MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Možnosti financování pro ITI Olomoucké aglomerace
v období 2021+
Jednání ŘV ITI Olomoucké aglomerace, 10. listopadu 2021, Šternberk

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ a její struktura
• schválena usnesením vlády č. 775/2019 ze dne 4. 11. 2019
• struktura: 5 územních a 1 průřezový cíl

Finanční zdroje EU pro období 2021–2027 (2030)

Alokace v programech
Program
OP Technologie a aplikace pro
konkurenceschopnost
OP Jan Amos Komenský

Resort
MPO
MŠMT

OP Rybářství

MZe

OP Životní prostředí

MŽP

OP Doprava

MD

OP Zaměstnanost+

MPSV

Integrovaný regionální operační
program

MMR

OP Technická pomoc

MMR

OP Spravedlivá transformace

MŽP

Strategie metropolitních oblastí/aglomerací (nástroj ITI)

•
•

•

•

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

Strategie metropolitních oblastí/aglomerací (nástroj 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
Pro úspěšnou realizaci strategií je
podmínkou jejich soulad s územními
plány

Komunikace všech
partnerů v území

Shoda o prioritách
území

Silné strategické a
projektové řízení měst

Provázaná
integrovaná řešení

Sledování naplňování
územní strategie

Strategie metropolitních oblastí/aglomerací (nástroj ITI)
•

Koncentrace prostředků EU fondů až ze 6 programů:
IROP

• 25 mld. Kč
• MŠ, ZŠ, veřejná
prostranství,
kultura a
cestovní ruch

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

OP TAK

OP JAK

OP ŽP

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

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

• 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)

Finanční alokace na nástroj ITI v operačních programech
Operační
program
IROP

OPD
TAK
JAK
OP ŽP

Název specifického cíle OP
Alokace v EUR
Specifický
CELKEM
VRR
PR
MRR
cíl
SC 1.1
Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády
9 995 910
0
4 625 644
5 370 265
SC 2.1
Podpora udržitelné multimodální městské mobility
314 871 162
0 145 707 800 169 163 362
Posílení ochrany přírody, biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a
SC 2.2
snížení znečištění
192 165 853
0 88 925 463 103 240 391
Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a
SC 4.1
celoživotního učení pomocí rozvoje infrastruktury
229 905 928
0 88 884 554 141 021 374
Posílení sociálně-ekonomické integrace marginalizovaných komunit, migrantů a
SC 4.2
znevýhodněných skupin pomocí integrovaných opatření včetně bydlení a sociálních služeb
91 459 399
0 35 359 366 56 100 033
Posílení role kultury a cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a v
sociálních inovacích
SC 4.4
161 192 739
0 62 319 162 98 873 577
Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči
SC 1.2
změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility;
35 358 261
SC 3.1
Podpora udržitelné multimodální městské mobility
408 290 248
SC 1.1
Rozvoj a posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií
61 005 800
0 36 524 871 24 480 929
SC 1.1
Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií
65 697 962 9 058 318 33 382 029 23 257 615
SC 1.1
Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti
20 363 039
0
9 629 112 10 733 927
SC 1.2
Podpora energie z obnovitelných zdrojů
2 867 893
SC 1.3
Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám
53 121 270
Podpora přechodu k oběhovému hospodářství
SC 1.5
13 569 019

Metodická podpora MMR pro čerpání z EU fondů
Územní dimenze v operačních programech
•
•

tematické vymezení části programů, které budou územně zacíleny
mj. alokace pro nástroje ITI, CLLD, RAP

Dohoda o partnerství (DoP)
•
•

základní cíle, charakteristiky a parametry využívání fondů EU pro
období 2021-2027
schválena vládou ČR 27. 9.
předložení EK

Operační programy 21-27
•
•

projednávány vládou ČR
předložení EK
schváleno vládou ČR: OPZ+,OP JAK, OP TAK, OP ŽP, OP TP, IROP, OP D

Metodická podpora MMR pro čerpání z EU fondů
MP INRAP

Metodický pokyn účinný od 1. 11. 2021

ITI

Vyhlášena výzva k předkládání integrovaných strategií
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - MMR: Realizace
integrovaných nástrojů v programovém období 2021-2027
je v plném proudu. Výzvy k před

CLLD

Vyhlášena výzva k předkládání integrovaných
strategií
Hodnocení koncepční části

RAP

Pracovní verze – textové části, kritéria, seznamy
projektů

Národní plán obnovy

https://www.planobnovycr.cz/

Národní plán obnovy – komponenty MMR
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

1.6 Zrychlení a digitalizace
stavebního řízení
1. Vytvoření
„Agendového informačního
systému“
2. Rozvoj a využití datového
fondu veřejné správy v územním
plánování

Pilíř II: Technická,
metodická a organizační
podpora systému

3. Plné využití přínosů
digitalizace stavebního řízení
4. Zavedení rekodifikace
stavebního práva do praxe

2,49 mld. Kč
1,75 mld. Kč

Územní zacílení Národního plánu obnovy
• Podvýbor pro územní dimenzi
• Příprava a průběh implementace NPO
• Zaměření se na komponenty
» s územní dimenzí
» relevantní pro územní partnery (příjemci obce, kraje atd.)

