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1. Úvod
Působení na ministerstvu    
pro místní rozvoj 
2007: vyjednávání operačních programů s EK, 
rozpočet ministerstva, řízení úřadu
od 1.5.2008: regionální, bytová a územní politika

Působení v samosprávách 
-

 
2001-2007 tajemník městského úřadu 

-
 

disertační práce na téma „Inovativní
 

přístupy   
environmentální

 
řízení územních celků“-

 obhájena v listopadu 2006 v rámci oboru 
Environmentální

 
geografie na Ostravské 

univerzitě 
-

 
řada případových studií, například viz 
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Zkušenosti ze samosprávy:
 odkazy na texty

Přístup radnice k šetrnému využívání
 

zdrojů, Přístup radnice k životnímu 
prostředí, Přístup radnice k NNO, další

 
texty: 

http://www.spkp.cz/dokumenty/brozura_LCO_bez_obr.pdf, 
http://www.spkp.cz/dokumenty/NNO_web.pdf

 
nebo 

http://www.mestovsetin.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=18676&id_ktg=16
 405&archiv=0&p1=6528

http://www.spkp.cz/dokumenty/brozura_LCO_bez_obr.pdf
http://www.spkp.cz/dokumenty/NNO_web.pdf
http://www.mestovsetin.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=18676&id_ktg=16405&archiv=0&p1=6528
http://www.mestovsetin.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=18676&id_ktg=16405&archiv=0&p1=6528
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Zkušenosti ze samosprávy:
 odkazy na texty

Řízení
 

rizik a financí
 

http://www.mepco.cz/projekt_vystup3.html, 
Udržitelná

 
rozvoj, environmentální

 
řízení

 
a audity 

http://www.mepco.cz/projekt_vystup5.html

Text o strategickém řízení
 

pomocí
 

Balanced
 Scorecard, text o modelu zlepšování

 
CAF 

pro samosprávy: 
http://www.npj.cz/publikace_list.asp?hledej=

 P%C5%AF%C4%8Dek&dostupne=&orderby=
 nazev

Řízení
 

procesů
 

výkonu státní
 

správy: 
http://web.mvcr.cz/sprava/moderniz/vyk_sts

 pr.pdf
Měření

 
spokojenosti v organizacích veřejné

 správy: 
http://web.mvcr.cz/odbor/moderniz/spokojen

 ost_final.pdf

http://www.mepco.cz/projekt_vystup3.html
http://www.mepco.cz/projekt_vystup5.html
http://www.npj.cz/publikace_list.asp?hledej=P%C5%AF%C4%8Dek&dostupne=&orderby=nazev
http://www.npj.cz/publikace_list.asp?hledej=P%C5%AF%C4%8Dek&dostupne=&orderby=nazev
http://www.npj.cz/publikace_list.asp?hledej=P%C5%AF%C4%8Dek&dostupne=&orderby=nazev
http://web.mvcr.cz/sprava/moderniz/vyk_stspr.pdf
http://web.mvcr.cz/sprava/moderniz/vyk_stspr.pdf
http://web.mvcr.cz/odbor/moderniz/spokojenost_final.pdf
http://web.mvcr.cz/odbor/moderniz/spokojenost_final.pdf
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Kompetence ministerstva pro místní 
rozvoj

•
 

Regionální politika –
 

podpora rozvoje venkova
•

 
Bytová politika

•
 

Územní plánování a stavební řád 
•

 
Strukturální fondy 

•
 

Cestovní ruch 
•

 
Veřejné dražby 

•
 

Pohřebnictví
•

 
Veřejné zakázky a PPP 
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2)
 

Národní programy v oblasti 
regionálního rozvoje

V roce 2008 realizovalo MMR tyto programy mající vztah k 
venkovu:

Program obnovy venkova
 

(má 3 dotační tituly)
–

 
Podpora vítězů soutěže Vesnice roku (Krajský vítěz 1 mil. Kč, 
Republikový vítěz 2 mil. Kč)

–
 

Podpora zapojení  dětí a mládeže do komunitního
 

života v 
obci (maximální částka dotace je 300 tis. Kč)

–
 

Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 
(akce nadregionálního

 
významu -

 
prezentace projektů, výměna 

zkušeností)
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Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu   využití
2 dotační tituly:
• DT č.1 –

