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Program
13:00 – 13:05

Úvod

13:05 – 13:35

Aktuality z oblasti územní dimenze - příprava nástrojů, postup spravedlivé transformace, další
zdroje

13:35 – 14:20

Reakce na usnesení RSK z období prosinec 2021 až duben 2022

14:00 – 14:20

Akční plán SRR 2023–24: naplňování stávajících aktivit, návrhy nových aktivit, koordinace HSOÚ

14:20 – 14:50

NPO: Komponenta 4.5 Regionální kulturní a kreativní centra

14:50 – 15:00

Přestávka

15:00 – 15:30

Regionální akční plány: stav přípravy

15:30 – 16:00

Výsledková evaluace programového období 2014–2020

16:00 – 16:20

Aktivity MMR a územních partnerů na evropské úrovni ve 2. polovině 2022

16:20 – 16:30

Různé, shrnutí závěrů

Úvod
Miroslav Daněk, MMR

Aktuality z oblasti územní dimenze
Miroslav Daněk, MMR

Hlavní nástroje územní dimenze
Integrované teritoriální
investice

Komunitně vedený místní
rozvoj

Regionální akční plány

2 146

548

738

mil. EUR

mil. EUR

mil. EUR
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Integrované teritoriální investice
Název ITI

Stav SEA

ČB
MB
Olomouc
Plzeň
Jihlava
Ostrava

SEA není povinná
SEA není povinná
SEA ukončena
SEA není povinná
SEA není povinná
SEA není povinná

Předložení ISg k hodnocení na
MMR
2/2022
3/2022
3/2022
3/2022
4/2022
5/2022

Brno

SEA je povinná

5-6/2022

HK-Pardubice

SEA je povinná

5-6/2022

Praha

Oznámení koncepce na MŽP
SEA je povinná, v březnu závěr
zjišťovacího řízení

5-6/2022

KV

SEA není povinná

7/2022

Liberec-Jablonec

SEA je povinná, příprava Oznámení
konzultace MŽP 3/2022, následně
oznámení koncepce pro zjišťovací řízení
4-5/2022

9/2022

ÚChA

Zlín

6-9/2022

9/2022

2 146 mil. EUR
Kultura

ITS

Energetické úspory, Veřejná prostranství
Cestovní ruch

Výzkum a inovace

Komunitně vedený místní rozvoj
• Potřeba "naplnění" Výzvy k předkládání žádostí
o podporu SCLLD (modifikace Výzvy) a MS2021+
údaji/obsahem k PR
• Rozdělení alokací mezi jednotlivé SCLLD
• Podpora MAS při tvorbě PR
•

semináře a konzultace ŘO

•

tým mentorů NS MAS

•

příručka k předkládání PR v MS2021+

548 mil. EUR
Veřejná prostranství
Technologie pro MSP
Cyklodoprava
Energetická účinnost
Zakládání nových podniků
Obchody
Předškolní vzdělávání

Příprava 5. aktualizace AP Strategie RE:START
• Sběr podnětů pro ověření absorpční kapacity a tvorbu opatření:
•

Informační systém projektových záměrů (ISPZ)
» Systém je otevřen pro všechny subjekty s digitální identitou
» www.projektovezamery.cz

» Při zadávání projektového záměru v sekci Dodatečná data do kolonky Vazba
na hospodářskou strategii uvést název: RESTART
•

RESTART: Regionální kanceláře v Mostě, Ostravě a Karlových Varech
» možnost zaslání podnětů e-mailem: restartregionu@mmr.cz

•

Konzultační místa pro sběr podnětů: RSK ÚK, RSK MSK a RSK KVK

PILÍŘE MST

Mechanismus spravedlivé transformace

Fond
spravedlivé
transformace

Invest EU

Úvěry EIB

Plán spravedlivé územní transformace (PSÚT)
✓ 16. 3. 2022 – PSÚT odeslán společně s OPST k formálnímu připomínkovému procesu EK
- přímá vazba na strategii RE:START
✓ Příklady aktivit v roce 2021
»
»
»
»
»

Zpracování PSÚT
Využití výstupů PS 3 Uhelné komise ČR
Komunikace a koordinace aktivit
Zpracování a provoz webových stránek
s ucelenými informacemi o MST
Koordinace činnosti Transformační
platformy

»
»
»
»

Organizace workshopů
Zajištění informovanosti veřejnosti
Koordinace spolupráce s poradenstvím
JASPERS
Příprava podkladů pro Technical Support
Instrument (TSI)

PSÚT/OPST - Harmonogram
Březen 2022
• Současná verze PSÚT zaslána na EK 16. 3. 2022 – formální připomínkový proces
Duben–květen 2022
•

Vypořádání formálních připomínek od EK – dle aktuální informace by měly dorazit do poloviny
května 2022

Červen/červenec 2022:
• Dokončení procesu SEA
• Schválení ze strany EK
3. Q 2022
• Po prvním MV – typy výzev strategické projekty, tematické, finanční nástroje, skupiny projektů
(tzv. zastřešující projekty)

Návštěva EK na Severozápadě
•

26.–27. dubna 2022
v čele s ředitelkou DG REGIO p. Emmou Toledano Laredo

•
•
•
•

Návštěva území postiženého těžbou
Prezentace podpořených projektů (přímo v terénu)
Prezentace vybraných strategických projektů KVK a ÚK
Regionální kulatý stůl
•
•
•
•

Řešení závažnosti situace v regionech
Nástroje pro zajištění zlepšení čerpání prostředků
Sociální inkluze a zadluženost obyvatel v regionech
Transformace ekonomiky, dopady do sociální oblasti

Návštěva EK na Severozápadě

Hodnocení územních dopadů projektových záměrů
• MMR v roce 2021 uspořádalo školení k problematice hodnocení
územních dopadů projektových záměrů
» V případě zájmu je možné realizovat i návazná školení

