Podpora regionálního rozvoje
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Den malých obcí, 20. 2. 2018

Pohled MMR na venkov
» Český venkov je heterogenní
• venkov (tak, jak ho vymezíme) je nutné pro účely nastavení podpory / rozvojových
nástrojů kategorizovat, a to na základě specifických problémů a potřeb
» ČR má roztříštěnou sídelní strukturu – velký počet malých obcí
» Asociace venkov–zemědělství má své limity – význam zemědělství na venkově, resp.
jeho vliv na rozvoj venkova v posledních dekádách klesal
» Podpora venkova v ČR není zanedbatelná, nicméně je značně dezintegrovaná a nemá
jasnou vizi –
» nutnost konsolidovat, zpřehlednit a zjednodušit podporu venkova ze strany státu
» 2 STRATEGICKÉ DOKUMENTY:
Strategie regionálního rozvoje ČR 21+
Koncepce podpory venkova

Podpora rozvoje (nejen) venkova
ze státního rozpočtu pro rok 2018


Dotace – regionální politika



Dotace – bytová politika



Dotace – cestovní ruch



Dotace – územní plánování

Výzvy k podávání žádostí o dotace:

UKONČENO 1/2018

Vyhodnocení žádostí:

průběžně, jaro 2018

Dotace – regionální politika
Program:

Podpora rozvoje regionů

Podprogram:

Podpora obnovy a rozvoje venkova

Cíl: podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel
venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi.
DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku (80%, 600 tis. Kč. – 2 mil. Kč)
DT č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci (70%, 50 – 400 tis. Kč);
DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova (70%, max. 200 tis. Kč);
DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací (50%, 100 tis. Kč – 1 mil. Kč)
DT č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury (70%, 500 tis. Kč – 5 mil. Kč)
Žadatel: obce do 3 tisíc obyvatel, případně svazky obcí
Alokace: 525 mil. Kč

V PŘÍPRAVĚ NOVÝ PROGRAM PRO ROKY 2019+

Dotace – regionální politika
Program:
Podprogram:

Bezbariérové obce
Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou
službou a v budovách městských a obecních úřadů
Cíl: Zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování
bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou
službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst.
Program:

Bezbariérové obce

Podprogram:

Euroklíč

Cíl: Napomoci realizaci projektu EUROKLÍČ, jehož záměrem je zajistit osobám se
sníženou schopností pohybu rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních
a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových
plošin apod.) na celém území ČR tím, že budou tato zařízení osazena jednotným
„eurozámkem“.

Dotace – regionální politika
Program: Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách
DT č. 1 - pro dané území byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav
(vyhlašován na základě strategie vlády pro obnovu území)
DT č. 2 - pro území, kde nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav
(vyhlašován každoročně)
Program: Revitalizace území
Podprogram: Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách
DT č. 1 - určen pouze pro obce ležící na území Moravskoslezského, Ústeckého
a Karlovarského kraje.
DT č. 2 - určen pro obce ležící na území České republiky vyjma krajů
uvedených v dotačním titulu 1.

Dotace – bytová politika
Program:

Podpora bydlení

Podprogram:

Podporované byty

DT č. 1 Pečovatelský byt je určen pro seniory 65+ nebo zdravotně handicapované.
Výše dotace: max. 600 tis. Kč na jeden byt („SGEI de minimis“)
Žadatel: právnická osoba včetně obcí
Alokace: 120 mil. Kč
DT č. 3 Komunitní dům seniorů je cílem výstavby zajištění sociálního nájemního bydlení pro
seniory 60+ tak, aby došlo k uchování a prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti
a současně aby byl umožněn komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci.
Výše dotace: max. 600 tis. na jeden byt („SGEI de minimis“)
Žadatel: právnická osoba včetně obcí
Alokace: 120 mil. Kč

Dotace – bytová politika
Program:

Podpora bydlení

Podprogram:

Bytové domy bez bariér

Cílem je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a
výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny.
Výše dotace: 50 % uznatelných nákladů na akci, max. však:
a) 200 tis. Kč na bezbariérové úpravy přístupu do bytového domu a k výtahu,
b) 800 tis. Kč na výstavbu výtahu pro jeden vchod do bytového domu,
c) 1 mil. Kč v případě výstavby výtahu včetně jeho bezbariérového přístupu.