 
Infrastruktura a rekonstrukce

• DT č.2 -
 

Aktualizace územně plánovací dokumentace obcí

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo 
jinou pohromou
2 dotační tituly:
•

 
DT č.1 -

 
Příjemcem jsou obce, svazky obcí a

 
kraje, pokud byl pro 

jejich území v
 

důsledku pohromy vyhlášen stav nebezpečí nebo 
nouzový stav (až 100% dotace)
•

 
DT č.2 –

 
Příjemcem jsou obce, svazky obcí a

 
kraje postižené živelní 

nebo jinou pohromou, pokud nebyl
 

pro jejich území v
 

jejím důsledku 
vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav (max. 80%dotace)
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rok žádosti  o  dotace

Podpora obnovy 
venkova

Podpora obnovy 
bývalých vojenských 

areálů

 

k obecnímu 
využití

Obnova obecního a 
krajského majetku 
postiženého živelní

 nebo jinou pohromou

počet 
akcí

finanční

 prostředky v 
mil. Kč

počet 
akcí

finanční

 prostředky  
v mil. Kč

počet 
akcí

finanční

 prostředky  
v mil. Kč

2006

žádáno 0 0 823 918

uspokojeno 0 0 523 651

2007

žádáno 624 201 44 308 557 1013

uspokojeno 306 78 37 134 689 967

2008

žádáno 492 121 56 367 135 170

uspokojeno 478 106 37 132 99 150

celkem

žádáno 1116 322 100 675 1515 2101

uspokojeno 784 184 74 266 1311 1768

Žádosti a uspokojené akce v oblasti regionálního 
rozvoje v letech 2006 -

 
2008
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Vesnice roku v programu obnovy venkova
•

 
Vyhlašovatelé soutěže: Ministerstvo pro místní rozvoj, Spolek pro obnovu 
venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo zemědělství

Počty přihlášených obcí

 

v letech 2002 -

 

2008
Název kraje 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Plzeňský 16 11 19 23 17 11 22

Středočeský 49 49 21 22 20 21 27

Jihočeský 19 23 30 28 31 21 26

Karlovarský 17 12 25 20 19 13 11

Ústecký 19 9 19 11 12 10 18

Liberecký 19 22 17 13 14 14 17

Královéhradecký 32 21 33 13 16 16 18

Pardubický 23 23 29 23 29 28 33

Vysočina 28 30 43 38 25 30 23

Jihomoravský 25 12 22 17 13 12 23

Zlínský 20 19 31 18 14 14 20

Olomoucký 32 29 37 32 19 22 19

Moravskoslezský 10 4 9 5 9 9 10

309 264 335 263 238 221 267
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Výsledky krajských kol roku 2008
Název kraje vítěz krajského kola

Jihočeský Obec Malenice

 

(okres Strakonice)

Jihomoravský Obec Vísky

 

(okres Blansko)

Karlovarský Obec Lomnice

 

(okres Sokolov)

Královéhradecký Obec Bukvice

 

(okres Jičín)

Liberecký Obec Poniklá

 

(okres Semily)

Moravskoslezský Obec Bolatice

 

(okres Opava)

Olomoucký Obec Těšetice

 

(okres Olomouc)

Pardubický Obec Osík

 

(okres Svitavy)

Plzeňský Obec Mrákov

 

(okres Domažlice)

Středočeský Obec Petrovice

 

(okres Příbram)

Ústecký Obec Horní

 

Podluží

 

(okres Děčín)

Vysočina Obec Pikárec

 

(okres Žďár nad Sázavou)

Zlínský Obec Lidečko

 

(okres Vsetín)

termíny

červenec až srpen 2008 
–

 

krajská slavnostní 
vyhlášení

1.
 

– 7. září 2008 
–

 

celostátní kolo soutěže

15. září 2008 –
 

tisková 
konference k příležitosti 

vyhlášení vítěze „Vesnice 
roku 2008“

7. listopadu 2008 –
 

celostátní 
slavnostní vyhlášení
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Návrh změny programů v oblasti 
regionálního rozvoje na rok 2009

Název programu
Výše dotace 

mil. Kč dle limitů 
rozpočtu MF*

Podpora úprav bývalých vojenských areálů k 
obecnímu využití

130 

Podpora obnovy venkova (POV) 110
Obnova obecního a krajského majetku postiženého 
živelní nebo jinou pohromou 

