
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

Aktuální informace z Ministerstva pro místní rozvoj 
Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení

Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje, 7. prosince 2022



Obsah

• Aktuální informace o programovém 
období 2021-2027

• Národní dotační programy MMR
• Akční plán SRR ČR 2023-2024
• Národní plán obnovy



Aktuální informace o programovém 
období 2021–2027



Abeceda fondů EU

https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/novinky/nova-abeceda-fondu-2021-2027-je-na-svete




Podporované oblasti a příklady žadatelů



Vyhlašované výzvy v roce 2022

193
výzev

385
mld. Kč

Aktuálně vyhlášené výzvy a jejich harmonogramy naleznete na



Výzvy vyhlášené v průběhu 2022

Program Počet výzev Celková alokace výzvy (Kč)

OP Z+ 47 29 992 432 000
OP JAK 11 33 450 000 000
IROP 57 101 868 166 444
OP TAK 8 18 950 000 000
OP D 10 129 562 538 445
OP ŽP 31 37 916 235 008
OP TP 5 6 897 470 468
OP R 3 127 000 000
OP ST 21 26 587 500 000
Celkem 193 385 351 342 365



Výzvy do konce roku 2022 – příklady

• OP Z+ - sociální práce a služby (ZMV), sociální bydlení, neformální a sdílená péče, deinstitucionalizace 
sociálních služeb, dluhová problematika, zaměstnanost včetně rekvalifikací a vzdělávání, sociální 
začleňování včetně Romů 

• IROP 2021–2027 - veřejná doprava, cyklo doprava, sociální služby, zdravotnictví, IZS, veřejná 
prostranství, sociální bydlení, muzea, školství

• OP ŽP - snížení energetické náročnosti veřejných budov, OZE pro veřejné budovy, sídelní zeleň, 
protipovodňová opatření, ČOV a kanalizace, sběrné dvory, RE-USE centra

• OP D - tramvajové a trolejbusové trati, rozvoj infrastruktury pro elektromobilitu a jiná alternativní 
paliva (vodík, LNG) - veřejně přístupné dobíjecí a plnící stanice, rozvoj systémů a služeb ITS

• OP JAK - 2022 - podpora rozvoje kapacit pro posilování NRIS3 v krajích, regionální školství - personální 
podpora a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělání, podpora inovativních metod výuky a spolupráce škol 
s rodiči a veřejností

• OP ST - vnitřní konektivita ZŠ a SŠ, modernizace a vybavení odborných učeben SŠ, investice
do inovativních zařízení v odpadovém hospodářství, vouchery pro podnikatele (zastřešující 

projekty krajů) https://dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/vyzvy



IROP 2021–2027, výzvy na rok 2022

• 11/2022 – Základní školy (23,24,112,111), Sociální 
bydlení (ITI-38), Podpora rozvoje a dostupnosti 
zdravotní následné péče (31,32), E-government a 
kybernetická bezpečnost (ITI-29), Infrastruktura 
pro bezpečnou nemotorovou dopravu (ITI-53), 
Telematika pro veřejnou dopravu (54,55), Střední 
školy (42,43,44)

• IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Plánované 
výzvy IROP 2021–2027 (mmr.cz)

V ČR jsou v období 2021–2027 zastoupeny nově všechny tři 
kategorie regionů s odlišnou mírou spolufinancování z prostředků 
EU:
Více rozvinuté regiony

(VRR)

Přechodové 
regiony (PR)

Méně rozvinuté 
regiony (MRR)

40 %

70 %

85 %

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/planovane-vyzvy-irop-2021-2027


Regionální akční plán (RAP)

• Výzvy IROP s vazbou na RAP
» 31. 8. - ZZS
» 20. 9. - silnice II. třídy
» 30. 11. střední školy
» Rok 2023 – DI, speciální školy

• Schvalování RAP
» Do vyhlášení výzvy v tématu RAP v libovolných intervalech
» Po vyhlášení výzvy v tématu RAP po 6 měsících od posledního schválení RAP na RSK