• Podklady na webu www.tiammr.cz
» Metodika
» Případové studie
» Články k tématu

Hodnocení územních dopadů veřejných politik
• MMR zapojeno do pilotní akce „Understanding how sector policies shape
spatial (im)balances“
• Smyslem je větší prosazení hodnocení územního dopadu do přípravy
veřejných politik
• V ČR testováno na příkladu vybraných částí evropských fondů 2014–2020
a na příkladu SO ORP Jeseník
» Aktuálně práce na analýze dat (kvantitativní část)
» Předpoklad uspořádání workshopu v Jeseníku s aktéry regionálního rozvoje
v květnu / červnu 2022 (kvalitativní část)

RBJ – Cesta k výběru specifického BF
•
•

Mapování abkap
Dodatečné informace
•
•
•
•

•
•

Ekologická zátěž
Vlastnické vztahy
Spolufinancování
DNSH a EU Taxonomie

Mapování sBF

Ověření realizovatelnosti

Regionální BF jednotky

březen 2022
•
•

•

Vytvoření RBJ
Seznámení se
zmapovanou absorpční
kapacitou
Doplnění projektových
záměrů

Nařízení vlády a programová dokumentace
Jednání s vlastníky projektových záměrů
• DNSH a EU Taxonomie
• Harmonogram realizace projektu
• Zajištěné financování
• Vybraný zhotovitel

•

Schválení RSK

Možnost úpravy projektů

prosinec 2022

červen 2022
•

Průběžná konzultace a komunikace s potenciálními
žadateli

Základní kritéria

•

Transparentní kritéria
prioritizace projektů

Vyhlášení
výzvy
únor 2023

BF tour
30. 3. 2022

Zlín

31. 3. 2022

České Budějovice

6. 4. 2022

Brno

7. 4. 2022

Hradec Králové

12. 4. 2022

Liberec

14. 4. 2022

Jihlava

19. 4. 2022

Pardubice

21. 4. 2022

Ostrava

25. 4. 2022

Plzeň

27. 4. 2022

Karlovy Vary

28. 4. 2022

Praha

2. 5. 2022

Ústí nad Labem

5. 5. 2022

Olomouc

Národní plán obnovy: komponenta 2.8
Konzultováno 13 krajů (společně s MPO a CzechInvestem)
»
»
»
»

Cílové hodnoty budou zdá se naplněny (14 specifických BF a 45 nepodnikatelských BF)
Úzkým hrdlem je ve většině případů podmínka SP do února/března 2023
Pro podnikatelské BF (2.8.3.) vyhlášení výzvy přelom května/června 2022
Přesné technické podmínky (DNSH, Energo, recyklace, klima, atd.) budou prakticky totožné pro
všechny komponenty, žadatelé je tedy zjistí za měsíc z výzvy MPO na podnikatelské BF
» K dořešení zbývá definice a praktické provedení "přírodního úložiště uhlíku", na které bude
samostatná výzva z 2.8.2. ve výši 160 mil. Kč
» Žadatelé se specifickými BF (2.8.1.) byli instruování, jak žádat o "doporučení RSK", naopak RSK
vědí, které specifické BF jsou připravené do výzvy a budou o doporučení žádat
» Zatím se efektivní výše podpory u rekonstrukcí kolem 40–50 % nejeví jako zásadní překážka

Reakce na usnesení RSK z období
prosinec 2022 až duben 2022
Zástupci ŘO, RSK

Monitoring usnesení RSK 2021
Usnesení 4/21/2021

RSK KHK vyzývá MPO ČR, MMR ČR a MK ČR ke zrychlení
přípravy podmínek čerpání komponent Národního plánu
obnovy Regenerace území se starou stavební zátěží
a Podpory kulturně-kreativních odvětví.

Monitoring usnesení RSK 2022

RSK Jihomoravského kraje
Usnesení č. 14/22/RSK25
RSK JMK se obrací na Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo kultury s
připomínkami k doplnění připravované výzvy ke Komponentě 4.5 Rozvoj kulturního a
kreativního sektoru Národního plánu obnovy v těchto parametrech:
• umožnit využití zdrojů z ostatních programů spolufinancovaných z EU
• do uznatelných výdajů zařadit - nákup nemovitostí subjektům veřejného sektoru,
provozní výdaje, mzdové prostředky a výdaje na zajištění stanovisek a posudků,
zpracování projektové dokumentace
• posunout termín ukončení výzvy z 15. 5. 2022 do 31. 1. 2023.

Monitoring usnesení RSK 2022

RSK Ústeckého kraje
Usnesení č. 10b/33RSK+/2022
• Regionální stálá konference pro území Ústeckého kraje žádá řídící orgány tematicky relevantních
operačních programů o zařazení pravidelného bodu „Naplňování strategie RE:START“ na program
jednání svých Monitorovacích výborů.
»
»
»
»
»
»
»
»

Program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy
Integrovaný regionální program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj
Program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu
Národní plán obnovy, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu
Program Jan Amos Komenský, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí
Program Spravedlivá transformace, řízený Ministerstvem životního prostředí
Modernizační fond, řízený Ministerstvem životního prostředí

Monitoring usnesení RSK 2022

RSK Ústeckého kraje
Usnesení č. 10c/33RSK+/2022
• Regionální stálá konference pro území Ústeckého kraje žádá zástupce MMR ČR v jednotlivých
Monitorovacích výborech operačních programů o aktivní prosazování naplňování strategie RE:START.

Akční plán SRR 2023–2024
Ondřej Pergl, MMR

Závěry z pracovních skupin

•
•
•
•
•

1. 2.

2. 3.

7. 3.

8. 3.

20. 4.

