
Aktuální problémy místního rozvoje

53. Den malých obcí, Praha
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� Nástroje rozvoje venkova MMR: IROP, CLLD, Národní 

dotační tituly



Rozmanitost venkova 

� Koncepce rozvoje venkova definuje 5 typů venkova na základě kombinace vnitřního 
(sociální a lidský kapitál) a vnějšího (poloha, ekonomická výkonnost apod.) rozvojového 
potenciálu

� Autorem Výzkumné centrum RURAL PřF UK zohlednění desítek sociálních 
a ekonomických ukazatelů

� Specifické cíle KRV zaměřené vždy na ty typy venkova, kde jsou za zapotřebí

Zdroj: PřF UK: Socioekonomický vývoj nemetropolitních oblastí České republiky se zřetelem na rozvojové potřeby jednotlivých regionů



Problémy rozvoje venkova 

� Nedostatečná infrastruktura a vybavenost venkovských sídel
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Počet obyvatel obce

sportovní hřiště dětské hřiště prodejna potravin restaurace

mateřská škola základní škola pošta praktický lékař

tělocvična zubař dětský lékař čerpací stanice

sběrný dvůr lékárna gynekolog bankomat

policejní služebna

Bernard, J.: Změny vybavenosti 
venkovských obcí základními službami 
a dopady na jejich obyvatele, realizováno 
v rámci programu ÉTA TA ČR, 2018‐2020. 
Data ČSÚ, SMS ČR, MŠMT, 2019.



Problémy rozvoje venkova 

� Málo výkonná a nedostatečně diverzifikovaná 
ekonomika venkova

� Často závislost na jednom či několika zaměstnavatelích 

� Zvyšování vzdálenosti dojížďky za prací

� Nízká produktivita firem a nízká přidaná hodnota

� Zhoršující se životní prostředí a negativní dopady 
klimatické změny

� Nedostatečné strategické plánování a nevyužívání 
potenciálu spolupráce obcí

� Nedostatečný lidský a sociální kapitál venkova



Kam chceme venkov společně posouvat

 Vize venkova „V roce 2027 je venkov územím, ve kterém se dobře žije 

a o němž se říká, že se v něm dobře žije“, tj. jak by měl venkov vypadat 
v roce 2027.

 Chceme zajistit / podpořit: 
1) dostatečnou infrastrukturu a vybavenost venkovských sídel,

2) výkonnou, stabilní a diverzifikovanou ekonomiku venkova,

3) zdravý, rekreačně atraktivní, biologicky rozmanitý a klimaticky stabilní 

životní prostředí venkova,

4) populaci venkovských oblastí charakteristickou vysokým lidským 

a sociálním kapitálem zajišťujícím dynamický vnitřní rozvoj.

5) a k tomu je potřeba rozvinuté víceúrovňové strategické plánování a řízení 

rozvoje venkova.
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Akční plán SRR 21–22

Cíl SRR ČR 21+

 Základ pro realizaci cílů regionální politiky ČR v horizontu 7-10 let 
(soulad se zákonem č. 248/2000 Sb.)

 Promítnout územní specifika do resortních politik (kde je to potřeba, či 
žádoucí územně specifický přístup) 

 Jasně stanovit podporu regionálního rozvoje z úrovně státu

 Zaměřit se jen na oblasti, ve kterých je vhodné uplatňovat specifické nástroje pro 

řešení potřeb dané územní dimenze (regionální specifika!).

Atributy: 
 Participace územních partnerů na tvorbě SRR21+ a Akčního plánu

 Prostřednictvím Akčního plánu implementovány vybrané aktivity
Koncepce rozvoje venkova

 Předložení AP SRR 21–22 vládě do 30. 6. 2020



Akční plán SRR 21–22

� Regionálně-specifické aktivity navrhují Regionální stálé konference
� Jasná, srozumitelná opatření s přiřazenými zdroji (aktuálně v jednání) 

Výzkum, vývoj, 
podnikání

Zdravotnictví, 
sociální oblast

Doprava, 
technická 

infrastruktura

Bydlení, 
vzdělávání, 
občanská 

vybavenost

Životní 
prostředí, 

krajina

Kultura, 
cestovní ruch

Plánování 
regionálního 

rozvoje



Podpora: IROP 2014–2020

� v běhu jsou ještě 2 individuální výzvy vhodné pro obce
� 75. výzva Deinstitucionalizace psychiatrické péče II. 

� alokace: 594 mil. Kč
� datum ukončení: listopad 2020

� 78. výzva Energetické úspory v bytových domech III
� alokace: 3,5 mld. Kč
� datum ukončení: červenec 2020

� všechny výzvy pro integrované nástroje byly prodlouženy 
do 31. 10. 2022

� k dispozici jsou v integrovaných nástrojích IROP stále prostředky 
ve výši 5,645 mld.



Podpora: IROP 2021–2027

� probíhá příprava, obce mohou na přípravě participovat přes 
zástupce Svazu měst a obcí ČR v Přípravném výboru IROP

� jsou plánovány obdobné aktivity jako v IROP 2014-2020, celková 
alokace by měla být cca 100 mld. Kč z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj

� nově navržené aktivity: revitalizace veřejných prostranství (zelená 
infrastruktura) a veřejný cestovní ruch (doprovodná infrastruktura 
cestovního ruchu, budování turistických tras a cyklotras)

� IROP 2 opět počítá s Integrovanými teritoriálními investicemi (ITI) -
všechna krajská města i Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), 
naopak Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) v období 2021+ 
nebudou (stanou se z nich ITI)



