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Podpora rozvoje obcí 

Výzkum 

(programy TAČR) 

Metodická podpora

(IT aplikace, semináře, metodické příručky/brožury)

Finanční podpora
(IROP, CLLD, PRR 19+ a další)

Strategické plánování a řízení rozvoje venkova
(KRV, SRR)



Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

• Východisko pro nastavení územní dimenze v 
programovém období 2021-2027

• Definuje cíle a opatření pro:
• Metropolitní území

• Aglomerace

• Regionální centra a jejich venkovské zázemí

• Strukturálně postižené regiony

• Hospodářsky a sociálně ohrožená území (HSOÚ)

• Kvalitní plánovaní regionálního rozvoje 

• SRR schválena vládou 4.11.2019



Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+



Základní směry SRR ČR 21+

• Zajistit regionům podporu "šitou" na míru
• Podpořit zohlednění územní dimenze v rámci sektorových politik
• Rozvíjet strategické plánování na bází funkčních regionů
• Posilovat spolupráci aktérů v území
• Zlepšovat koordinaci strategického a územního plánování
• Rozvíjet SMART řešení 
• Zlepšovat práci s daty v oblasti regionálního rozvoje



Vize SRR ČR 21+

• Regiony efektivně zhodnocují svůj rozvojový potenciál, 

• zvyšuje se jejich sociální stabilita, 

• konkurenceschopnost má trvalý, stabilně rostoucí trend,

• zlepšují se podmínky pro kvalitní život všech obyvatel 
a prosperitu firem. 

• jsou respektovány principy udržitelného rozvoje a limity životního prostředí. 

• Všechny regiony jsou nad průměrem EU, nebo se mu přibližují 
v ekonomickém smyslu i v kvalitě života a v přitažlivosti 
a konkurenceschopnosti jsou na předních místech ve střední Evropě. 



Globální cíl Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+

VENKOV



KONCEPCE ROZVOJE VENKOVA

• Venkov v ČR je podporován, máme tu mnoho nástrojů, díky kterým

proudí podpora do venkovských území
» zdroje evropské, národní, krajské,
» různé druhy metodické podpory,

» různé plánovací dokumenty apod.

• Ale podpora nebyla nikdy koncepčně uchopena = nebyly definovány
jasné cíle rozvoje venkova, které by pak jednotlivé nástroje respektovaly



KONCEPCE ROZVOJE VENKOVA
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Příprava programového období 2021-2027



Příprava Dohody o partnerství – aktuální stav

• Postupuje podle harmonogramu schváleného usnesením vlády č. 94 z února
2019.

• Východiska:
» Národní koncepce realizace politiky soudržnosti (schválen vládou 30. července 2019)
» Strategický rámec Česko 2030

» Specifická doporučení Rady a Příloha D Zprávy o ČR 2019
» Národní program reforem

» Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (bude předložena vládě do konce září 2019) a jiné
klíčové dokumenty, analýzy a studie.

• Příprava DoP probíhá paralelně s přípravou OP



Legislativní návrhy – změny oproti 2014–2020

Kategorie regionů a spolufinancování
• „méně rozvinuté“ = míra spolufinancování 70 %

• „přechodové“ = míra spolufinancování 55 %

• „více rozvinuté“ = míra spolufinancování 40 %

Tematická koncentrace EFRR

• 5 široce definovaných cílů politiky - na CP 1 a CP 2 by mělo být vyčleněno 75 %

všech prostředků tohoto fondu

Pravidlo zrušení závazku (n+X)

• navrhnuto snížit pravidlo ze současných n+3 na n+2
12



Kategorie regionů v ČR

Kategorie regionů/EU spolufin. 2014-2020 2021-2027

Méně rozvinuté regiony 85% 70%

Přechodové regiony 80% / 60% 55%

Rozvinutější regiony 50% 40%

HDP/obyv. prům. 

EU27 (PPS, %) 2014 2015 2016 2017 2014-2016 2015-2017

EU27 100 100 100 100 100,0 100,0
Česká republika 87 88 88 90 87,7 88,7

Praha 177 185 185 189 182,3 186,3
Střední Čechy 80 79 82 84 80,3 81,7
Jihozápad 78 77 78 78 77,7 77,7

Severozápad 64 65 63 64 64,0 64,0
Severovýchod 72 72 73 76 72,3 73,7

Jihovýchod 82 82 82 82 82,0 82,0

Střední Morava 72 72 72 74 72,0 72,7

Moravskoslezsk
o

73 73 73 74 73,0 73,3



Architektura programů

Operační program 
Rybářství
Řídící orgán: Mze

OP Přeshraniční 
spolupráce ČR-PL
Řídící orgán: MMR



Změny v IROP ve srovnání s obdobím 2014-2020

• Nová témata v IROP

 Regenerace veřejných prostranství obcí a měst

 Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch

 Jiné dílčí aktivity např. ve zdravotnictví 

 Širší možnosti pro CLLD

• Co v IROP už nebude

 Zateplování bytových domů (MŽP - NZÚ)