94

Celkem dle vládního návrhu rozpočtu 334

Bezbarierové
 

obce (nový program)  10

* Celkový požadavek MMR na financování národních regionálních 
programů činil 460 mil. Kč (posílení POV a vojenských areálů). Ve 
vládním návrhu státního rozpočtu je prozatím částka 334 mil. Kč.
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Program obnovy venkova na rok 2009

Program Podpora obnovy venkova bude 
rozšířen o následující dotační tituly:

•
 

Podpora obnovy drobných sakrálních staveb
•

 
Podpora zapojení romské komunity do života 
venkovských obcí

Nové dotační tituly si vyžádají v roce 2009 finanční 
prostředky ve výši cca. 40 mil. Kč.
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3) Národní programy v oblasti 
bydlení
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Program „Podpora
 

bydlení“
 v roce 2008

•
 

Regenerace panelových sídlišť
•

 
Podpora výstavby technické infrastruktury

•
 

Podpora výstavby podporovaných bytů
•

 
Podpora oprav domovních olověných rozvodů 

Podpora  venkova v rámci podprogramů:
•

 
Podpora výstavby technické infrastruktury

•
 

Podpora výstavby podporovaných bytů
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Podpora výstavby technické infrastruktury
Charakter a výše podpory:
•

 
Příjemce dotace je obec

•
 

Maximálně 50 tis. Kč na následně vybudovanou bytovou jednotku
•

 
Maximálně 200 tis. EUR na 3 roky –

 
dle pravidla de minimis

Dotace je poskytována na:
•

 
Pozemní komunikace

•
 

Vodovodní sítě
•

 
Kanalizace

Podpora výstavby podporovaných bytů
•

 
Pečovatelský byt (PČB)-

 
maximální výše dotace na jednu bytovou 

jednotku  v
 

rozmezí 600 –
 

850 tis.Kč
•

 
Vstupní byt (VB)-

 
maximální výše dotace na jednu bytovou jednotku 

250 –
 

850 tis. Kč. 
•

 
Maximálně 200 tis. EUR na 3 roky –

 
dle pravidla de minimis

•
 

Příjemce dotace: obec
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Návrh státního rozpočtu pro program 
Podpora bydlení na rok 2009

•
 

Předpokládaná potřeba pro podprogramy 
celkem: 1 000 mil. Kč

•
 

Návrh rozpočtu na rok 2009: 420 mil. Kč
•

 
Rozdíl: 580 mil. Kč

Následující tabulka dokumentuje dlouhodobý 
nedostatek finančních prostředků do podpory 
bydlení a výrazný pokles podpory na rok 2008:
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rok žádosti  o  
dotace

Podpora výstavby  technické 
infrastruktury

Podpora výstavby 
podporovaných bytů

počet akcí
finanční 

prostředky v 
mil. Kč

počet akcí
finanční 

prostředky  v 
mil. Kč

2005

žádáno 200 796 76 1 085

uspokojeno 94 412 29 477

2006

žádáno 203 405 81 1 070

uspokojeno 125 193 41 518

2007

žádáno 106 137 70 553

uspokojeno 78 99 54 425

2008

žádáno 159 151 67 223

uspokojeno 78 60 39 124

celkem
žádáno 668 1 489 294 2 931
uspokojeno 375 764 163 1 544

Podpora bydlení -
 

žádosti
 

a uspokojené
 

akce
 

v 
letech 2005-2008
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SFRB: S
 

výjimkou programu PANEL (nař. vlády č. 
299/2001 Sb.) a úvěrů mladým domácnostem (nař. 
vlády č. 616/2004 Sb.) bude třeba prakticky všechna 
dosavadní opatření zrušit (odporují požadavkům EU, 
ukázala se nefunkční, netvoří koherentní celek). 

MMR: Pro rok 2009 budou ponechána stejná opatření 
jako pro rok 2008 (výstavba techn. infrastruktury, 
výstavba podpor. bytů, regenerace panel. sídlišť, 
opravy olov. rozvodů). Pro další roky bude zachována 
zřejmě jen regenerace sídlišť a opravy olověných 
rozvodů.