PS SRR

PS Venkov

PS Města

PS Regiony

PS SRR

Stav naplňování aktivit – potřeba doplnit
Vymezení HSOÚ beze změn
Podněty pro úpravy aktivit
Návrhy nových aktivit – očekávané množství
Území pracovní skupiny i PS SRR v červnu

Akční plán SRR 21–22: stav plnění aktivit

Celkem

30

Metropole a Aglomerace

Regionální centra

19
9

107

9

36
18

58

Ohrožená území

6

1

19

8

53

3

28

4

Naplňování aktivit AP SRR 21–22

Regionální centra
Obnovit a
modernizovat stávající
budovy škol

Podpora vzdělávání
mladých lékařů

Podpora optimalizace
kapacit sociálních
služeb pro seniory

Přednostně řešit
pozemkové úpravy v
územích ohrožených
suchem

Podpora vzniku
lékařských praxí

Spolupráce škol a
firem

HSOÚ
Komunitní energetika

Pokračování programu
Smart Parks for the
Future

Vytvořit specifickou
finanční podporu
aktérům pro vznik
i rozvoj podnikání

Odstranit ekologické
zátěže a nevyužívané
objekty v územích
bývalých vojenských
újezdů

Podpořit růst počtu
ekonomických subjektů

Zachovat a propagovat
cenné životní prostředí

Koordinace HSOÚ
•
•
•

Napomoci HSOÚ prostřednictvím cílených aktivit řešit dlouhodobé
problémy a výzvy
Funkčně nastavit komunikaci a získat reálnou zpětnou vazbu
z území
Naplňování aktivit AP SRR 2021–2022 a informace pro tvorbu dalších AP

Harmonogram

1

říjen – prosinec
Získání kontaktů
a znalosti území

-

Přenos informací z národní úrovně
Naplňování AP SRR, SRK, využívání
programů fondů EU
Identifikace problémů
a potenciálu, „výzkum od stolu“

2 3
leden – březen 22
Návrh řešení
a formulace potřeb
-

-

Komunikace se stakeholdery
(ověření poznatků)
Přenos informací / požadavků na
národní úroveň
Propagace dobré / špatné praxe

duben – červen 22
Vytvoření
konkrétního nástroje
-

Aktivní zapojení do tvorby
AP SRR 23–24
Diskuse navrhovaných řešení
na národní úrovni

Bývalé území vojenských újezdů
•
•
•
•
•

Přepočet hodnot za obce stejnou metodikou jako pro
vymezení HSOÚ
Velké rozdíly mezi jednotlivými obcemi
Podprůměrné hodnoty u samostatných obcí
vyčleněných z VÚ
Nadprůměrné hodnoty u větších území bývalých VÚ
Přesto vnímáme specifické problémy jednotlivých území
(ekologická zátěž, zhoršená dopravní dostupnost
(celkově mobilita), nízká podnikatelské aktivita, …)
i jejich rozvojový potenciál (poloha, turistický ruch,…)

28

Bývalé území vojenských újezdů

Proběhlo 1. setkání s kraji a CzechInvestem
• různé přístupy/požadavky (bezpečnost, dostupnost
služeb, doprava, demolice, péče o stávající majetek atd.)
• současná karta AP SRR 21-22 bude převzata do nového
AP
• dojde k rozšíření aktivit, dle požadavků z území ->
• příprava rozšířené karty AP (budeme komunikovat s
územím, a to konkrétně s kraji)

29

Návrh zaměření nových aktivit pro RC a HSOÚ
Posílit podporu nákupu alternativních nízkoemisních vozidel pro zajištění obslužnosti
Zajistit financování destinačního managementu ze strany státu
Vytvoření národního dotačního titulu na podporu HSOÚ

Pilotní projekt modulárních obecních bytů určených pro sociální bydlení

Podpora metropolitní spolupráce
Vytvořit program na podporu Expat center

NPO: Komponenta 4.5 Regionální kulturní
a kreativní centra
Jan Vořechovský, MK

NÁRODNÍ
PLÁN
OBNOVY

Komponenta
Iniciativa

4.5
Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center

Cíl výzvy
Hlavním cílem výzvy a příslušného dotačního titulu je zajistit rozvoj kulturního a kreativního sektoru v rámci ČR. Důraz
předkládaných akcí by měl být kladen na zajištění mezisektorové spolupráce a rozvoj inovačního potenciálu kulturního a
kreativního sektoru, zefektivnění či zvýšení udržitelnosti kulturní infrastruktury, a přimět jednotlivé stakeholdery ke
kooperativnímu financování při realizaci a udržitelnosti projektu. Cílem investice je vytvořit alespoň patnáct
kulturních a kreativních center, která zajistí rovnoměrný rozvoj kulturního a kreativního sektoru na celém území České
republiky.
Číslo výzvy

……/2022

Komponenta

4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Iniciativa

Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center

Termíny výzvy

Žádosti je možné podat v období od 1.6.2022 od 08:00 hod. do
29.7.2022 do 23:00.

Období realizace

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 30. 9. 2025

Alokace

2,7 mld. Kč

Indikátory výzvy

vytvoření alespoň 15 kulturních a kreativních center

NÁRODNÍ
PLÁN
OBNOVY

Komponenta
Iniciativa

4.5
Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center

Oprávnění příjemci podpory
Kraje, Městské části hl. města Prahy, Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační
fondy, ústavy, spolky), Obce, Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, Příspěvkové organizace
Územních samosprávných celků, Státní příspěvkové organizace

Forma a výše podpory
o vlastní zdroje žadatele o dotaci, státní rozpočet, ostatní zdroje (např. zdroje vyšších či nižších územních
samosprávných celků). Jako další zdroj se pro realizaci investiční akce připouští zdroje z ostatních programů
spolufinancovaných z EU (např. IROP), avšak za podmínky, že se jedná o projekty realizované v rámci programového
období 2021-2027.

o Dotace je poskytovaná formou průběžné úhrady ex-post, tzn., že bude příjemci dotace poskytnuta průběžně dle
kvartálních žádosti o platbu, a to na základě faktického plnění realizace.
o Spoluúčast státního rozpočtu bude činit nejvýše 75 % z celkových nákladů realizace akce, maximální výše podpory ze
státního rozpočtu na jednu akci se stanovuje limitem 150 mil. Kč. Zároveň se stanovuje i minimální limit, který je
stanoven na 30 mil. Kč.