Dotace je v režimu de minimis
Alokace: 60 mil. Kč

Dotace – cestovní ruch
Program:

Národní program podpory cestovního ruchu v regionech

Podprogram:

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
(investiční aktivity)

DT č. 1: Podpora nadregionálních aktivit
DT č. 2: Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR („podnikatelé“)
DT č. 3: Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu („obce, NNO“)
Podprogram:

Marketingové aktivity v cestovním ruchu
(neinvestiční aktivity)

DT č. 1: Marketingové aktivity na úrovni krajů (odd. CR kraje, krajská DS)
DT č. 2: Marketingové aktivity na oblastní a lokální úrovni (registrovaná destinační
společnost – různé právní subjektivity – zapsaný spolek, svazek obcí, o.p.s., p.o. aj.)

Dotace – územní plánování
Program:

Podpora územně plánovacích činností obcí

Podprogram:

Podpora územně plánovacích dokumentací obcí

Cíl:

Podpora pořízení územních plánů

Žadatel/příjemce dotace: Obec na území ČR (mimo ORP, hl. město Prahu a mimo obce,
které pořídily/pořizují územní plán a byly/jsou příjemcem dotace na pořízení návrhu
územního plánu z IOP, nebo z Programu rozvoje venkova).
Obec nemá žádný územní plán, nebo má územní plán obce nebo územní plán sídelního
útvaru schválený před 1. 1. 2007 zastupitelstvem obce.
Výše dotace: finanční částka na jeden územní plán je stanovena ve výši max. 80 %
skutečně vynaložených uznatelných nákladů, maximálně 400 000 Kč .
Alokace: 20 mil. Kč

Podpora obnovy a rozvoje venkova ze státního
rozpočtu pro rok 2018
program / podprogram
Podpora obnovy a rozvoje venkova

počet žádostí (ks)

požadovaný
objem (Kč)

alokace 2018
(mil.)

1 907

1 418 681 774

525

Podpora pro odstraňování bariér v budovách pro rok 2018

10

17 109 416

20

Obnova obecního majetku po živelních pohromách v roce 2017

37

82 218 309

50

Podpora bydlení

284

843 670 861

300

Podpora územně plánovacích činností obcí

173

38 244 917

20

Demolice budov v souciálně vyloučených lokalitách

43

112 728 562

100

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

96

101 237 486

150

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)
»

nástroj podpory venkova (v ČR v obcích do 25 tis. obyvatel)

»

integrovaný nástroj, multifondové financování, principy metody LEADER

»

realizován prostřednictvím místních akčních skupin a jejich integrovaných
strategií

»

v ČR 179 standardizovaných MAS, 178 trategií CLLD podpořeno z ESIF

»

na podporu integrovaných strategií CLLD byly vyhlášeny výzvy ve čtyřech OP
v celkové výši téměř 16,9 mld. Kč

Alokace podpory do území MAS

Výzvy ŘO pro podporu strategií CLLD (tis. Kč)

IROP 2014 - 2020
Alokace: 4,64 mld. EUR = 117 mld. Kč (kurz únor 2018)
- z toho cca 31% pro obce a jejich organizace
Kofinancování až 85 % z EFRR
- projekty obcí: 10% obce + 5% státní rozpočet
- projekty realizované prostřednictvím CLLD:
95 % EFRR + 5 % příjemce

Specifické cíle IROP
• Dopravní obslužnost - terminály a parkovací systémy, nízkoemisní vozidla,
veřejné dopravy, telematika pro veřejnou dopravu, cyklodoprava, bezpečnost
• Integrovaný záchranný systém - stanice IZS, technika pro IZS, vzdělávací
a výcviková střediska IZS
• Sociální podnikání - vznik sociálního podniku, rozšíření kapacity sociálního
podniku, aktivity OSVČ v sociálním podnikání
• Zdravotnictví - vysoce specializovaná péče v oblasti onkogynekologie a
perinatologie, návazná péče, deinstitucionalizace psychiatrické péče