Stávající
 

nástroje podpory investic do bydlení
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Nová opatření
 

(s platností od roku 2010, budou-li  na ně finanční 
prostředky):

• podpora výstavby nájemních bytů -
 

formou garancí SFRB

•
 

podpora výstavby sociálních bytů -
 

formou kompenzace části 
nákladů  služby obecného hospodářského zájmu

•
 

podpora využití stávajících bytů pro sociálně potřebné -
 

formou 
kompenzace části nákladů služby obecného hospodářského zájmu

•
 

podpora výstavby a rekonstrukcí technické infrastruktury –
 

formou  
garancí SFRB

• rozšíření programu PANEL na nepanelové domy

Nové
 

nástroje podpory investic do bydlení
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4) Regionální rozvoj
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Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 
rozvoje

Legislativní rámec pro:
podporu regionálního rozvoje s cílem vyváženého rozvoje 
ČR
koordinaci a realizaci politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti
Schválení zákona bylo jednou z podmínek pro vstup ČR do EU. 
Sjednocení základních principů fungování veřejné správy 
s

 
platnými principy EU.

Vznik koordinačních orgánů nezbytných pro využívání pomoci    
ze strukturálních fondů.

Dle § 5 tohoto zákona se pořizuje jako základní dokument  
politiky regionálního rozvoje Strategie regionálního rozvoje
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Nástroje realizace
 Strategie regionálního rozvoje ČR

 
Finanční nástroje:

 
-

 
Evropská unie (strukturální fondy ad.) 

-
 

národní úroveň (národní programy)
 -

 
kraj, města (doplňkové programy)

 
Metodické nástroje:

 
-

 
metodické pokyny

 -
 

konzultace a poradenství
 -

 
výzkumné úkoly
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Návaznost strategických dokumentů

Politika územního rozvoje ČR 
2008

(PUR)
Zákon č. 183/2006

 

Sb., ve znění pozdějších 
předpisů

Zásady územního rozvoje
(ZUR)

Územní plán obce

Strategie regionálního rozvoje ČR
(SRR)

Zákon č. 248/2000

 

Sb., ve znění pozdějších 
předpisů

Program rozvoje kraje
(PRK)

Rozvojové
 

dokumenty měst a obcí
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•
 

Nový celorepublikový nástroj územního plánování:
–

 
koordinuje územně plánovací činnost krajů a obcí

–
 

koordinuje resortní koncepce s
 

průmětem do území

•
 

Obsahuje:
–

 
republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 
území

–
 

rozvojové oblasti a osy (se zvýšenými požadavky na změny v
 

území z
 

důvodů 
soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu)

–
 

specifické oblasti (ve kterých se projevují problémy z
 

hlediska udržitelného 
rozvoje území) 

–
 

koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury mezinárodního, 
republikového a nadkrajského

 
významu

•
 

Více informací:
 

http://www.mmr.cz/politika-uzemniho-rozvoje-cr-2008

•
 

Možno zaslat připomínky ze strany veřejnosti
 

v
 

termínu do
 

25. září 2008,
nejlépe na e-mailovou

 
adresu: hajlud@mmr.cz

Politika územního rozvoje ČR  2008

http://www.mmr.cz/politika-uzemniho-rozvoje-cr-2008
mailto:hajlud@mmr.cz
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Příklady mapových podkladů PÚR 2008
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Harmonogram prací
 na Politice územního rozvoje ČR 2008

•
 

leden
 

–
 

květen 2008
 

-
 

příprava pracovního znění
 

PÚR ČR 2008
 

ve spolupráci 
s

 
Konzultačním a v Koordinačním výborem

•
 

polovina června –
 

září
 

2008
 

-
 

vnější
 

připomínkové
 

řízení, včetně
 

připomínkování
 ze strany veřejnosti a konzultace se sousedními státy 

•
 

22.7. 2008 –
 

veřejné
 

projednání
 

v Praze
•

 
17.9. 2008 –

 
veřejné

 
projednání

 
v Brně

•
 

termín pro zaslání
 

připomínek od resortů
 

a krajů
 

–
 

do 90 dnů
 

od doručení
 materiálu

•
 

25.9. 2008 –
 

termín pro podávání
 

připomínek ze strany veřejnosti a stanovisek 
sousedních států

•
 

říjen –
 

listopad 2008 -
 

úprava
 

materiálu
 

dle
 

vypořádání
 

došlých
 

stanovisek, 
připomínek

 
veřejnosti

 
a případných

 
vyjádření

 
sousedních

 
států

 
+ projednání

 upraveného materiálu s
 

resorty
 

a kraji
•

 
listopad 2008 -

 
zaslání

 
kompletního materiálu na Úřad vlády

•
 

31.12. 2008
 

-
 

termín pro předložení
 

návrhu PÚR ČR 2008 na Úřad vlády ČR
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5) Strukturální fondy
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Dotační management