NÁRODNÍ
PLÁN
OBNOVY

Komponenta
Iniciativa

4.5
Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center

Seznam stávajících dokumentů
o Výzva
o vzor Plné moci k úkonům spojeným s realizací akce

o Čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele (naplňování cílů, pravdivost údajů, finanční záruky, evidování pro
audit a kontrolu, uchovávání záznamů, apod.)
o Kontrolní protokol dle Technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“
o Čestné prohlášení o bankovním účtu

o Čestné prohlášení o skutečném majiteli
o (v řešení) pravidla naplňování zákona o zadávání veřejných zakázek včetně vykazování dodavatelské sítě
o (v řešení) publicita projektu a její vykazování

Komponenta
Iniciativa

4.5
Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center

březen 22
Sestavování parametrů výzvy
MPO - metodika k nastavení DNSH, střetu zájmů, apod.
Uveřejnění finálního draftu výzvy (pro zlepšení přípravy
projektů před vyhlášením, jednání zastupitelstev, aj.)
Vyhlášení výzvy a spuštění příjmu žádostí
Vyhodnocení způsobilosti předložených žádostí (za
předpokladu 70-80 žádostí)
Jednání o podmínkách participace RSK (nastavení
systému hodnocení, stanovení rozsahu hodnotitelů, aj.)
Detailní podmínky administrativního nastavení s RSK
Průběžná informace o stavu výzvy jednotlivým RSK
První kolo hodnocení (doporučení jednotlivých RSK,
benchmark projektů) (při počtu cca 5-10 projektů za RSK)
Druhé kolo hodnocení (devítičlenná expertní skupina
sestavená ze zástupců MKČR, AKČR, SMOČR)
Vydávání rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD)
Zahájení realizací investičních akcí
Předložení nezbytných dokumentů stanovených v RoPD s
odloženou dobou (z důvodu stavebního povolení, apod.)
Předpokládaný termín dokončování projektů resp. realizace
ukončené k 30.9.2025 a zprovoznění do 31.12.2025

duben 22

květen 22

červen 22

červenec 22 srpen 22

září 22

říjen 22

listopad 22

říjen 2025

září 2023

47. týden

46. týden

45. týden

44. týden

43. týden

42. týden

41. týden

40. týden

39. týden

38. týden

37. týden

36. týden

35. týden

34. týden

33. týden

32. týden

31. týden

30. týden

29. týden

28. týden

27. týden

26. týden

25. týden

24. týden

23. týden

22. týden

21. týden

20. týden

19. týden

18. týden

17. týden

16. týden

15. týden

14. týden

13. týden

12. týden

11. týden

10. týden

Předpokládaný harmonogram - iniciativa Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center
9. týden

Předpokládaný harmonogram iniciativy
Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center

NÁRODNÍ
PLÁN
OBNOVY

NÁRODNÍ
PLÁN
OBNOVY

Komponenta
Iniciativa

Sestavení finální
podoby výzvy
RRKKC
Předpoklad do ½ května
(závislost na metodických
pokynech k NPO,
jednotnému přístupu k
taxonomii, apod.)
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Vyhlášení výzvy,
příjem žádostí,
vyhodnocení
způsobilosti
Předpoklad vyhlášení
počátkem června 2022

Příjem žádostí
1.6.2022 - 29.7. 2022

Participace ze
strany RSK při
prvním kole
hodnocení
Předání způsobilých
žádostí jednotlivým RSK
dle krajů

Předpoklad realizace
druhého kola hodnocení v
první polovině září 2022

Předpoklad vyhodnocení
žádostí v průběhu srpna

Konec září vydávání
RoPD

Očekáváme na jedno RSK
cca 5-10 žádostí

Multikriteriální hodnocení
7-9 členů vybraných
prostřednictvím RSK obdrží
způsobilé žádosti daného kraje

hodnotící arch
obsahující 8 kritérií
hodnocení se
škálováním

Druhé kolo
hodnocení ze
strany expertní
komise sestavené
MKČR

Hodnotící archy
budou u každého z
projektů
zprůměrovány a bude
sestavena celková
matice

NÁRODNÍ
PLÁN
OBNOVY

Komponenta
Iniciativa

Kritéria hodnocení iniciativy
Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center

Kritérium
přijatelnosti

Cíl a přínos projektu,
komplexnost parametrů
projektu, způsob a náplň
provozování projektu

1.1.

ANO / NE

Žadatel se nenachází ve stavu insolvence, konkurzu, likvidace, úpadku apod.

ANO / NE

Projekt má pozitivní či neutrální vliv na životní prostředí

ANO / NE

Cíl akce (projektu) je jasně definován a je v souladu se základními parametry výzvy a programu.

RSK

exp.komise

5

X

X

Očekávaný přínos projektu, jeho rozsah a předpoklad naplnění.
(Hodnotí se celková kvalita projektového záměru - jeho koncepční vymezení, oborová specializace, plán podporovaných aktivit, jejich
detailnost, organizační a časové vymezení plánu podporovaných aktivit.)

10

X

X

1.3.

Komplexnost předloženého materiálu.

5

X

X

2.1.

Počet subjektů kulturního a kreativního sektoru, se kterými žadatel spolupracuje. (tento parametr, a jeho smluvní naplnění, bude
kontrolován před vydáváním Rozhodnutí o poskytnutí dotace)

5

X

X

5

X

X

2.2.

Míra spolupráce mezi jednotlivými segmenty a obory. Míra a efektivita zapojení a spolupráce mezi partnery projektu.
(tento parametr, a jeho smluvní naplnění, bude kontrolován jako vylučovací kritérium před vydáváním Rozhodnutí o poskytnutí dotace)

3.1.

Rozpočet je přiměřený, jsou použity obvyklé ceny, náklady odpovídají rozsahu aktivit.

10

X

3.2.

Výše finanční spoluúčasti žadatele (vč. spolužadatelů) na financování projektu (posuzuje se podle žádosti)

5

X

3.3.

Je popsán způsob kofinancování včetně následné doby udržitelnosti.

5

X

4.1.

Připravenost projektu

4

X

Rizika projektu a řízení rizik

4

X

Reálnost nastavení časové osy realizace projektu

4

X

Odpovědné veřejné zadávání

3

X

6.1.

Přínos rozsahu a aktivit pro území

10

X

6.2.

Předpokládaný dopad na území

10

X

6.3.

Vazba na strategické dokumenty

5

X

Technická kvalita projektu 4.2.
4.3.

Akcelerace digitální a
5.1.
zelené tranzice ekonomiky.
Územní hledisko

Žadatel splňuje definici oprávněného žadatele vymezeného ve výzvě k předkládání žádostí.

1.2.