 Územní plánování (národní dotace)

 Režijní a animační výdaje MAS (OPTP)

 Sociální podnikání (OPZ+)



Návrh rozdělení alokace v IROP 

Cíl politiky/priorit Specifický cíl Téma Fond
Podíl priority na 
celkové alokaci

(%)

Podíl alokace SC na 
celkové alokaci OP 

(%)

CP 1 – priorita 1 SC 1.1 eGovernment EFRR 20 % 20 %

CP2 – priorita 2

SC 2.1 Městská mobilita EFRR

27 %

16 %

7 %SC 2.2 Veřejná prostranství EFRR

SC 2.3 IZS EFRR 4 %

CP 3 – priorita 3 SC 3.1 Silnice EFRR 7 % 7 %

CP 4 – priorita 4

SC 4.1 Vzdělávání EFRR

31 %
12 %

SC 4.2 Sociální infrastruktura EFRR 11 %

SC 4.3 Zdravotnictví EFRR 8 %

CP 5 – priorita 5
SC 5.1 CLLD EFRR

15 % 8 %

SC 5.2 Kultura a cestovní ruch EFRR 7 %



Specifický cíl 5.1 Komunitně vedený místní rozvoj

(Podpora integrovaného, sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje a 
kulturního dědictví, cestovního ruchu a bezpečnosti mimo městská území (5 ii)

• Bezpečnost v dopravě
• Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
• Revitalizace veřejných prostranství a budování zelené infrastruktury měst a obcí

• Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III – zbrojnice,
požární technika, zdroje požární vody

• Rekonstrukce infrastruktury mateřských škol a dětských skupin

• Infrastruktura základních škol ve vazbě na klíčové kompetence a rekonstrukce

učeben neúplných škol (malotřídky)
• Infrastruktura pro sociální služby
• Revitalizace kulturních památek

• Městská a obecní muzea

• Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu



Specifický cíl 5.2 Kulturní dědictví  a cestovní ruch 

(Podpora integrovaného, sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje a 
kulturního dědictví, cestovního ruchu a bezpečnosti v městských oblastech (5 i)

• Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost kulturních památek, 

krajských a státních muzeí, knihoven vykonávajících regionální funkce nebo 

základních knihoven se specializovaným knihovním fondem

 expozice, depozitáře, návštěvnická centra, technické zázemí, edukační 

centra, konzervace a restaurování, parky u památek

• Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

 turistická informační centra, turistické trasy, doprovodná infrastruktura 

cestovního ruchu, navigační systémy měst a obcí



Úspěšný komunitně vedený místní rozvoj

19

• CLLD je a zůstane důležitým nástrojem podpory venkova 
• MAS aktivně vyhledávají a využívají vhodné zdroje místního rozvoje, 
• MAS je především tvůrcem zdrojů a hodnot, ne administrátorem peněz.
• Je veden lidmi s adekvátními znalostmi v oblasti strategického plánování a řízení 

rozvoje, zahrnuje poskytování odborného poradenství.
• Je realizován s ohledem na místní rozvojové potřeby, při definici rozvojových cílů 

není rozhodující dostupnost dotací.
• Jeho součástí je sdílení dobré praxe, zavádění inovativních a chytrých řešení, 

spolupráce s akademickou sférou.
• Podporuje komunitní život.



Metodická podpora pro obce



ObcePRO

» Tvorba programu rozvoje 
obce (PRO).

» Průvodce realizací 
a hodnocením PRO.

» Jednotná forma 

a struktura dokumentů.



Tištěné „kuchařky“

» Cestovní ruch v obcích - praktické zkušenosti a doporučení v oblasti 
cestovního ruchu na venkově

» Doporučení k péči o dřeviny v obcích
» Doporučení k péči o vesnické stavby a veřejný prostor
» Doporučení pro obce v oblasti výstavby a uzavírání smluv s investory
» Doporučení k péči o vodu v obci a krajině 
» Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí (aktualizace 

2019)



Příklady dobré praxe

• www.smartcities.mmr.cz -> Dobrá praxe

• www.obcepro.cz -> Smart řešení

• Příklady:
» Milevsko – www.zivemilevsko.cz
» Hranice na Moravě – www.mesto-hranice.cz

» Žďár nad Sázavou – www.zdarns.cz

….

» Starovice – unikátní projekt chytré vesnice



Ing. David Koppitz
Náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje
Ministerstvo pro místní rozvoj
e-mail: david.koppitz@mmr.cz
Mob. 731 44 55 56

Děkuji za pozornost.  
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