Cyklus      
projektového 
řízení

4. Vyhodnocení, 
ukončení

doúčtování, 
následné kontroly

1. Plánování,  
zpracování a podání 

žádosti
(co, proč, jak, kdy, kde, za 

co, s kým provádět)

3. Realizace: řízení a 
kontrola projektu
(splnit cíle, dodržet 

harmonogram a rozpočet)

2. Čekání
na  rozhodnutí 

(schvální/neschválení/ 
odmítnutí/úprava podmínek)

Fáze dotačního     
projektu

Jednotlivé
 

fáze řízení
 

projektu financovaného ze strukturálních fondů
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Národní strategický referenční rámec
 -

 
údaje o projektech podle jednotlivých TOP

OP
Alokace 
na výzvy
v mil. Kč

Podané žádosti o 
podporu

Projekty 
vyřazené z 

administrace

Projekty ve 
schvalovacím 

procesu

Schválené 
projekty

počet v mil. Kč počet v mil. Kč počet v mil. Kč počet v mil. Kč

OP D 133 172,0 86 85 416,6 10 336,8 35 55 037,5 41 30 042,3

OP ŽP 0,01 2 305 46 493,5 858 24 770,3 231 21 538,2 1 216 185,12

OP PI 20 362,83 2 313 15 182,5 0 0,0 1 706 12 396,9 607 2 785,6

OP 
VaVpI 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

OP VK 13 565,8 2 520 18 519,8 842 5 245,4 1 633 12 554,9 45 719,5

Pozn.: 1) Řídící orgán neuvádí alokace na jednotlivé výzvy 
Pozn.: 2) Data OPŽP nebyla předána zhotovitelem IS ŘO ve správných datových tabulkách. Proto mohou při 
meziměsíčním srovnání nastat nesrovnalosti

 
Pozn.: 3) –

 

Finanční částka zahrnuje pouze alokaci na projektové žádosti, nejsou zde započítány alokace na úvěry 
programů PROGRES, START a ZÁRUKA

 
Zdroj: MMZ k 6.10.2008
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Národní strategický referenční rámec
 -

 
údaje o projektech podle jednotlivých TOP

Pozn.: 4) –Data platná k 5.9.2008

Zdroj: MMZ k 6.10.2008

OP
Alokace 
na výzvy
v mil. Kč

Podané žádosti 
o podporu

Projekty 
vyřazené z 

administrace

Projekty ve 
schvalovacím 

procesu
Schválené projekty

počet v mil. Kč počet v mil. Kč počet v mil. Kč počet v mil. Kč

OP LZZ4 24 017,9 183 14 476,6 14 900,8 169 13 575,8 0 0,0

IOP 5 578,0 195 3 987,4 3 90,4 191 3 895,9 1 1,1

OP TP 3 733,0 14 315,5 0 0,0 14 315,5 0 0,0

OP PA 840,0 1 182 6 940,0 181 1 032,0 1 001 5 908,0 0 0,0

OP PK 2 288,0 186 3 352,7 123 1 708,5 63 1644,3 0 0,0



32

Údaje o projektech podle jednotlivých ROP

ROP
Alokace 
na výzvy
v mil. Kč

Podané žádosti 
o podporu

Projekty vyřazené 
z administrace

Projekty ve 
schvalovacím 

procesu

Schválené 
projekty

počet v mil. Kč počet v mil. Kč počet v mil. Kč počet v mil. Kč

ROP SZ 10 465,8 279 13 410,5 181 6 721,7 88 5 731,6 10 957,2

ROP MSK 6 776,8 279 6 717,7 83 978,0 191 4 623,4 5 1 116,3

ROP JV 14 882,1 610 13 647,6 258 4 633,2 317 7 649,3 35 1 365,1

ROP SM 7 085,8 644 12 384,4 110 2 090,3 518 9 558,0 16 736,1

ROP SV 8 715,8 423 13 256,0 216 6 452,3 162 5 139,8 45 1 663,9

ROP JZ 9 933,4 1 331 21 627,7 501 6 965,0 764 12 381,3 68 2 281,4

ROP SČ 7 207,5 389 7 781,3 210 3 584,6 124 2 921,8 55 1 274,9

Zdroj: MMZ k 6.10.2008
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Alokace na programové období 2007 -  2013 Alokace v rámci vyhlášených výzev