Mezisektorová spolupráce

Rozpočet

4.5
Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center

Komponenta
Iniciativa

4.5
Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center

Hodnotící arch člena doporučující komise RSK
Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center

1.1.

Cíl a přínos projektu,
komplexnost
parametrů projektu,
1.2.
způsob a náplň
provozování projektu
1.3.

Cíl akce (projektu) je jasně definován a je v souladu se základními
parametry výzvy a programu.
Očekávaný přínos projektu, jeho rozsah a předpoklad naplnění.
(Hodnotí se celková kvalita projektového záměru - jeho koncepční
vymezení, oborová specializace, plán podporovaných aktivit, jejich
detailnost, organizační a časové vymezení plánu podporovaných aktivit.)

Komplexnost předloženého materiálu.

Projekt XYZ

Projekt XYZ

Projekt XYZ

Projekt XYZ

Projekt XYZ

Projekt XYZ

Projekt XYZ

Jako hodnotitel prohlašuji, že si dle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů, nejsem vědom žádného
střetu zájmů, v němž bych se mohl nacházet ve vztahu k předloženým projektům. V souladu s touto
skutečností vyplňuji i předmětný arch.

Projekt XYZ

Územní celek

Projekt XYZ

Jméno, Příjmení

Hodnotitel:

Projekt XYZ

NÁRODNÍ
PLÁN
OBNOVY

střet zájmu u projektu
žádost o dotaci, studie
proveditelnosti
(Feasibility Study)

Popis hodnocení
5 bodů - Cíle projektu jsou jasně zformulovány jsou vydefinovány konkrétní aktivity k jejich dosažení
(provázanost, míra detailu, koncept) a jsou v plně souladu s cíli Výzvy.

5

2 body - Cíle projektu jsou zformulovány a jsou v obecném souladu s cíli Výzvy.
0 bodů - Cíle projektu nejsou dostatečně podrobně popsány a jejich soulad s cíli Výzvy není zřejmý.
10 bodů - Přínos projektu je detailně specifikován a jsou provázané plánované aktivity na očekávané výstupy

žádost o dotaci,
investiční záměr, studie
proveditelnosti
(Feasibility Study)

10

studie proveditelnosti
(Feasibility Study)

5

projektu. Projekt je připraven v detailní podobě a ve vysoké kvalitě.
5 bodů - Přínos projektu je obecně specifikován či nejsou provázané plánované aktivity na očekávané výstupy
projektu. Projekt je předložen v dobré kvalitě.
0 bodů - Přínos projektu není specifikován a nejsou provázané plánované aktivity na očekávané výstupy
projektu. Projekt je předložen v nízké kvalitě.
0/5 bodů - Jsou popsány zdroje (lidské, materiální, finanční) potřebné k realizaci projektu?
5 bodů - V rámci projektu je závazně plánováno, že samotný provoz a naplňování kulturního a kreativního centra
bude realizován ve spolupráci s více než 5 dalšími subjekty, které nejsou zřizovány či založeny jedním stejným

2.1.

Mezisektorová
spolupráce

Počet subjektů kulturního a kreativního sektoru, se kterými žadatel
spolupracuje. (tento parametr, a jeho smluvní naplnění, bude
kontrolován před vydáváním Rozhodnutí o poskytnutí dotace)

Smlouva o partnerství příloha,
Principy partnerství žádost o dotaci

subjektem ani žadatelem.
3 body - V rámci projektu je závazně plánováno, že samotný provoz a naplňování kulturního a kreativního centra

5

bude realizován ve spolupráci s 3-4 ex terními subjekty, které nejsou zřizovány či založeny jedním stejným
subjektem ani žadatelem.
1 bod - V rámci projektu je závazně plánováno, že samotný provoz a naplňování kulturního a kreativního centra
bude realizován ve spolupráci s 0-2 ex terními subjekty, které nejsou zřizovány či založeny jedním stejným
subjektem ani žadatelem.

2.2.

Míra spolupráce mezi jednotlivými segmenty a obory. Míra a
efektivita zapojení a spolupráce mezi partnery projektu.

Smlouva o partnerství příloha,
(tento parametr, a jeho smluvní naplnění, bude kontrolován jako vylučovací Principy partnerství kritérium před vydáváním Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
žádost o dotaci

5 bodů - Výsledný projekt bude věcně realizován ve spolupráci subjektů sektoru veřejné správy, nevládního
sektoru a podnikatelského sektoru

5

3 body - Výsledný projekt bude věcně realizován ve spolupráci subjektů dvou sektorů, např. veřejné správy a
nevládního sektoru (popř. podnikatelského sektoru)
1 bod - Výsledný projekt bude věcně realizován pouze ve spolupráci subjektů sektoru veřejné správy
10 bodů - Projekt je svým rozsahem a předpokládanými aktivitami v rámci daného regionu ojedinělý či

6.1.

Přínos rozsahu a aktivit pro území

žádost o dotaci, studie
proveditelnosti
(Feasibility Study)

typologicky vyjímečný. Reaguje na lokální, regionální či národní potřeby, které jsou jasně vymezeny.
5 bodů - Projekt je svým rozsahem a předpokládanými aktivitami specifický, avšak v celkovém měřítku mírně

10

převyšuje rozsah aktivit jiných provozů v regionu. Potřeby na které reaguje jsou zřejmé, avšak s předpokladem
nižšího územního dopadu.
0 bodů - Ostatní projekty

Územní hledisko

6.2.

Předpokládaný dopad na území

žádost o dotaci, studie
proveditelnosti
(Feasibility Study)

10

žádost o dotaci

5

10 bodů - Dopad aktivit do území celorepublikového významu
5 bodů - Dopad aktivit do území regionálního významu (zejména v rámci daného kraje)
0 bodů - Dopad aktivit do území pouze lokálního významu (zejména v rámci dané obce, max . daného ORP)
5 bodů - Projekt je realizován v hospodářsky slabém a ohroženém území, vymezeném Strategií regionálního

6.3.

Vazba na strategické dokumenty

rozvoje ČR 21+
0 bodů - Projekt není realizován v hospodářsky slabém a ohroženém území, vymezeném Strategií regionálního
rozvoje ČR 21+

Max. bodů

Místo a datum :
Podpis hodnotitele

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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max
bodů

1.1.

