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Jednání paní ministryně s hejtmany 
24. 2. 2021



Hlavní závěry ze setkání  s hejtmany

• MMR bude dál prosazovat partnerský přístup, mj. na úrovni řady pracovních skupin, 
např. NSK a RSK, Rada pro ESIF na pracovní úrovni, Monitorovací výbory, Resortní 
koordinační skupina, Meziresortní poradní skupina

• MMR uvítá zapojení hejtmanů do činnosti NSK a RSK

• Hejtmani požadují zastoupení resortů v NSK na úrovni náměstků

• MMR žádá hejtmany o včasnou konkretizaci klíčů pro rozdělení alokace témat RAP

• Hejtmani žádají o vyjasnění financování RSK z OP Technická pomoc

• MMR navrhuje, aby RSK doporučovala projekty, které budou podpořeny 
z komponenty Národního programu obnovy na podporu přípravy projektů



Informační systém 
projektových záměrů

projektovezamery.cz
info.projektovezamery.cz

ispz@mmr.cz

http://www.projektovezamery.cz/
http://info.projektovezamery.cz/
mailto:ispz@mmr.cz


Proč ISPZ používat

Vznikne rozsáhlý zdroj informací reflektující aktuální potřeby území, 
které jsou zásadní při tvorbě strategických dokumentů, či nastavení 
dotační a regionální politiky na regionální i národní úrovni



• Nositel projektu
• IČ, název, právní forma

• Základní informace o projektu
• Název, popis, výsledek, místo realizace, spolupracující subjekty,…

• Kategorizace
• Tematická kategorizace

• Časový rámec a náklady
• Stav rozpracovanosti, celkové náklady, počátek a konec realizace

• Financování
• Podrobný rozklad financování pro záměry nad 50 mil.

• Studie a dokumentace
• Informace o stavu připravenosti dokumentace (EIA, DUR, DPS, DSP, ad.)

• Doplňková data
• Správci krajských databází doplňované vazby na Strategii regionálního rozvoje, operační 

programy, národní dotační tituly, ad.

Struktura dat



Aktuálně dostupná data v ISPZ

o Data ze sběru pro Národní investiční plán (NIP) z roku 2018

o Aktualizovaná data ze sběru pro NIP z roku 2018 – úprava do 
podoby bližší aktuální struktuře dat (2019)

o Aktualizace dat pro NIP z roku 2020 – pouze města a kraje

o Data z vlastních sběrů krajů



Role sekretariátů Regionálních stálých konferencí

• Vykonávají roli správců krajské databáze

• Komunikují s uživateli

• Motivují uživatele k užívání ISPZ

• Dbají na úplnost vyplněných dat

• Zadávají doplňková data (vazby na SRR, NDT, OP,...)

• Zajišťují základní publicitu ISPZ v území



Informace pro území

• Začít používat ISPZ pro sběr a správu projektových záměrů

• do 31. 7. 2021 bude probíhat první fáze „čištění“ databáze (V ISPZ 
jsou nahrána data z předchozích sběrů dat a z původní krajské databáze)

• Zaktualizovat data v ISPZ
• Odstranit neaktuální záznamy
• Přidat nové záměry
• Doplnit chybějící údaje o projektových záměrech

• Informace o ISPZ a uživatelský manuál jsou dostupné na 
info.projektovezamery.cz

• Primárním kontaktem je sekretariát Regionální stále konference

• Pro technické záležitosti ispz@mmr.cz

http://info.projektovezamery.cz/
mailto:ispz@mmr.cz


TIA – hodnocení územních 
dopadů
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www.tiammr.cz

http://www.tiammr.cz/


Regionální akční plány 2021+



Základní informace o RAPech

• RAP představuje posílení role RSK a posílení role územních partnerů:

» Provázáním RAPu s činností RSK daného kraje umožňují RAPy deklarovat
skutečné partnerství a dohodu v regionu nad systémovým řešením daného
tématu v regionu.

• RAP bude projednáván a schvalován v partnerství RSK pro území kraje

» (případně zastupitelstvem hlavního města Prahy pro aktivitu Střední školství na
území hlavního města Prahy).

• Na platformě RSK mohou být diskutovány projekty RAP.