Regionální operační programy
 -

 
podíl alokace na vyhlášené výzvy k celkové 
alokaci období 2007 -

 
2013 k 5. září 2008

Zdroj: MMZ k 5.9.2008, pro přepočet alokací byl použit kurz: 1EUR = 24,703 CZK
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IOP -
 

Oblast intervence 5.3
 

–
 

modernizace a 
rozvoj systémů tvorby územních politik

Podporovaná aktivita 5.3 b) podpora tvorby a aktualizace 
územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území

od 30. června 2008 běží výzva s alokací 35,84 mil. Kč pro:
•

 
obce od 500 obyvatel do 4999 obyvatel, které nemají územní 
plán

•
 

nebo obce od 500 obyvatel, jejichž územní plán sídelního útvaru 
je schválený před 1. červencem 1992 

a které zároveň musí do nového územního plánu zapracovat 
rozvojový záměr nadmístního

 
významu!

Příjem žádostí je do 31.12.2008, přílohou žádosti je zadání ÚP
Více informací na www.strukturalni-fondy.cz/IOP/dokumenty

Předvádějící
Poznámky prezentace
Oprávnění žadatelé pro tuto výzvu: 
obce od 500 obyvatel (včetně) do 4999 obyvatel (včetně), které dosud nemají územní plán, územní plán sídelního útvaru nebo územní plán obce
nebo obce od 500 obyvatel (včetně), jejichž územní plán sídelního útvaru schválený před 1. červencem 1992 pozbývá platnosti podle § 187 odst. 1 stavebního zákona
a které zároveň musí do nového územního plánu zapracovat rozvojový záměr nadmístního významu obsažený v Politice územního rozvoje nebo v územně plánovací dokumentaci kraje.

Podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů projekt zahrnuje: 
zpracování konceptu územního plánu projektantem, pokud je uloženo; 
vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) včetně zpracování hodnocení důsledků na soustavu NATURA 2000, 
zpracování návrhu územního plánu

Povinnou přílohou žádosti je schválené zadání územního plánu včetně výpisu z usnesení zastupitelstva o schválení.

http://www.strukturalni-fondy.cz/IOP/dokumenty
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Další výzva: 
- počátkem roku 2009, cca 90 mil. Kč.
-

 
podpora se týká obcí nad 500 obyvatel, které:

•
 

leží v
 

rozvojových oblastech a osách nebo ve specifických 
oblastech vymezených v Politice územního rozvoje ČR, 
případně zpřesněných v

 
zásadách územního rozvoje kraje, 

nebo 
•

 
obce ohrožené potenciálními riziky a přírodními katastrofami 
(povodně)

•
 

nebo vytváří předpoklady k
 

naplňování rozvojových záměrů 
kraje

Kontaktní osoba
 

k intervenci 5.3 IOP: 
Ing. Eva Fialová, e-mail: fiaeva@mmr.cz

Předvádějící
Poznámky prezentace
leží v rozvojových oblastech a osách (zvýšený tlak na změny v území) nebo ve specifických oblastech (nerovnováha ekonomického, sociálního a environmentálního pilíře udržitelného rozvoje území) vymezených v Politice územního rozvoje ČR, případně zpřesněných v zásadách územního rozvoje kraje, nebo 
obce ohrožené potenciálními riziky a přírodními katastrofami – minimálně 10 staveb pro bydlení na území obce se nachází ve stanoveném záplavovém území nebo jejich obytné místnosti určené pro bydlení byly po 1. 1. 1997 zaplaveny a tyto stavby nemají dosud zajištěnou protipovodňovou ochranu, 
nebo vytváří předpoklady k naplňování rozvojových záměrů kraje – obec musí do své územně plánovací dokumentace zapracovat rozvojový záměr nadmístního významu obsažený v Politice územního rozvoje nebo v územně plánovací dokumentaci kraje. 


mailto:fiaeva@mmr.cz
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Rozdělení finančních prostředků na celý Cíl 3 
Evropská územní spolupráce

Název programu ŘO Alokace z 
ERDF celkem 

Alokace na 
českou část 

OP přeshraniční

 

spolupráce
Sasko -

 