• Web územní dimenze www.uzemnidimenze.cz

» Alokace rozdělení mezi kraje
» Aktuálně schválené verze RAP (včetně archivace dříve schválených verzí)

http://www.uzemnidimenze.cz/


Hodnocení strategií ITI 2021–2027

Hodnocení koncepčních částí strategií (FN+P):
• 6 úspěšně schváleny (MB, Olomouc, ČB, Jihlava, Brno, Ústí-Chomutov)
• 5 probíhá hodnocení (Plzeň, Karlovy Vary, Ostrava, HK-Pardubice, Zlín)
• Zbývají 2 strategie: 

» Liberec- Jablonec  (zastupitelstvo 24. 11. 2022, potom podání)
» Praha předpoklad podání v leden/únor 2023

• Provádí MMR-OSARPPB ve spolupráci s externími hodnotiteli
Hodnocení programových rámců (akční plán strategie)
• Potřeba modifikace výzvy pro předkládání integrovaných územích strategií
• Předpoklad 2–3 vln modifikací, proběhnou v tomto roce
• Provádí ŘO



Hodnocení strategií CLLD 2021–2027

Hodnocení a schvalování koncepčních částí ukončeno. 
Schváleno 180 KČ SCLLD (všechny)

Hodnocení a schvalování akčních plánů , resp. jednotlivých programových rámců
» OP Z+ – příjem žádostí 1. 7. – 15. 12. 2022

» IROP – příjem žádostí 5. 10. 2022 – 28. 12. 2023

» OP TAK a OP ŽP – zahájení příjmu do konce 2022

» SP SZP – 1.Q 2023
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Národní dotační programy MMR



Státní rozpočet na rok 2022

Došlo k navýšení rozpočtu pro MMR na NDT novelou 
zákona o SR o 2,55 mld. Kč. 
Z toho:
• Podpora rozvoje regionů 2019+ o 1,254 mld. Kč 

(podpora náhradníků)
• Podpora bydlení o 500 mil. Kč (nový program)
• Národní program podpory cestovního ruchu 

v regionech o 46 mil. Kč (podpora náhradníků)
• Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 700 mil. Kč 

(povodně + požár), VYHLÁŠENO
• Podpora architekt. a urbanistických soutěží o 5 mil. Kč 

(ceny a odměny pro účastníky soutěží)
• Podpora územně plánovacích činností obcí 45 mil. Kč (nový výzva)



Státní rozpočet na rok 2023

• Čekáme na schválení státního 
rozpočtu pro NDT pro rok 
2023. Potom bude možné 
komunikovat detailněji.



Dílčí změny v národních dotačních programech MMR

1) Dílčí změna hodnotících kritérií (např. větší 
bonifikace žadatelů z HSOÚ a uhelných krajů)

2) Finanční nástroje v NDT (pilotní výzva“)
• PRR 2019+, dotace (MMR) + úvěr (NRB)
• obce do 3 tis. obyv.,
• Podpora místních komunikací
• Navržená výše podpory:

o 50 % dotace (MMR) + zvýhodněný úvěr NRB (40 %) + 
spolufinancování (10 %)

• Řešení vysoké poptávky a cílené podpory projektů 
v území

• Po otestování zahrnutí tohoto nástroje i do nového 
programu Podpora rozvoje regionů 2024+

• 1Q 2023 – vyhlášení výzvy



Akční plán SRR ČR 2023–2024



Akční plán SRR ČR 2023–2024: aktuální stav

• Skončilo meziresortní připomínkové řízení
• Není nutno pořizovat stanovisko SEA
• Proběhlo vypořádání připomínek (celkem 108 

připomínek)
• Prodloužen termín na předložení na vládu ČR: do 

30. 11. 2022, na vládu předloženo
• AP SRR ČR 2023–2024 byl společně předložen se 

Souhrnným akčním plán Strategie restrukturalizace 
Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského 
kraje 2023–2024



Co se změnilo?