1.4.1.6.: Demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro
města a průmyslové oblasti (např. 5G)
• Cílem investice je kapitálová podpora vývoje a nasazování aplikací sítí 5G
• Podpora se soustředí na města, obce a regiony a rovněž na Průmysl 4.0.
• Vertikála Smart City (Smart Village/Region)
Aplikace 5G v oblastech dopravních systémů, osvětlení, zvyšování bezpečnosti občanů, monitorování ovzduší,
hospodaření s vodou, monitorování lesů atd.

• Vertikála Průmysl 4.0
Digitalizované výrobní linky, robotizované systémy, komunikace D2D, 5G připojení atd.

• Financování z NPO ve výši 1 100 mil. Kč
V roce 2021 a 2022 by měla první podpora směřovat na města zapojená do projektu 5G pro 5 měst
Nejpozději od roku 2023 předpokládáme směřování hlavní části podpory do dalších měst, obcí a regionů a pro
oblast průmyslu

2.8 Regenerace území se starou stavební zátěží (3,3 mld. Kč)

2000 1. Regenerace významných strategických
mil. Kč brownfieldů (MMR/SFPI)

3,3 mld.
Kč

800
2. Regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí
mil. Kč a krajů pro nepodnikatelské využití (MMR/SFPI)

500
mil. Kč

3. Regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí
a krajů pro podnikatelské využití (MPO)
15

4.1. Systémová podpora veřejných investic (2 490 mil. Kč)
Pilíř I: Podpora přípravy projektů (2 334 mil. Kč)

• Podpora přípravy 150 velkých, chytrých, zelených, digitálních
projektů (min. 50 mil. Kč)
• Podpora 30 PPP projektů (min. 250 mil. Kč)
Pilíř II: Technická, metodická a organizační podpora systému (166 mil. Kč)

• Analytický SW navazující na ISPZ
• Metodické a školící aktivity
• Koordinační jednotka

1.6 Zrychlení a digitalizace stavebního řízení (1 446 mld. Kč)
Cíl: Implementace reformy stavebního práva do praxe dosáhnout zjednodušení,
zrychlení a zefektivnění procesů přípravy, umisťování a povolování staveb, což
v konečném důsledku povede ke zlepšení investičního prostředí v ČR a zrychlení
výstavby. Zkrácení stavebního řízení o dva roky.

Podmínky Národního plánu obnovy
•
•

Časový rámec – projekt musí být podaný do 2023 a dokončený do konce roku
2025
"Tagging":
» u rekonstrukce musí dojít ke zvýšení energetické účinnosti budovy,
» u novostaveb musí dojít k výstavbě nové energetické budovy s potřebou primární
energie (PED), která je alespoň o 20 % nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou
spotřebou energie
» dále existuje možnost podpořit přeměnu brownfieldu na přirozené úložiště uhlíku –
les.

Národní dotační tituly MMR
a programy SFPI

Národní dotační programy v gesci MMR
• Alokace 2022: 3,7 mld. Kč
• Harmonogram vyhlášení výzev:
průběžně od 1. října 2021
• Oblasti podpory:
» Cestovní ruch
» Podpora bydlení
» Územní plán
» Regionální rozvoj

Národní dotační programy v gesci MMR
» Regionální rozvoj:

Podpora rozvoje regionů 2019+ (2,1 mld. Kč)
▪ Podpora obnovy a rozvoje venkova
DT A – Podpora obnovy místních komunikací
DT B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury

DT H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
DT E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
▪ Podpora obcí s 3 000 až 10 000 obyvateli:
DT A – Podpora obnovy místních komunikací
DT B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury
DT E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Národní dotační programy v gesci MMR
» Cestovní ruch (200 mil. Kč):
• Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (infrastruktura)

» Podpora bydlení (700 mil. Kč):
• Pečovatelské byty, Komunitní domy seniorů
• Bytové domy bez bariér
• Technická infrastruktura

» Územní plány, Architektonické a urbanistické soutěže (35 mil. Kč)
» Bariéry (15 mil. Kč):
• Podpora odstraňování bariér v budovách OÚ a DPS (10 mil. Kč)
• Euroklíč (5 mil. Kč)

Programy Státního fondu podpory investic (SFPI)

2. Finanční nástroj pro nepodnikatelské brownfieldy (MMR/SFPI)
Administrace: Státní fond podpory investic
Maximální výše podpory (součet dotace a úvěru): 50 mil. Kč
Dotace odstupňovaná dle typu území dle SRR ČR 21+
Oprávnění žadatelé podpory: obce a kraje
Podporované aktivity: demolice, rekonstrukce, výstavba,
výkup, zelená úprava okolí.

Regenerací vznikne objekt určený pro účely občanského
vybavení.
Plánovaná výzva: podzim 2021 (dle platných podmínek)

Od roku 2022 zohlednění podmínek NPO

Národní dotační zdroje

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Dokumenty (mmr.cz)

Financování měst a obcí | Svaz měst a obcí České republiky (smocr.cz)

Modernizační fond
www.modernizacni-fond.cz

Finanční zdroje do životního prostředí

Modernizační fond (Státní fond životní prostředí)
Přínosy:
•

rychlejší nástup OZE a nových
technologií,
• plnění národních emisních
cílů a klimatických cílů
• vyšší zaměstnanost a
ekonomická prosperita státu
• Snížení emisí CO2 a celkové
zlepšení kvality ovzduší
Alokace:
• 150 mld. Kč pro ČR na 10 let

Děkuji za pozornost
Marie Zezůlková
ředitelka odboru regionální politiky
marie.zezulková@mmr.cz

