MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

54. Dny malých obcí
Ministerstvo pro místní rozvoj

Dotace na podporu obecních investic

Alokace programů ČR pro období 2021–2027 (2030)

Národní dotační programy v gesci MMR
•
•
•

Alokace 2022: 3,7 mld. Kč
Harmonogram vyhlášení výzev: průběžně od 1. října 2021
Výzvy pro podávání žádostí o dotace v následujících oblastech:
» Regionální rozvoj:
• Podpora rozvoje regionů (obnova místních komunikací, rekonstrukce veřejných
budov, sportoviště),
• Podpora odstraňování bariér v budovách OÚ a DPS, Euroklíč.
• Podpora hospodářsky a sociálně ohrožených území
» Cestovní ruch: Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (infra).
» Podpora bydlení (Pečovatelské byty, Komunitní domy seniorů, Bytové domy bez
bariér, Technická infrastruktura).
» Územní plány, Architektonické a urbanistické soutěže.

Programy SFPI
•
•

•
•

Výstavba pro obce - dotační a úvěrový program na pořízení sociálních a dostupných
bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů
Nájemní byty - úvěrový program na výstavbu nájemních bytů a domů či na
přestavbu budov pro vymezenou skupinu obyvatel (senioři 65+, zdravotně či
příjmově vymezené osoby), zletilé osoby do 30 let a osoby, jejichž obydlí zničila
živelní pohroma
Regenerace sídlišť - dotace a úvěry pro obce na regeneraci veřejných prostranství
na sídlištích
Brownfieldy - dotace a úvěry na revitalizaci území se starou stavební zátěží
(brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití
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Integrovaný regionální operační program
2021–2027

IROP a Konkurenceschopnější a inteligentnější Česko – CP 1
eGovernment a kybernetická bezpečnost
 Elektronizace vybraných služeb veřejné správy
 Metropolitní, krajské a další neveřejné sítě veřejné správy
 Rozšíření propojeného datového fondu
 Automatizace zpracování digitálních dat
 Elektronická identita
 eGovernment cloud
 Portály obcí a krajů
 Kybernetická bezpečnost

IROP a Zelenější, nízkouhlíkové a odolné Česko – CP 2
Čistá a aktivní mobilita
 Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu
 Plnící a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu
 Telematika pro veřejnou dopravu
 Multimodální osobní doprava ve městech a obcích (terminály)
 Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
 Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

IROP a Zelenější, nízkouhlíkové a odolné Česko – CP 2
Revitalizace měst a obcí
 Revitalizace veřejných prostranství s budováním zelené infrastruktury měst a obcí, např. parky,
náměstí, návsi, městské třídy, uliční prostory - ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství
zaměřené na zelenou infrastrukturu, veřejnou
a technickou infrastrukturu a související
opatření v řešeném území

IROP a Sociálnější a inkluzivnější Česko – CP 4
Vzdělávací infrastruktura
 Mateřské školy
 Základní školy - odborné učebny, školní družiny a školní kluby…
 Střední a vyšší odborné školy, konzervatoře
 Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení
 Školská poradenská zařízení, speciální školy a střediska výchovné péče

IROP a Sociálnější a inkluzivnější Česko – CP 4
Sociální infrastruktura
 Infrastruktura pro sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb.
 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování
 Sociální bydlení – pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových
prostor pro potřeby sociálního bydlení

IROP a Sociálnější a inkluzivnější Česko – CP 4
Infrastruktura ve zdravotnictví
 Primární péče
 Integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb
 Podpora ochrany veřejného zdraví

IROP a Sociálnější a inkluzivnější Česko – CP 4
Kulturní dědictví a cestovní ruch
 Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního
dědictví (národní kulturní památky + UNESCO památky + památky
z Indikativního seznamu UNESCO + u ITI i kulturní památky)
 Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí a knihoven
(krajská, státní a obecní muzea; knihovny vykonávající regionální funkce,
základní knihovny obcí od 10 tis. obyvatel a základní knihovny se
specializovaným knihovním fondem)
 Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

IROP a Česko bližší občanům – CP 5
Komunitně vedený místní rozvoj
 Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
 Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
 Revitalizace veřejných prostranství
 Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie II, III, V (požární
zbrojnice a technika, zdroje požární vody)
 Rekonstrukce infrastruktury mateřských škol a zařízení péče o děti typu
dětské skupiny (jesle)
 Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce
učeben neúplných škol

IROP a Česko bližší občanům – CP 5
Komunitně vedený místní rozvoj
 Infrastruktura pro sociální služby
 Revitalizace kulturních památek
 Revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
 Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven
 Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

