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SRR ČR 21+ / AP SRR / ÚDOP

Investiční pobídky

Zohlednění potřeb HSOÚ v dosavadních nástrojích 
(např. OP PIK, OP TAK, NDT MMR, SFPI)

Vyhláška MF ve spolupráci s MMR pro programové 
financování (zohlednění územního rozměru do NDT)

Národní dotační titul

Výzkum Budování inovačního prostředí v HSOÚ 
(ESPON)

CZ PRES

Co už pro HSOÚ existuje a co se připravuje?
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SRR ČR 21+ / Akční plány SRR / ÚDOP
Zaměření

Ukotvení HSOÚ ve strategických dokumentech, klíčové pro vyjednávání podpory HSOÚ. 
SRR ČR 21+ vymezuje cíle, typová opatření, problémy, řešení, gestora 
a realizátora. Akční plány SRR stanovují jednotlivé aktivity pro realizaci v daném období 
ÚDOP zaciluje plánovanou podporu z fondů EU.

Výhoda pro HSOÚ

• Srozumitelně definovány potřeby HSOÚ = Klíčový předpoklad pro budoucí 
vyjednávání specificky zaměřených nástrojů

• AP SRR a ÚDOP konkretizují některé z nástrojů pro HSOÚ

Užitečné odkazy: SRR21+, AP SRR21-22, ÚDOP
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https://mmr.cz/getmedia/58c57a22-202d-4374-af5d-cbd8f9454adb/SRR21.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/e41863fd-e332-4804-9f4b-c8c676f245d4/AP_SRR_21-22.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/98a91c53-8919-4159-a603-6db6a4858f09/III_UDOP.pdf.aspx?ext=.pdf


Program OP TAK 2021–2027
Zaměření:

Posilování výkonnosti podniků ve výzkumu, vývoji a inovacích, rozvoj
podnikání a digitální infrastruktury, posun nízkouhlíkového
hospodářství, efektivní nakládání se zdroji.

Výhoda pro HSOÚ:

• Bodová bonifikace žadatelů v SC 1.1 a SC 2.1

Odkaz: link na web s více informacemi
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https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktualni-informace/2021/10/Programovy-dokument-OP-TAK-_2021-2027_---verze-zari-2021.pdf


Program OP Zaměstnanost+
Zaměření:

Oblast zaměstnanosti, sociálního začleňování, adaptabilita pracovní síly, financování 
sociálních služeb a materiální pomoc nejchudším osobám

Výhoda pro HSOÚ:

Specifické výzva (-y) a bonifikace

V SC 1.1 může být na základě projednání na Platformě pro vyhlašování výzev rozhodnuto o 
vyhlášení specifické výzvy nebo subalokace vyčleněné pro projekty z určitého území (HSOÚ 
a strukturálně postižené regiony).

U vybraných výzev SC 1.3 může být na základě usnesení Monitorovacího výboru OP Z+ 
rozhodnuto o bonifikaci pro projekty z území HSOÚ a strukturálně postižených regionů.

Odkaz: link na web s více informacemi
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https://www.esfcr.cz/documents/21802/11873914/OPZ%2B_verze+schv%C3%A1len%C3%A1+vl%C3%A1dou_srpen_2021.pdf/72756247-5437-4ada-a996-1563985d3e29?t=1633438071017


Národní dotační tituly MMR
Výhody pro HSOÚ:

Podpora rozvoje regionů 2019+
• bonifikace (5 bodů ze 100 bodů)

Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (2016–2020)
• bonifikace (3 body ze 100 bodů)

Podpora bydlení
• bonifikace (10 bodů ze 100 bodů)

Podpora revitalizace území
• Specifické výzvy pro demolice v SVL

• specifická výzva pro „uhelné regiony“

Regenerace BF pro nepodnikatelské využití (SFPI, dotačně-úvěrový program)
• 50% dotace

Odkaz: link na web s více informacemi
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https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu


Podpora revitalizace brownfields (SFPI)

Zaměření: 

• Dotačně-úvěrový program pro revitalizaci území se starou stavební 
zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití

• Kombinace dotace a bezúročného úvěru na dofinancování projektu

Výhoda pro HSOÚ: 

• Nejvyšší míra přípustné dotace (50 %) 

Odkaz: link na web s více informacemi
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https://sfpi.cz/brownfieldy/


Smart Parks for the Future
Zaměření:

• Rozvoj stávajících průmyslových zón ve smyslu zkvalitnění infrastruktury vč. opatření 
ke snížení negativních klimatických dopadů