1.2.

Cíl akce (projektu) je

Očekáv aný

1.3.

2.1.

jasně definov án a je v přínos projektu,

Komplex nost

souladu se základními jeho rozsah a

předloženého

parametry v ý zv y a

předpoklad

materiálu.

programu.

naplnění.

5

10

Mezisektorová spolupráce
2.2.

Počet subjektů
kulturního a kreativ ního
sektoru, se který mi
žadatel spolupracuje

5

5

Územní hledisko
6.1.

6.2.

Přínos rozsahu a

Předpokládaný

aktiv it pro území

dopad na území

6.3.

Míra spolupráce mezi
jednotliv ý mi segmenty a
obory . Míra a efektiv ita
zapojení a spolupráce

5

10

10

Projekt XYZ
Projekt XYZ
Projekt XYZ
Projekt XYZ
Projekt XYZ
Projekt XYZ
Projekt XYZ
Projekt XYZ
Projekt XYZ

Den a místo:

strategické
dokumenty

mezi partnery projektu

Projekt XYZ

Za regionální stálou konferenci sestavil:

Vazba na

Podpis:

5

POŘADÍ AKCÍ

Cíl a přínos projektu, komplexnost parametrů
projektu, způsob a náplň provozování projektu

CELKEM
BODŮ

Komponenta
Iniciativa

xxxxxxxxxxx kraj

Hodnotící arch regionálních stálých konferencí
Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center

NÁRODNÍ
PLÁN
OBNOVY

Děkuji za pozornost

Přestávka

Regionální akční plány: stav přípravy
Štěpán Nosek, Rostislav Mazal

Regionální akční plány - aktuální stav
• Průběžné konzultace jednotlivých RAPů (k 28. 2. 2022)
» Zpětná vazba ke kritériím pro výběr projektů
» Zpětná ke způsobu projednání v rámci kraje

• Průběžná aktualizace alokací připadajících na jednotlivé kraje
s ohledem na změny v IROP, zejména:
» Změny kurzu EUR/CZK
» Změny alokací v SC IROP

Harmonogram příprav IROP 2021–2027
Úkol

Termín

Garant

Schválení PD IROP vládou

5. 11. 2021

Vláda/ŘO IROP

0. jednání Monitorovacího výboru IROP

17. 12. 2021

ŘO IROP

19. 1. 2022

ŘO IROP

březen-květen 2022

EK

1. 4. 2022

ŘO IROP

Rozhodnutí EK o schválení PD IROP

květen/červen 2022

EK

1. jednání MV IROP 2021-2027
(schválení kritérií a HMG výzev)

květen/červen 2022

MV IROP

PRVNÍ VÝZVY IROP PRO IND PROJEKTY

2. čtvrtletí 2022

ŘO IROP

PRVNÍ VÝZVY IROP PRO IN PROJEKTY

2. polovina 2022

ŘO IROP

PRVNÍ VÝZVY IROP PRO RAP

Až budou schváleny všechny
RAP (a dle HMG výzev)

RSK

Oficiální odeslání PD IROP na EK začátek formálního vyjednávání s EK
Oficiální připomínky EK k PD IROP a
jejich vypořádání
Vydání 1. verze Obecných pravidel pro
žadatele a příjemce

IROP 2021–2027

Vybrané připomínky EK v souvislosti s tématy v RAP
SC 2.1 Integrovaný záchranný systém (RAP – ZZS)
• Požadavek EK na nové kódy intervence zohledňující ICT, energetickou
účinnost budov a vzdělávání (akceptovali jsme)
• Budovy musí plnit energetická kritéria podobně jako v OPŽP (pasivní standard)
SC 3.1 Silnice II. třídy (RAP)
• Bez připomínek EK
SC 4.1 Vzdělávací infrastruktura (RAP – SŠ)
• Bez připomínek EK
SC 4.2 Sociální infrastruktura (RAP – DI)
• v DI snad všechny pobytové služby (podmínkou vytvoření Akčního plánu DI ze
strany MPSV)
IROP 2021–2027

Start IROP 2021–2027
Odvislé od schválení PD ze strany EK; pak MoV – schválení kritérií hodnocení a HMG
výzev; pak mohou začít výzvy; odladěná metodika; funkční monitorovací systém
První výzvy snad červen 2022 – výzvy RAP až budou schváleny všechny krajské RAP
– prostor pro RSK je čistě na krajích (ale v HMG výzev bude uveden měsíc, na kterém
se shodneme s RSK/AKČR)
V prvním sledu (do podzimu 2022) zhruba v tomto pořadí: silnice (RAP), kybernetická
bezpečnost, knihovny, MŠ, vozidla, sociální služby, IZS-ZZS (RAP), muzea, ZŠ,
cyklodoprava, eGovernment, SŠ (RAP), psychiatrie, bezpečnost dopravy, IZS-MV, další
vzdělávání
V druhém sledu (zima 2022): následná péče, sociální bydlení, paliativní péče,
telematika, eHealth, speciální vzdělávání, terminály, DI sociálních služeb (RAP),
neveřejné sítě

V třetím sledu (klidně až 2023): veřejná prostranství, plnicí a dobíjecí stanice, cestovní
ruch, standardizace ÚP, infekční kliniky, onkologická péče, urgentní příjmy
Integrované výzvy budou vyhlášeny vždy po individuálních výzvách
IROP 2021–2027

IROP TOUR
Centra pro regionální rozvoj ČR
IROP TOUR – série akcí Centra pro regionální rozvoj, které proběhnou na
více než 50 místech České republiky
V každém regionu představí Centrum aktuální informace k IROP 2021–2027
Akce proběhnou od poloviny dubna do konce května 2022
Účastníci seminářů obdrží ucelenou informaci o novinkách, podporovaných
aktivitách i změnách v IROP 2021–2027
Součástí seminářů budou také tematické konzultace ke konkrétním
specifickým cílům IROP 2021–2027
Přehled akcí a možnost registrace je dostupný na webu Centra:
https://www.crr.cz/irop-tour-centrum-predstavuje-irop-2021-2027/

IROP 2021–2027

Informace o IROP 2021–2027
www.irop.mmr.cz
KONZULTAČNÍ SERVIS IROP
https://ks.crr.cz/

Výsledková evaluace programového období
2014–2020
Tomáš Novotný, MMR

“

Zhodnocení výsledků fondů
EU
a jejich přínosy na regiony ČR
2014-2020

”

Tomáš Novotný
Evaluační jednotka NOK
Výsledkové evaluace: regionální
a tematická
tomas.novotny@mmr.cz

Co se dnes dozvíte?