• Odstraněné aktivity / úkoly
» Edukace samosprávy v oblasti zdravotnictví a jeho managementu

• Nové aktivity
» Podpořit specifické problémy a potenciál HSOÚ
» Podpora metropolitní spolupráce

• Vymezení HSOÚ zachováno
• Stávající aktivity

» Shrnutí naplňování za roky 2021–2022
» Úkoly na roky 2023–2024
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Využití výstupů Koordinátorů HSOÚ při RSK

• Zohlednění při přípravě AP SRR 23–24
» Tematické shluky – řešitelné přes regionální centra (bonifikace HSOÚ)
» Projednání draftů karet aktivit do 12. 8., poté podklad na PS Regio a další

• Zohlednění při přípravě NDT 
» Plánovaný nový podprogram PRR 2024+ (tvorba: 1 pol. roku 2023)
» Identifikace témat, které doposud nejsou podporovány

• Konference HSOÚ
» Sdílení zkušenosti mezi regiony
» Představení možné podpory z různých úrovní
» Možné strategie rozvoje HSOÚ



Vymezení (kategorizace) regionálních center 
nižšího řádu
Účel:
• podklad pro pořizovatele ÚAP 

krajů
• podklad pro strategického 

plánování na úrovni státu a krajů 
(implementace SRR ČR 21+ 
a strategie rozvoje krajů

• rozšíření oprávněných příjemců 
z IROP (SpC 6.1)

Po zveřejnění dat o dojížďce ze SLDB 
2021+ „revize“ kategorizace ve 
spolupráci s kraji (regionálka + územní 
plánování)



Národní plán obnovy



NPO: komponenta 2.8 - absorpční kapacita

• Cílové hodnoty zatím nenaplněny:
• 14 specifických BF: očekáváno do 10 žádostí
• 45 nepodnikatelských: právě konzultováno

» V revizi CID žádáme o snížení cíle na 10+30
» Úzkým hrdlem jsou:

• technické podmínky (např. energetika)
• podpora nových zastupitelstev
• připravenost (pravomocné stavební povolení)

» Specifické BF – evidujeme 3 kraje se dvěma projekty (Plzeňský, Ústecký, 
Královéhradecký), po jednom projektu v Pardubickém a Olomouckém kraji, 
projekty v Českých Budějovicích a Benešově se zabývají nová zastupitelstva

Foto: Benar v Hrádku nad Nisou



• Proběhly formální kontroly 
• Zpřístupnění systému pro hodnotitele

• První kolo hodnocení  prostřednictvím  RSK
• Druhé kolo hodnocení expertní skupina

• Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

Národní plán obnovy (NPO) 
2021–2026

komponenta 4.5
iniciativa Rozvoj regionálních kulturních a 

kreativních center



Pakt pro rozvoj venkova ČR:
Spojme se pro rozvoj venkova

• "Národní" Rural Pact (evropská iniciativa) pro ČR

• Pakt pro rozvoj venkova ČR:

• Vytvoří silný společný hlas všech aktérů rozvoje venkova (BUDEME SILNĚJŠÍ),

• Propojí aktéry rozvoje venkova všech úrovní (BUDEME PROPOJENĚJŠÍ),

• Poskytne informace ohledně možností aktérů přispět k dosažení společných cílů rozvoje 
venkova (BUDEME VĚDĚT, KDO S ČÍM MŮŽE POMOCI)

• Aktéři zapojení do Paktu se hlásí k společné vizi a cílům Koncepce rozvoje venkova 
a uvádějí, jak mohou pomoci s jejich naplněním

• Zapojte se prostřednictvím jednoduchého webového formuláře:

• Registrace otevřena od 27. 11. na https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-
dimenze/uvod

• Registrace zatím otevřena na dobu neurčitou, otevřena všem

https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/uvod


Děkujeme za pozornost.

rsk@mmr.cz
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