Integrované nástroje v IROP
Obecně
 Max. 30 % alokace v IROP na integrované nástroje
ITI – integrované územní investice
 Pouze nástroj ITI (stávající IPRÚ v roli ITI)
 ITI bude vykonávat pouze roli nositele, bez zapojení
zprostředkujícího subjektu ITI
 Součástí strategie již stěžejní strategické projekty
 Opět vyčleněná alokace ve specifických cílech IROP
CLLD – komunitně vedený místní rozvoj
 Samostatný SC 5.1 IROP
 Větší důraz na animační činnost, přípravu projektů v území,
spolupráci se žadateli

Integrované nástroje v IROP
ITI
Celková alokace
 Alokace ITI méně rozvinuté regiony
 Alokace ITI přechodové regiony
 22 % z celkové alokace IROP

25 989 365 791 Kč (EFRR)
14 917 994 057 Kč (EFRR)
11 071 371 734 Kč (EFRR)

Pro srovnání v IROP 2014 – 2020 byla alokace 24 498 598 098 Kč
CLLD
Celková alokace
 Alokace CLLD méně rozvinuté regiony
 Alokace CLLD přechodové regiony
 7,22 % z celkové alokace IROP

8 523 834 930 Kč (EFRR)
5 427 722 638 Kč (EFRR)
3 096 112 292 Kč (EFRR)

Pro srovnání v IROP 2014 – 2020 byla alokace 7 902 238 370 Kč

Návrh rozdělení alokace v IROP
Cíl politiky/priorita

Specifický cíl

Téma

Fond

Alokace specifického cíle

CP 1 – priorita 1

SC 1.1

eGovernment

EFRR

13 184 752 074 Kč

SC 2.1

Městská mobilita

EFRR

21 618 659 010 Kč

SC 2.2

Veřejná prostranství

EFRR

14 640 615 392 Kč

SC 2.3

IZS

EFRR

9 401 359 240 Kč

SC 3.1

Silnice

EFRR

10 877 534 746 Kč

SC 4.1

Vzdělávání

EFRR

15 047 921 902 Kč

SC 4.2

Sociální infrastruktura

EFRR

9 679 604 844 Kč

SC 4.3

Zdravotnictví

EFRR

10 232 104 870 Kč

SC 4.4

Kultura a cestovní ruch

EFRR

9 449 982 490 Kč

SC 5.1
SC 6.1

CLLD
Technická pomoc

EFRR
EFRR

8 523 834 930 Kč
2 218 910 408 Kč
124 875 279 906 Kč

CP 2 – priorita 2

CP 3 – priorita 3

CP 4 – priorita 4

CP 5 – priorita 5
CP 6 – priorita 6
CELKEM

Informace o IROP 2021–2027

1. výzvy IROP: 1. čtvrtletí 2022
www.irop.mmr.cz
KONZULTAČNÍ SERVIS IROP
https://ks.crr.cz/

Programy přeshraniční spolupráce (Interreg)
• Podporují společné přeshraniční projekty
• Specifické požadavky na projekty – nutná spolupráce s partnerem z druhé
země při přípravě a realizaci
• Kromě toho musí být projekty také buď společně financované nebo mít
společný projektový tým
• Podporovány jak investiční tak neinvestiční projekty
• Obce jsou nejčastějšími nositeli projektů
• Pro období 2021 – 2027 jsou programy aktuálně připravovány, vyhlášení
výzev se předpokládá cca v pol. roku 2022
20

Interreg – alokace programů

Pokles oproti předchozímu období způsoben poklesem alokace na Interreg v rámci
rozpočtu EU
Míra spolufinancování z rozpočtu EU 80 %, spolufinancování ze státního rozpočtu pro
obce ve výši 5 %
21

Interreg - zaměření programů
Pro obce jsou relevantní zejména tato témata:
• Kultura a cestovní ruch – podporovány obnova kulturního a přírodního
dědictví, turistická infrastruktura, marketing a produkty cestovního ruchu.
Ve všech programech největší alokace
• Životní prostředí – adaptace na změny klimatu, biologická rozmanitost,
spolupráce složek IZS
• Vzdělávání
• Institucionální spolupráce a spolupráce people-to-people zaměřená
na setkávání obyvatel příhraničí
22

Nové cíle a nastroje regionálního
rozvoje a jejich podpora z EU

Území ČR pohledem regionální politiky
•
•

Zohledňuje specifika a vytváří řešení šité na míru území
cílená podpora, bonifikace, zohlednění priorit území
Důraz na aktivity přinášející novou změnu
nenahrazuje/neduplikuje jiné politiky

Více na www.prolepsiregiony.cz

Integrované územní investice (ITI)
•
•

•

Nástroj pro rozvoj metropolitních
oblastí a aglomerací → jádrové město
a obce v zázemí
Vymezení na bázi funkčních
vazeb → překonávání územněsprávního členění a roztříštěné sídelní
struktury
13 ITI v ČR v novém programovém
období
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Integrované územní investice (ITI)

•
•
•

Zpracování integrované územní strategie
Příprava a realizace strategie na
partnerském principu
Řešení vybraných témat vedoucí
k úsporám z rozsahu a zvyšování
efektivity veřejných zdrojů