Podpora CLLD 2014–2020

CLLD – Průběh čerpání k 31. 12. 2019

Ukazatel/Programový 
rámec

IROP PRV OP Z OP ŽP
CLLD 

celkem
Celkový počet výzev 
MAS (ks) 1 403 506 1 098 344 3 351

Počet uzavřených výzev 
MAS (ks) 1 336 484 1 086 126 3 032

Celková alokace 
vyhlášených výzev MAS 
(mil. Kč)

9 308 5 131 3 909 1 125 19 473

Celková alokace vyhl. 
výzev –
% alokace CLLD v 
programu

115 128 215 38 -------

Počet projektů v realizaci 
(vydaný právní 
akt/podpis Dohody) (ks)

1 782 4 056 745 28 6 611

Objem prostředků 
PA/Dohoda (mil. Kč) 4 027 1 726 1 152 25 6 930

Počet ukončených 
projektů (ks) 901 2 932 50 14 3 897

Proplacené prostředky 
ŽoPl
(mil. Kč)

1 717 961 250 13 2 941



Podpora CLLD 21+

� Příprava na Platformy CLLD k budoucnosti již od prosince 2018

� Předpoklad pokračování aktivit v rámci stávajících programů – IROP 2, 

OPZ+, PRV (Strategický plán SZP), OP ŽP

� Nově zapojen OP TAK Operační program (Technologie a Aplikace pro 

Konkurenceschopnost), míra zapojení MAS se řeší, animace příjemců z řad 

podnikatelů v území, zejména v oblasti MSP

� Větší důraz ŘO na animační aktivity MAS v území (podpora žadatelů, 

propagace zdrojů), aktivaci místních rozvojových zdrojů ze strany MAS

� Shoda na potřebě zjednodušení implementace CLLD, např.

� jednodušší strategie a méně náročný proces jejich hodnocení a schvalování 

(dvoufázové schvalování, nezávislé programové rámce)

� zjednodušení procesu vyhlašování výzev MAS a hodnocení projektů



Podpora CLLD 21+
Předpokládané aktivity:

� IROP 2 – bezpečnost, infrastruktura pro dopravu, školství, vzdělávání, 

sociální služby, cestovní ruch, kulturní památky, místní muzea, knihovny, 

revitalizace veřejných prostranství, IZS (na místní úrovni)

� OP Z+ – komunitní (sociální) práce, sociální podnikání, nově podpora 

seniorů a dětí, neformální péče, sdílená péče, posilování kompetencí 

obcí apod., podpora vybraných MAS

� PRV (nově Strategický plán SZP) – obdobné aktivity jako nyní, podpora 

zemědělských a nezemědělských podnikatelů, agroturistika, komunitní 

centra, podpora spolků apod. (řešení překryvů s IROP2)

� OP ŽP – možné aktivity – zadržování vody v krajině, protierozní úpravy, 

sídelní zeleň, bude upřesněno 

� OP TAK – podpora MSP



Podpora: Národní dotační programy – požadavky 2019

počet 
(ks)

požadavek (Kč) alokace (Kč)
převis nad 

alokací (Kč)

re
g

io
n

ál
ka

Podpora obnovy místních komunikací (do 3 tis. ob.) 1 084 2 220 982 363 190 000 000 2 030 982 363

Podpora obnovy místních komunikací (3 - 10 tis. ob.) 164 464 968 804 200 000 000 264 968 804

Podpora obnovy místních komunikací (10tis. ob.+) 58 241 384 023 190 000 000 51 384 023

Podpora obnovy sportovní infrastruktury (do 3 tis. ob.) 308 825 041 557 450 000 000 375 041 557

Podpora obnovy sportovní infrastruktury (3 - 10 tis. ob.) 95 261 751 125 150 000 000 111 751 125

Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury (do 3 tis. ob.) 183 143 894 752 20 000 000 123 894 752

Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 56 37 551 347 35 000 000 2 551 347

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov  (do 3 tis. ob.) 725 2 572 186 741 100 000 000 2 472 186 741

Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů (do 3 tis. ob.) 497 165 110 580 20 000 000 145 110 580

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku (do 3 tis. ob.) 979 900 697 569 70 000 000 830 697 569

Podpora dostupnosti služeb (do 1 tis. ob.) 10 9 590 736 20 000 000

Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí (do 3 tis. ob., DSO) 49 9 680 427 5 000 000 4 680 427

Celkem Podpora rozvoje regionů 2019+ 4 208 7 852 840 024 1 450 000 000 6 402 840 024

Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití 192 2 343 551 323 396 000 000 1 947 551 323

Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů 2 3 910 000 4 000 000

Demolice budov v SVL 41 99 461 048 100 000 000



Podpora: Národní dotační programy

Aktuálně otevřeny 2 výzvy v rámci podprogramu Podpora regenerace 
brownfieldů pro nepodnikatelské využití.

1. výzva

Možní příjemci: obce Moravskoslezského, Ústeckého, nebo Karlovarského kraje
nebo příslušný kraj
Max. výše dotace (Kč): 30 mil. Kč
Platnost výzvy: 18. 12. 2019 – 11. 5. 2020
Alokace výzvy: 200 mil. Kč

2. výzva

Možní příjemci: obec, která neleží v Moravskoslezském, Ústeckém nebo
Karlovarském kraji nebo kraj, vyjma MSK, ÚK, KVK
Max. výše dotace (Kč): 30 mil. Kč
Platnost výzvy: 18. 12. 2019 – 11. 5. 2020
Alokace výzvy: 200 mil. Kč



Metodická podpora obcí

 Webová aplikace ObcePRO (www.obcepro.cz)

 Metodické příručky/brožury pro zástupce obcí 
(zejména edice MMR pro obce)

 Cestovní ruch v obcích

 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)



Přeji mnoho úspěchů ve Vaší práci.