ČR
Ministerstvo hospod. a práce 
Saska 207 000 000 € 67 200 000 €

OP přeshraniční

 

spolupráce
Bavorsko –

 

ČR
M. hosp. infra.,dopr. a techn. B. 115 510 000 € 55 040 000 €

OP přeshraniční

 

spolupráce
Rakousko –

 

ČR
Úřad vlády D.Rakouska

107 440 000 € 
69 120 000 €

OP přeshraniční

 

spolupráce
Slovensko –

 

ČR
M. výstavby a reg. Rozvoje SR 92 740 000 € 56 550 000 €

OP přeshraniční

 

spolupráce
ČR -

 

Polsko
MMR 219 460 000 € 103 680 000 €

Celkem OPPS 742 150 000 € 351 590 000 €
OP nadnárodní spolupráce Vídeň 246 011 000 € 37 460 000 €

OP mezireg. spolupráce Reg. rada Sever –Pas de Calais (F) 321 321

 

762 €

OP Espon

 

2013 MV Lucem. 34 033 512 €

OP INTERACT II Brat. s.k. 30 154 277 €
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Program Počet 
projednávaných 

projektů

Počet 
schválených 

projektů

Počet 
pozastavených 

projektů

Schválené

 projekty celkem
Schváleno 

projektů

 

(% 
celkové

 

alokace)

ČR –

 Bavorsko
54 45 8 33,4 mil. EUR 28,9

ČR –

 Rakousko
39 29 3 27 mil. EUR 25,1

ČR –

 Slovensko
130 33 47 35,6 mil. EUR 38,4

ČR –

 Polsko
91 51 - 104,3 mil. EUR 47,6

ČR –

 Sasko 
0 0 0 0 0

Počty schválených
 

projektů 
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Alokované prostředky 
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Název programu Poslední

 

zasedání

 MV
Nejbližší

 zasedání

 

MV
Ukončení

 

příjmu 
projektů

 

pro 
nadcházející

 

zasedání

 MV
OP Sasko-ČR 16. 6. 2008

(Drážďany)
9. -

 

10. 12. 2008
(Boží

 

Dar)
10. 9. 2008

OP Bavorsko-ČR 25. -

 

26. 6. 2008
(Prachatice)

15. 10. 2008
(Frauenau)

9. 7. 2008

únor 2009
(v ČR)

5. 11. 2008

OP Rakousko-ČR 2. -

 

3. 7. 2008
(Brno)

15. -

 

16. 12. 2008
(Vídeň)

3. 10. 2008

OP Slovensko-ČR 18. 9. –

 

19. 9. 2008
(Vsetín)

únor 2009
(Slovensko)

30. 9. 2008

OP ČR-Polsko 9. -

 

10. 9. 2008
(Lądek

 

Zdroj)
březen 2009

(ČR)
31. 10. 2008

Hlavní
 

milníky probíhajících programů Cíle 3
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Děkuji Děkuji 

Všechno, co je dobré
 

vědět o životě, jsem se naučil z
 

Noemovy
 

archy…
 Za prvé: nezmeškat loď. Za druhé: pamatovat, že jsme všichni na jedné
 

lodi.            
Za třetí: plánovat dopředu. Když

 
Noe stavěl archu, nepršelo. Za čtvrté: udržet se fit. 

Když
 

vám bude 600 let, někdo vás může požádat, abyste udělali něco opravdu velkého. 
Za páté: neposlouchejte kritiky; prostě

 
pokračujte v

 
práci, která

 
se musí

 
udělat.          

Za šesté: postavte svou budoucnost na vysokém základu.                                                 
Za sedmé: z

 
bezpečnostních důvodů

 
cestujte v

 
párech. Za osmé: rychlost není

 
vždy 

výhodou. Šneci byli na palubě
 

s
 

gepardy. Za deváté: když
 

jste ve stresu, chvilku se 
plavte. Za desáté: pamatujte, archu stavěli amatéři, Titanic profesionálové.                  
Za jedenácté: bouřka nevadí, když

 
jste s

 
Bohem, vždy na vás čeká

 
duha. 
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Děkuji za pozornost
Kontakt:

Ing. Milan Půček, MBA, PhD.
1.

 
náměstek ministra pro místní

 
rozvoj

E-mail: milan.pucek@mmr.cz

Předvádějící
Poznámky prezentace
1. náměstek

mailto:milan.pucek@mmr.cz
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