Komunikace všech
partnerů v území

Shoda na prioritách
území

Silné strategické a
projektové řízení měst
Provázaná
integrovaná řešení

Sledování naplňování
územní strategie
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Integrované územní investice (ITI)
•

Koncentrace prostředků EU fondů až ze 6 programů:
IROP
• 25 mld. Kč
• MŠ, ZŠ, veřejná
prostranství,
kultura a
cestovní ruch

OP Doprava
• 11,1 mld. Kč
• Inteligentní
dopravní
systémy,
infrastruktura
drážní dopravy

OP TAK
• 1,5 mld. Kč +
alokace v
kombinovaných
výzvách
• Národní
energetické sítě,
posílení
výzkumných a
inovačních
kapacit

OP JAK
• Min. 2 % z
celkové alokace
OP
• Dlouhodobá
mezisektrorová
spolupráce

OP ŽP
• 2,25 mld. Kč
• Protipovodňová
opatření,
energetické
úspory

OP Z+
• 1 % z celkové
alokace OP
• Trh práce,
sociální
začleňování

Na udržitelný rozvoj měst povinně vyčleněno 8% prostředků EFRR (bude ukotveno v Dohodě o partnerství)
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Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)
Zohlednění místních podmínek
•
•
•
•

Nástroj pro rozvoj venkovských oblastí "zdola" pokračuje i ve 2021-27
Pro MAS vyčleněno v OP OPTP 2,52 mld. Kč na jejich činnost - navazující
financování po IROP od roku 2022-23
Na podporu strategií MAS připraveno cca 550 mil. eur (včetně alokace na
přechodné období v SZP)
Strategie MMR již schvaluje (schváleno již téměř 100 strategií –
koncepčních částí)

IROP2
• bezpečnost v
dopravě
• cyklodoprava
• veřejná
prostranství
• podpora SDH
• mateřské a
základní
školy…

OP Z+
• komunitní
sociální práce
• zaměstnanecké
programy
• posilování
rodinných
vazeb

OP ŽP
• energetická
účinnost

OP TAK
• NOVÉ!
• nižší
technologie
MSP

SP SZP
• Přechodné
období 2 roky
• občanská
vybavenost
• zázemí pro
spolkovou
činnost

Integrovaná řešení
Tvorba vazeb mezi aktéry
Posílení vztahu k regionu

Území působnosti MAS 2021–2027
•
•
•
•

3 nové MAS
92,7 % území ČR
pokryto CLLD 21+
Pokryto 6004 obcí
žije zde cca 60,4 %
obyvatel ČR

Regionální akční plány (RAP)
•
•
•
•

RAP = nástroj pro implementaci
vybraných témat v rámci IROP
(2021–2027)
Má-li být projekt v daném tématu
podpořen z IROP musí být součástí
RAP
RAP je schvalován Regionální stálou
konferencí kraje
Témata řešená prostřednictvím RAP

Zdravotní
záchranná služba

Silnice II. třídy
průměr délky prioritní sítě
a celkové délky

počet výjezdových základem
a výjezdových skupin (50 : 50)

RAP

Deinstitucionalizace
sociálních služeb
seznam projektů

CLLD
ITI

Střední školy
počet žáků

Transformace „uhelných regionů“: OP spravedlivá transformace
• nový program
• řídicí orgán MŽP + zprostředkující subjekt SFŽP
• regionálně zaměřený program

15,8 mld. Kč
39 %

6,3 mld. Kč
15 %

řešení sociálních, hospodářských a environmentálních dopadů
transformace na klimaticky neutrální ekonomiku
program neslouží k řešení všech regionálních problémů
strukturálně postižených krajů
k transformaci energetiky je primárně Modernizační fond

18,9 mld. Kč
46 %

celkem
41 mld. Kč *

Změna klimatu a uhlíková neutralita: Modernizační fond
• Přínosy: rychlejší nástup OZE a nových technologií, plnění národních emisních cílů a lepší kvalita
ovzduší, vyšší zaměstnanost a ekonomická prosperita státu
• Alokace: 150 mld. Kč pro ČR na 10 let

Obnova ekonomiky po pandemii COVID 19: Národní plán obnovy
1.4.1.6 Demonstrativní
projekty rozvoje aplikací
pro města a průmyslové
oblasti (např. 5G)

2.8 Regenerace území se
starou stavební zátěží
(brownfieldů)

1. Vertikála Smart City
(Smart Village/Region)

1. Regenerace
významných strategických
brownfieldů (MMR/SFPI)

2. Vertikála Průmysl 4.0.

2. Regenerace brownfieldů ve
vlastnictví obcí a krajů
pro nepodnikatelské využití
(MMR/SFPI)

1,1 mld. Kč

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

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Přejeme mnoho úspěchů ve Vaší práci.