RAP - klíče

Deinstitucionalizace
sociálních služeb

Seznam projektů

Silnice II. třídy

průměr délky prioritní sítě 
a celkové délky

Zdravotní 
záchranná služba

10 variant

Střední školy

počet žáků SŠ, VOŠ 
a konzervatoří

✓21



Územní dimenze v operačních 
programech 2021-2027



Územní dimenze v operačních programech

• Zohlednit specifické potřeby a cíle různých typů území v nastavení operačních programů a 
podpořit tím rozvoj území definovaných SRR 21+. 

• Nakolik se toto nastavení promítne do reálné alokace ve prospěch preferovaných regionů, je 
nutné pravidelně monitorovat.

• ÚDOP definuje alokaci na nástroje ITI, CLLD, RAP a specifickou podporu HSOÚ a strukturálně 
postiženým krajům.

• U HSOÚ bude stěžejním cílem, aby v tématech, v nichž budou HSOÚ podpořeny (bonifikovány) 
bylo alokováno minimálně 25 % alokace daného tématu.

Indikativní alokace na nástroje územní dimenze (v milionech EUR)

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



Harmonogram přípravy
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29. 4. 11. 5. květen červen
1. pol.

15. 7.červen
2. pol.



Komponenty MMR v Národním 
plánu obnovy (NPO)



Návrh Národního plánu obnovy 

2. FYZICKÁ INFRAST. A ZELENÁ TRANZICE

2.1 Udržitelná a bezpečná doprava
2.2 Snižování spotřeby energie
2.3 Přechod na čistší zdroje energie
2.4 Rozvoj čisté mobility
2.5 Renovace budov a ochrana ovzduší
2.6 Ochrana přírody a adaptace na klimatickou 
změnu
2.7 Cirkulární ekonomika, recyklace a 
průmyslová voda

1. DIGITÁLNÍ  TRANSFORMACE

1.1 Digitální služby občanům a firmám
1.2 Digitální systémy veřejné správy
1.3 Digitální vysokorychlostní sítě
1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní 
start-upy a nové technologie
1.5 Digitální transformace podniků
1.6 Zrychlení a digitalizace stavebního řízení

4. INSTITUCE, REGULACE A PODPORA 
PODNIKANÍ V REAKCÍ NA COVID

4.1 Systémová  podpora veřejných investic
4.2 Nové kvazikapitálové nástroje na podporu 
podnikání a rozvoj ČMZRB v roli národní rozvojové 
banky a navýšení jejího základního kapitálu 
4.3 Protikorupční reformy 
4.4 Zvýšení efektivity výkonu veřejné správy
4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

5. VÝKUM, VÝVOJ A INOVACE

5.1 Excelentní výzkum a vývoj v prioritních 
oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví
5.2 Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a 
zavádění inovací do podnikové praxe

3. VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE

3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu  
digitalizace
3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních 
programů
3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a 
rozvoj trhu práce

6. ZDRAVÍ A ODOLNOST OBYVATEL

6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní 
péče
6.2 Národní plán na posílení onkologické 
prevence a péče



Národní plán obnovy - Odhadované náklady na plán

Název Požadavky celkem

1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a 

nové technologie - 1.4.1.6 Demonstrativní projekty rozvoje 

aplikací pro města a průmyslové oblasti (např. 5G)

1 100 000 000

1.6 Zrychlení a digitalizace stavebního řízení 1 750 000 000

2.8 Revitalizace brownfileds (SFPI) 0

4.1 Systémová podpora veřejných investic 2 490 144 000



Financování AP SRR z OP21-27



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
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56 mld. Kč z operačních programů 14-20

8 mld. Kč v nových výzvách NDT

??? z operačních programů 21-27

Co jsme připravili a z čeho to zaplatíme?



Financování z OP 21-27
• Schváleno rozdělení alokací

• Březnové návrhy operačních programů

• Další podklady 
o Projektové záměry (NIP)
o Dosavadní financování
o Expertní odhad
o Kombinace

23. - 24. červen11. 5.6. 5.3. 5.30. 4.



Děkuji za pozornost
Ing. Radana Leistner Kratochvílová