Kam v Česku směřují prostředky z fondů EU?
Jaké jsou výsledky a přínosy v krajích?

Jaké jsou přínosy na příkladu obcí?
Odkud představené výstupy pochází?

První
výsledky
v číslech

Kam směřují prostředky z fondů EU?
jádrových oblastí
pražská aglomerace,
krajská města, a jejich
zázemí a další regionální
centra
environmentálně
atraktivních regionů
Krkonoše, Jeseníky,
Beskydy
oblastí strukturálně
postižených
Ostravsko, Liberecko

První výsledky regionální evaluace

V čerpání fondů EU jsou výrazné rozdíly mezi jednotlivými regiony:
Nejvíce čerpají nejlidnatější kraje:

Jihomoravský, Středočeský a Moravskoslezský
Nejméně kraje:
Pardubický, Liberecký a Karlovarský

Do obce s nejvíce prostředky na 1 obyvatele (378 tis. Kč) směřuje
40krát více prostředků, než do obce, s nejméně prostředky (8 tis. Kč)

Jak vypadá čerpání fondů EU
podle operačních programů?
OP VVV: Jihomoravský,
Olomoucký

OP PIK: Jihomoravský,
Olomoucký
OP Z: Ústecký
IROP: rovnoměrně
ve všech krajích
OP ŽP: Středočeský,
Olomoucký
OP D: Vysočina,
Jihomoravský, Pardubický

Přínosy fondů EU
v Olomouckém kraji

Olomouckém kraji došlo k výraznému rozvoji vědecko“ Vvýzkumného
potenciálu kraje
a zlepšení stavu kulturních památek.

”

128 pracovníků

48 tis. dětí

3 tis. domácností

Polovina celkového nárůstu
počtu VaV pracovníků v kraji.

má přístup ke kvalitnějšímu
vzdělávání.

má lepší klasifikaci spotřeby
energie.

Dvě třetiny ze 76 tisíc dětí
navštěvujících MŠ a ZŠ v kraji.

Konečná spotřeba energie se
snížila o 241 tisíc GJ/rok.

17 tis. osob

123 km

136 soc. bytů

podpořily aktivity aktivní
politiky zaměstnanosti.

silnic bylo nově postaveno,
zrekonstruováno nebo
modernizováno.

5 sociálních podniků
a 70 zázemí pro sociální služby.

Na obecné míře
nezaměstnanosti
se efekt aktivit nepodařilo
prokázat.

2 % z celkové délky silniční sítě
v kraji (6 tisíc km silnic).

Výsledky analýzy dopadu aktivit
na index sociálního vyloučení
v kraji jsou neprůkazné.

EU hrály důležitou roli při naplňování cílů
“ Fondy
vytyčených krajskými strategiemi, část problémů ale
vyřešena nebyla a přetrvává do budoucna.

”

Podpora výzkumu a vývoje

Rozvoj dopravní infrastruktury

Posílení kapacity
Olomoucké univerzity nebo
ke spolupráci výzkumných
institucí a podniků.

Dokončení integrované
dopravy, modernizace a
ekologizace MHD.

Podpora kultury
a cestovního ruchu

Zvýšení dostupnosti
a kvality v oblasti zdravotnictví

Obnovena řada
významných kulturních
památek a tím se zvýšil
turistický potenciál kraje.

V kraji se nedařilo
realizovat zásadnější
projekty pro rozvoj
zdravotnictví.
Hlavní krajská zdravotnická
zařízení jsou soukromá.

podpořený kraj.
“ Nadprůměrně
Regionální rozdíly se však daří
narovnat jen obtížně.

”

Podpora strukturálně postižených
regionů
Nadprůměrně podpořeno Šumpersko
Podprůměrně podpořeno Jesenicko
Nejméně prostředků směřovalo do
Konicka (vnitřní periferie)
Nejúspěšněji čerpající ORP v kraji
Olomouc, Přerov a Lipník nad Bečvou
Programy s největším příspěvkem k
rozvoji regionu
V čerpání na obyvatele patří kraji 3.
místo

Přínosy fondů EU
v Kraji Vysočina

je aktuálně nejlépe čerpajícím krajem v Česku.
“ Vysočina
Prostředky fondů EU zde nejvíce směřovaly do rozvoje
dopravy v kraji, konkrétně do rekonstrukce dálnice D1.

”

13,5 tis. obyvatel
má zlepšený přístup k ČOV
a 1 tis. obyv. k zásobování
vodou.
Projekty pomohly
obyvatelům 29 obcí.

35 tis. dětí

2 tis. domácností

má přístup ke kvalitnějšímu
vzdělávání.
To je 88 % ze 40 tisíc dětí
navštěvujících MŠ a ZŠ v kraji.

má lepší klasifikaci spotřeby
energie.
Konečná spotřeba energie v
kraji se snížila o 165 tisíc
GJ/rok.

58

116 km

11,2 tis. t/rok

silnic bylo nově postaveno,
zrekonstruováno nebo
modernizováno.
To tvoří 2 % z celkové délky
silniční sítě v kraji, 5 tisíc km
silnic.

O tolik byla navýšena kapacita
svozu odpadů.
Podpořen byl zejména sběr
tříděného a bio odpadu.

zázemí v oblasti sociálních
služeb.
Dále vznikly 3 sociální podniky
a 16 sociálních bytů.
Realizované aktivity neovlivnily
míru sociálního vyloučení v
kraji.

EU hrály důležitou roli při naplňování cílů
“ Fondy
vytyčených krajskými strategiemi, část problémů ale
vyřešena nebyla a přetrvává do budoucna.

”

Rozvoj sociálních služeb

Rozvoj dopravní infrastruktury

Podpora začleňování více
než 7 tisíc žáků do
vzdělávání.

