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Podpora obcí a regionů

Setkání starostů, podnikatelů a významných aktérů v oblasti regionálního 
rozvoje 

19. dubna 2022, Dvůr Králové nad Labem
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Národní dotační programy v gesci MMR

Cestovní 
ruch

Podpora 
bydlení

Územní 
plán

Regionální 
rozvoj

1) Rozvoj 
základní a 
doprovodné 
infrastruktury
2) Marketingové 
aktivity

1) Technická 
infrastruktura
2) Bytové domy 
bez bariér
3) Podporované 
byty

1) Územní plán
2) Architektonické 
a urbanistické 
soutěže

1) Podpora rozvoje regionů 
(do 3 tis, 3-10 tis., nad 10 tis.)
2) Obnova majetku
3) Odstraňování bariér v 
budovách
4) Vládou doporučené 
projekty



Programy Státního fondu podpory investic (SFPI)



Souhrn národních dotačních zdrojů (nejen z MMR)

Financování měst a obcí | Svaz měst a obcí České republiky (smocr.cz)Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Dokumenty (mmr.cz)

https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/dokumenty-(1)
https://www.smocr.cz/cs/cinnost/financovani-obci/financovani-mest-a-obci
https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/dokumenty-(1)


Národní plán obnovy

Zaměření na

• digitalizace

• chytrá energetika a doprava

• dekarbonizace

• čistá mobilita a voda

• vzdělání 

• sociálních služby 

• věda či zdravotní prevence

Velká příležitost pro rozvoj 

potenciálu „Smart City“



Národní plán obnovy – komponenty 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



Modernizační fond              

8
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/


Nová zelená úsporám 2021–2030

9https://novazelenausporam.cz/

https://novazelenausporam.cz/


Workshopy k finančním nástrojům

• V průběhu května a června 
2022

• Národní rozvojová banka, 
MMR, CzechInvest, MŽP, 
územní partneři

• JHČ, JMK, KHK, KVK, MSK, 
ÚST
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Královéhradecký kraj z pohledu SRR ČR 2021+
Aglomerace

o Hradec Králové resp. Hradecko-
pardubická aglomerace

Regionální centra jeho 
venkovské zázemí

o Náchod, Trutnov, Jičín, Rychnov nad 
Kněžnou, Dvůr Králové nad Labem, 
Vrchlabí 

Hospodářsky a sociálně 
ohrožená území

o SO ORP Broumov 

o SO ORP Dvůr Králové nad Labem
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Hlavní nástroje územní dimenze
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Integrované teritoriální investice Komunitně vedený místní rozvoj Regionální akční plány

755
mil. EUR

548
mil. EUR

1 659
mil. EUR



Systémová koordinace HSOÚ
• Napomoci HSOÚ prostřednictvím cílených aktivit řešit dlouhodobé 

problémy a výzvy

• Funkčně nastavit komunikaci a získat reálnou zpětnou vazbu 
z území

• Naplňování aktivit AP SRR 2021–2022 a informace pro tvorbu dalších AP

1 2 3
říjen – prosinec

Získání kontaktů 
a znalosti území

leden – březen 22

Návrh řešení 
a formulace potřeb

duben – červen 22

Vytvoření 
konkrétního nástroje
- Aktivní zapojení do tvorby 

AP SRR 23–24

- Diskuse navrhovaných řešení 
na národní úrovni

Harmonogram

- Přenos informací z národní úrovně

- Naplňování AP SRR, SRK, využívání 
programů fondů EU

- Identifikace problémů 
a potenciálu, „výzkum od stolu“

- Komunikace se stakeholdery 
(ověření poznatků)

- Přenos informací / požadavků na 
národní úroveň

- Propagace dobré / špatné praxe



SRR ČR 21+ / AP SRR / ÚDOP

Investiční pobídky

Zohlednění potřeb HSOÚ v dosavadních nástrojích 
(např. OP PIK, OP TAK, OP Z+, Národní dotační tituly 
MMR / MPO, SFPI, ostatní dotační tituly)

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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Děkuji za pozornost

Ondřej Pergl
Ondrej.Pergl@mmr.cz

www.uzemnidimenze.cz