• Regenerace lokalit brownfields a příprava podnikatelských parků s menší rozlohou

• Cíl programu: zpomalení vylidňování oblastí, podpora malé střední podnikání, 
vyrovnávání regionálních disparit

Výhoda pro HSOÚ: 

• podpora HSOÚ dle SRR ČR 21+

• výše dotace: do 25 tis. obyv.: 70 %, 25-60 tis. obyv.: 60 %, nad 60 tis. obyv.: 50 %, 
kraj: 30 %

Odkaz: link na web s více informacemi
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https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/investicni-pobidky-a-prumyslove-zony/prumyslove-zony/aktualizace-programu-na-podporu-podnikatelskych-prumyslovych-parku-smart-parks-for-the-future--255369/


Investiční pobídky
Zaměření

Výhody poskytnuté vládou konkrétním firmám, zvýšení objemu investic v území –
přímo (dotace na stroje, vybavení, pozemky, infrastruktura) nepřímo (úleva na 
daních, clech, předpisech)

Výhoda pro HSOÚ 

• Nevyžaduje se vyšší přidaná hodnota investice

• Vyšší % podpory

• Nižší minimální velikost investice

Užitečné odkazy: web CzechInvestu k investičním pobídkám
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https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-investory/Investicni-pobidky


Vyhláška MF a MMR o programovém financování
Zaměření

Vyhláška stanovuje jednotná metodická pravidla pro ministerstva při aktualizaci 
nebo tvorbě národní dotační titulů. Nově bude povinné vyhodnotit územní 
zaměření finanční podpory v daném tématu.

Výhoda pro HSOÚ

• možnost územního zacílení národních dotačních programů včetně 
zvýhodnění HSOÚ v připravovaných programech
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Vyhláška MF a MMR o programovém financování
• vyhlášky souvisí s novelou zákona o rozpočtových pravidel z 11/2020

• vyhláška bude upravovat pravidla postupu:
o MF, MMR, poskytovatelů, žadatelů a příjemců dotací nebo návratných finančních 

výpomocí ze státního rozpočtu při přípravě, schvalování, realizaci a závěrečném 
vyhodnocování programů a dotačních investičních akcí, včetně jejich správy 
v rozpočtovém systému

o ministerstva, správců kapitol a účastníků programů při přípravě, schvalování, realizaci 
a závěrečném vyhodnocování programů a výdajových investičních akcí, včetně jejich 
správy v rozpočtovém systému

• součástí vyhlášky bude část o územním zaměření finanční podpory = možné 
zacílení na HSOÚ

• Předpokládaná platnost vyhlášky: 1. 1. 2023
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Národní dotační titul pro HSOÚ

Zaměření: 

• nový národní dotační program ze strany MMR

Výhoda pro HSOÚ: 

• příjemci dotačního programu jsou obce a jejich příspěvkové 
organizace z HSOU

• Předpokládaná výše dotace: 70 %

Program se připravuje, nutná finanční podpora ze strany MF při tvorbě 
státního rozpočtu (zatím není)
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Národní dotační titul pro HSOÚ – základní parametry
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70%

Obce a jejich 
p. o.

HSOÚ + 3K

Mostky, lávky Zastávky Veřejné budovy + další témata?



Další aktivity
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Výzkum ESPON
Zaměření: 

• Program poskytuje k využití srovnatelná systematická a spolehlivá data 
o území na celoevropské úrovni. 

• Zaměřuje se na sociální, územní a ekonomické disparity, technologické,
environmentální změny, spolupráci a budování kapacit

Výhoda pro HSOÚ: 

• Možnosti využití dat na  tvorbu cílených analýz a nástrojů pro podporu 
HSOÚ ze strany např. veřejné správy (ministerské resorty, kraje apod.)

Odkaz: link na web s více informacemi
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https://www.espon.eu/


České předsednictví v Radě EU

Zaměření

Předsednická země určuje agendu a priority Rady EU. Nástroj k posílení prestiže, ale i 
schopnosti prosazovat zájmy jednotlivých členských států. Na půl roku ČR bude 
centrem rozhodování o unijní politice

Výhoda pro HSOÚ 

• Otevření diskuze na témata podpory a forem inovací a budování inovačního 
prostředí v HSOÚ 

• Výměna dobré praxe

• Síťování aktérů

Odkaz: link na web s více informacemi
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https://www.eu2022.cz/


Děkujeme za spolupráci!
www.uzemnidimenze.cz


