad návrhem Dohody o partnertství.

•

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

•

Únor – březen 2020: společné Meziresortní připomínkové řízení s
návrhem Dohody o partnerství a operačníchprogramů.

•

Do 31. 3. 2019 – předložení návrhů DoP a OP vládě ČR.
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Dotace z IROP a Královéhradecký kraj
Mgr. Zdeněk Semorád
10. 10. 2019
Hradec Králové

Královéhradecký kraj a čerpání v IROP 2014-2020
Počty a objemy podpořených projektů dle kraje

Miliardy Kč (EFRR)

Objem
14 Kč
12 Kč

Počet
1000
900
800

10 Kč
8 Kč

700
600
500

6 Kč
4 Kč

400
300
200

2 Kč
0 Kč

100
0

MS2014+ k 13.8.2019

Čerpání v IROP 2014-2020 na obyvatelstvo krajů
Podpora na 100 000 obyvatel kraje

Miliony Kč (EFRR)

1 400 Kč
1 200 Kč
1 000 Kč
800 Kč
600 Kč
400 Kč
200 Kč
0 Kč

MS2014+ k 13.8.2019

Návrh priorit IROP 2021-2027

• Priorita 1 Zlepšení výkonu veřejné správy
• Priorita 2 Rozvoj městské mobility, revitalizace obcí a měst,
ochrana obyvatelstva
• Priorita 3 Rozvoj dopravní infrastruktury
• Priorita 4 Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a

zdravotních služeb a vzdělávací
infrastruktury
• Priorita 5 Komunitně vedený místní rozvoj a rozvoj kulturního
dědictví
• Priorita 6 Technická pomoc

Specifický cíl 1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost
(Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády,1 ii)

• Elektronizace vybraných služeb veřejné správy (např. eJustice)
• Vytvoření propojeného datového fondu
• Výstavba neveřejné síťové infrastruktury a rozvoj backofficových služeb
prostřednictvím Centrálního místa služeb
• Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o veřejné
správě na portal.gov.cz
• Intenzivní využívání existujících bezpečných systémů el. identifikace
• Publikace dat veřejné správy jako OpenData
• Vytvoření eGovernment cloud
• Transakční portálová řešení obcí a krajů
• Kybernetická bezpečnost

Specifický cíl 2.1 Čistá a aktivní mobilita

(Podpora udržitelné multimodální městské mobility, 2 viii)
• Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu

• Plnící a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu
• Telematika pro veřejnou dopravu
• Multimodální osobní doprava ve městech a obcích

• Bezpečnost v dopravě
• Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Specifický cíl 2.2 Revitalizace měst a obcí
(Posílení ochrany přírody, biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury
v městském prostředí a snížení znečištění, 2 vii)

• Revitalizace veřejných prostranství – budování zelené infrastruktury
měst a obcí (např. parky, náměstí, městské třídy, uliční prostory, na
sídlištích), včetně modernizace technické infrastruktury v řešených
veřejných prostranstvích

Specifický cíl 2.3 Prevence rizik, zvýšení odolnosti a ochrana obyvatelstva

(Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám, 2
iv)
• Pořízení materiálně-technického vybavení a vytvoření hmotných podmínek pro základní
složky IZS
• Modernizace a výstavba výcvikových a vzdělávacích středisek základních složek IZS a
pořízení technického a technologického vybavení

• Modernizace stávajícího jednotného systému varování a vyrozumění
• Opatření na modernizaci systému, včetně nových možností pro informování obyvatelstva,
a další rozvoj operačních středisek základních složek IZS

• Výstavba, modernizace a rozvoj strategicky významných ICT systémů základních složek IZS

Specifický cíl 3.1 Silnice II. třídy
(Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a
místní mobility, včetně zlepšeného přístupu k TEN-T a přeshraniční
mobilitě (3 iii)
• Silnice II. třídy na Prioritní regionální silniční síti
o výstavba obchvatů obcí a silničních přeložek na vybraných úsecích
silnic II. třídy, zlepšující přístupnost k TEN-T
o rekonstrukce a modernizace silnic II. třídy na vybraných úsecích a
jejich uzlových bodech, zlepšující přístupnost k TEN-T
o technické zhodnocení a výstavba mostů na vybraných úsecích silnic
II. třídy, zlepšující přístupnost k TEN-T