• Školství - předškolní vzdělávání, investice v základních, středních a vyšších
odborných školách, celoživotním, zájmovém a neformálním vzdělávání
• Zateplování - zateplování, výměna zdroje vytápění
• Kulturní dědictví - památky, muzea, knihovny
• E-government - e-Government, kybernetická bezpečnost, úplné elektronické
podání, specifické informační a komunikační systémy
• Územní plánování - územní plány, územní studie, regulační plány

Možnosti pro obce v IROP

1) Předložit projekt do otevřené výzvy pro individuální projekty, kde je obec
oprávněným příjemcem
2) Předložit projekt do výzvy pro integrované projekty, kde je obec oprávněným
příjemcem (ITI, IPRÚ, CLLD)

Současný stav IROP k 12. 2. 2018
• Vyhlášeno 78 výzev v objemu 119 mld. Kč z EFRR
• Předloženo 7 956 projektů za 112 mld. Kč z EFRR
(z toho v „pozitivních“ stavech 6 273 projektů za 91,5 mld. Kč z EFRR)

• Schváleno k financování 3 464 projektů za 55 mld. Kč

OTEVŘENÉ VÝZVY V IROP
VHODNÉ PRO OBCE
Číslo
výzvy

Vyhlášené výzvy IROP

Celková alokace
v mld. Kč

Vyhlášení

41.

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního
dědictví – integrované projekty (IPRÚ)

0,592

7/2016

45.

Dokumenty územního rozvoje – komunitně vedený místní rozvoj

0,100

8/2016

48.

Kulturní dědictví – integrované projekty (ITI)

1,348

8/2016

50.

Udržitelná doprava – integrované projekty (ITI)

6,955

9/2016

51.

Udržitelná doprava – integrované projekty (IPRÚ)

2,980

9/2016

53.

Udržitelná doprava – komunitně vedený místní rozvoj

1,700

9/2016

55.

Komunitně vedený místní rozvoj - kulturní dědictví

0,450

10/2016

58.

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (ITI)

0,629

10/2016

59.

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (IPRÚ)

0,396

10/2016

VYHLÁŠENÉ VÝZVY V IROP
VHODNÉ PRO OBCE
Číslo
výzvy

Celková alokace
Vyhlášené výzvy IROP

Vyhlášení
v mld. Kč

60.

Sociální infrastruktura (ITI)

1,414

11/2016

61.

Sociální infrastruktura (IPRÚ)

0,999

11/2016

62.

Komunitně vedený místní rozvoj - sociální infrastruktura

2,000

11/2016

66.

Infrastruktura pro vzdělávání (ITI)

4,197

12/2016

67.

Infrastruktura pro vzdělávání (IPRÚ)

1,184

12/2016

68.

Komunitně vedený místní rozvoj - vzdělávání

2,000

1/2017

0,500

2/2017

0,200

3/2017

69.
71.

Komunitně vedený místní rozvoj – integrovaný záchranný
systém
Komunitně vedený místní rozvoj - deinstitucionalizace
psychiatrické péče

75.

Deinstitucionalizace psychiatrické péče II.

0,500

6/2017

77.

Deinstitucionalizace sociálních služeb III.

0,235

9/2017

78.

Energetické úspory v bytových domech III

3,500

1/2018

Harmonogram výzev IROP 2018
Plánované výzvy v roce 2018, kde mohou být příjemci obce

Číslo
SC
výzvy

Plánované výzvy IROP

Datum ukončení
Celková
alokace Vyhlášení příjmu žádostí o
podporu
v mld. Kč

79

2.1 Sociální bydlení II.

0,705

03/2018

*

80

2.1 Sociální bydlení II. (SVL)

1,647

03/2018

*

81

2.1 Rozvoj sociálních služeb II.

0,176

03/2018

*

82

2.1 Rozvoj sociálních služeb II. (SVL)

0,411

03/2018

*

APLIKACE OBCEPRO.CZ
TVORBA A HODNOCENÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE

Přínosy programu rozvoje obce

marketingový a
informační nástroj

zachycení hlavních
problémů obce a
formulace možných
řešení

vytvoření platformy
spolupráce
různorodých
subjektů v obci

PROGRAM
ROZVOJE OBCE
podklad pro
rozhodování orgánů
obce

průmět s územním
plánem, financemi,
dalšími rozvojovými
plány

zvýšení
připravenosti k
podání dotačních
žádostí

VÝHODY APLIKACE OBCEPRO.CZ
• jednotná forma a struktura dokumentů
• možnost využití statistických dat (i v podobě grafů
či tabulek)
• šablony a vzory dokumentů pro plánovací proces
• metodická a technická podpora uživatelům aplikace
• Zveřejňování metodik a inovací pro obce a regiony
http://www.obcepro.cz/invence-pro-obce

Mapové zobrazení zaregistrovaných obcí do aplikace

SRR ČR 21+
» 2017: zahájení prací na SRR ČR 21+
» vytvořena komunikační platforma (pracovních skupin),
partnerský přístup, otevřený proces
PS územní (PS Venkov, Urbanní, Regionální),
PS tematické (PS Ekonomický, Sociální a Environmentální pilíř) ,
PS řízení a implementace,
PS SRR,
Národní koordinační skupina (NSK)

» dokumenty zpracované v roce 2017:
»
»

Vstupní analytický podklad
Problémová analýza

SRR ČR 21+ Problémová analýza
Žádná kategorie/téma není čistě urbánní, nebo venkovská (venkov je součástí
všech pěti témat):
»

Silná metropolitní území (a jejich zázemí „metropolitní venkov“)

»

Aglomerace (a jejich funkční zázemí „aglomerační venkov“)

»

Regionální centra a jejich zázemí („mikroregionální venkov“)

»

Strukturálně postižené regiony (urbánního a venkovského charakteru)

»

Hospodářsky a sociálně ztrátová území (urbánního a venkovského
charakteru)

Nyní je formulována návrhová část – strategické a specifické cíle

Vesnice roku 2018


24. ročník



Vyhlašovatelé: MMR ČR, MZe, SPOV ČR, SMO ČR



Spoluvyhlašovatelé: Kancelář prezidenta republiky, MK, MŽP, Společnost pro zahradní a
krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, jednotlivé kraje a Státní
zemědělský intervenční fond v případě krajských kol soutěže

Výsledky Vesnice roku 2017





Heřmanov, Kraj Vysočina, 200 obyvatel – 1. místo a titul „Vesnice roku 2017“



Lukavice, Pardubický kraj, 1 120 obyvatel – 2. místo



Slavkov, Zlínský kraj, 670 obyvatel – 3. místo a Cena veřejnosti

Finanční odměny – dotace MMR, podprogram PORV; 600 tis. Kč – 2 mil. Kč

Vesnice roku 2018



20. února – 30. dubna 2018: příjem přihlášek

Kontakt:

www.vesniceroku.cz
www.facebook.cz/vesniceroku.cz

Vesnice roku
P očet přihlášených obcí - porovnání
Kraj
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Jihočes ký

16

21

24

42

36

31

33

31

29

19

Jihomoravs ký

17

12

10

21

15

22

19

22

16

25

K arlovars ký

18

19

16

15

20

19

22

30

20

17

K rálovéhradecký

15

32

17

33

31

20

39

37

50

32

Liberecký

16

17

15

19

16

15

19

26

19

19

8

11

8

17

12

12

12

15

12

10

Olomoucký

15

20

11

26

19

20

30

36

33

32

P ardubický

27

10

12

16

19

21

26

24

22

23

P lz eňs ký

24

30

25

16

21

25

17

29

19

16

S tředočes ký

13

13

20

36

17

21

21

27

39

49

Ús tecký

16

30

22

31

21

22

15

22

21

19

V ys očina

14

19

15

20

28

33

33

35

30

28

Zlíns ký

14

17

15

14

18

17

19

27

15

20

celkem

213

251

210

306

273

278

305

361

325

309

Moravs kos lez s ký

Přeji Vám mnoho úspěchů.
Ing. David Koppitz
p.z. náměstka pro řízení sekce regionálního rozvoje

David.Koppitz@mmr.cz
www.mmr.cz