Specifický cíl 4.1 Vzdělávací infrastruktura

(Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání,
odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje infrastruktury (4 ii)
• Navyšování kapacit mateřských škol a dětských skupin v území ITI s
prokazatelnou nedostatečnou kapacitou těchto zařízení
• Zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělání s ohledem na
zajištění hygienických požadavků u MŠ
• Základní školy ve vazbě na klíčové kompetence (přírodní vědy,
polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi) a
vnitřní konektivita škol
• Střední a vyšší odborné školy ve vazbě na klíčové kompetence a vnitřní
konektivita škol
• Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání ve vazbě na klíčové
kompetence
• Speciální školy, školská poradenská zařízení a střediska výchovné péče

Specifický cíl 4.2 Sociální infrastruktura
(Posílení sociálně-ekonomické integrace marginalizovaných komunit,
migrantů a znevýhodněných skupin pomoci integrovaných opatření,
včetně bydlení a sociálních služeb (4 iii)

• Infrastruktura pro sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o
sociálních službách
• Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování
• Sociální bydlení

Specifický cíl 4.3 Infrastruktura ve zdravotnictví

(Zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči pomocí rozvoje
infrastruktury, včetně primární péče (4 iv)
• Primární péče – urgentní příjmy a vznik sdružených praxí
• Primární a sekundární prevence - centra primární prevence ve
všeobecných nemocnicích, sekundární prevence prostřednictvím
screeningových programů

• Opatření v oblasti integrace zdravotních a sociálních služeb
o
o
o
o
o

deinstitucionalizace psychiatrické péče
zvýšení dostupnosti následné a dlouhodobé péče
zvýšení dostupnosti paliativní a hospicové péče
zvýšení dostupnosti integrované onkologické péče
zvýšení dostupnosti integrované zdravotně-sociální péče v perinatologii a
gerontologii

• Mobilní zdravotnictví (mHealth) a telemedicína

Specifický cíl 5.1 Zvýšení kvality života na venkově a
mobilizace místního potenciálu
(Podpora integrovaného, sociálního, hosp. a envir. rozvoje a kulturního
dědictví, cestovního ruchu a bezpečnosti mimo městská území (5 ii)
• Bezpečnost v dopravě, infrastruktura pro cyklistickou dopravu
• Revitalizace veřejných prostranství a budování zelené infrastruktury
měst a obcí
• Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů – zbrojnice, požární
technika, zdroje požární vody
• Navyšování kapacit mateřských škol a dětských skupin, zvyšování kvality
podmínek v MŠ
• Základní školy ve vazbě na klíčové kompetence, učebny v neúplných
školách
• Infrastruktura pro sociální služby

• Revitalizace kulturních památek; městská a obecní muzea
• Veřejná infrastruktura cestovního ruchu

Specifický cíl 5.2 Kulturní dědictví a cestovní ruch
(Podpora integrovaného, sociálního, hospodářského a environmentálního
rozvoje a kulturního dědictví, cestovního ruchu a bezpečnosti v městských
oblastech (5 i)
• Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení k ochraně kulturního
dědictví pro oblast:
• kulturních památek
• krajských a státních muzeí
• knihoven vykonávajících regionální funkce nebo specializovaných
knihoven
• Veřejná infrastruktura cestovního ruchu (např. turistická informační
centra, turistické trasy, doprovodná infrastruktura cestovního ruchu,
navigační systémy měst a obcí)

Kategorie regionů a snížení úrovně spolufinancování EU

Kategorie regionů /
Spolufinancování EU

2014 - 2020

2021 - 2027

Více rozvinuté regiony
Praha

50 %

40 %

Přechodové regiony
Střední Čechy, Jihozápad, Jihovýchod

85 %

55 %

Méně rozvinuté regiony
Severozápad, Severovýchod, Střední
Morava, Moravskoslezsko

85 %

70 %

Harmonogram dalších kroků
Termín

Úkol

1. 10. 2019

První verze PD IROP 2 (bez finančních dat a indikátorů)

10/2019

Vnitroresortní připomínkové řízení na MMR k návrhu PD IROP

5. 11. 2019

4. jednání Přípravného výboru IROP

3Q 2019 –
1Q 2020

Roadshow po krajích k přípravě IROP 2

2/2020

Meziresortní připomínkové řízení k PD IROP

3/2020

Návrh IROP 2021-2027 na vládu
Návrh Dohody o partnerství na vládu
Vyjednávání PD IROP s Evropskou komisí

2019-2020

Děkuji za pozornost
a za spolupráci