Propojení hlavních center v
kraji, modernizace a
ekologizace MHD.

Potřeba zvýšit dostupnost
a kvalitu veřejných služeb

Podpora kultury
a cestovního ruchu

V této oblasti nebyla kromě
zdravotní péče podpořena
žádná další témata.
Postaveny nebo
zrekonstruovány byly
objekty sloužící složkám

Kraj v období 2014-2020
prioritizoval jiné potřeby.

“

Kraj v souladu se svými
strategickými materiály dobře
využil fondy EU na rozvoj
infrastruktury veřejných služeb.
Podprůměrná podpora periferních
oblastí
Nejméně prostředků mířilo do
periferních ORP: konkrétně
Pelhřimovsko (vnitřní periferie)
a ORP Moravských Budějovic
(vnější periferie)
Nejúspěšněji čerpající ORP v kraji
ORP Velké Meziříčí.
Programy s největším příspěvkem
k rozvoji regionu
V čerpání na obyvatele patří
kraji 1. místo
Nejvýrazněji přispěly IROP a OP D
OP Z a OP VVV byly čerpány
v porovnání s ostatními kraji
minimálně.

”

Přínosy fondů EU
na konkrétních příkladech
v obcích

Význam fondů EU v obcích

Projekty zanechaly v obcích viditelnou stopu.
Projekty hrají v obcích různě důležitou úlohu a využití fondů EU
je ovlivněno postojem a zkušenostmi vedení města.
Vliv má také „bohatství“ či zadluženost obce - tj. dostupnost
volných finančních prostředků zejména na investiční projekty.

Obec s velkými rezervami nemusí své potřeby řešit jen pomocí
projektů z fondů EU.

“

ORP Konice využívá v Olomouckém kraji
možnosti fondů EU nejméně.
POTŘEBY ŘEŠENÉ I
NEŘEŠENÉ

”

Největší podpora – sociální služby, vzdělávání a životní prostředí, to
odpovídá potřebám ve strategických dokumentech ORP.
Naopak řešeny nebyly potřeby v oblasti rozvoje technické infrastruktury
a podpory spolků, neziskových organizací a dobrovolnictví, cestovní ruch.
NEJVĚTŠÍ
PŘÍNOS

Komunitní centrum
poskytuje sociální služby
místo k setkávání
podnítilo spolupráci s místními
spolky

PROČ SE
NEDAŘÍ?

příliš přísné podmínky výzev nejsou
známy dostatečně dopředu.
nedostatek prostředků na přípravu
projektů
malé ORP, které má omezené
možnosti v čerpání dotací
změna s novým vedením města

“

ORP Třebíč využívá v Kraji Vysočina možnosti
fondů EU průměrně. U města Třebíč se pak
projevuje nemožnost využít integrované
nástroje.
POTŘEBY ŘEŠENÉ I
NEŘEŠENÉ

”

Řešené potřeby: sociální služby, vzdělávání, životní prostředí podpora
podnikání a zaměstnanosti
Nedostatečně řešené potřeby: cyklodoprava a hromadná doprava, sport a
volný čas, výzkum a inovace, technická infrastruktura
NEJVĚTŠÍ
PŘÍNOS

revitalizace parku Masarykovy sady
a vytvoření Komunitního centra
Moravia
životního prostředí (snížení
energetické náročnosti veřejných
budov, protipovodňová opatření a
řešení problematiky odpadů)

PROČ SE
NEDAŘÍ?

hospodářsky slabý regionem
s nedostatečnou nabídkou
pracovních míst, který trpí odlivem
mladých vysokoškolsky vzdělaných
obyvatel

Vyhodnocením přínosů
fondů EU se zabývají
dvě evaluace MMR

Tematická

Regionální

Dopady a efekty fondů EU
z hlediska jednotlivých témat
Dohody o partnerství

Příspěvky k
socioekonomických trendům
Využití prostředků REACT-EU

Realizace: 2021-2023

Výstupy a výsledky fondů EU
v regionech
0

Přínosy integrovaných
nástrojů
Realizace: 2020-2023

Regionální výsledková evaluace: výstupy
Krajské analýzy
statistická analýza souvislostí
mezi vývojem
socioekonomických ukazatelů
a realizovaných intervencí
Databáze
s ukazateli o realizaci projektů
z fondů EU a jejich výsledcích
a přínosech a sada
socioekonomických ukazatelů
o výkonnosti vybraných území a
analýza takto získaných dat

Případové studie na vzorku obcí
s rozšířenou působností
příběhy dobré/špatné praxe
ukazující změnu v kvalitě života
způsobené realizovanými
intervencemi
Mapy
kartogramy a kartodiagramy
za Česko, každý kraj a případovou
studii

Regionální výsledková evaluace: metody

deskriptivní statistika
analýza dat prostřednictvím geografických informačních systémů
odhad čistého účinku
Využité metody u případových studií
Fokusní skupina: 2 skupiny
Rozhovory: 25 respondentů
Dotazníkové šetření: 44 respondentů

Regionální
výsledková evaluace:
harmonogram

Dodavatel: Ernst & Young

Kde najdete výstupy?
Výstupy z evaluace dostupné v knihovně evaluací:
www.dotaceeu.cz/knihovna-evaluaci
Doporučujeme zejména
letáky a manažerské shrnutí

Aktivity MMR a územních partnerů na evropské
úrovni ve 2. polovině 2022
Martina Karkošková, MMR

CZ PRES v regionální politice: role a úkoly MMR
• Evropská úroveň
» Jednání NTCCP: 13. 9. 2022, Ústí nad
Labem
» Pilotní akce TIA
» Jednání DGTC: 25. 10. 2022, Praha
» EWRC: 10.–13. 10. 2022, Brusel

• Národní úroveň
» Konference inovativní
region: příležitosti a výzvy:
9.–11. 11. 2022, Jeseník

CZ PRES – spolupráce s programem ESPON
• Expertní podpora programu ESPON - výzkum
• Zpracování výstupů výzkumu do tzv. Policy Brief (Teze politiky)
• Prezentace výstupů výzkumu na jednáních NTCCP, DGTC, EWRC
• Konference ESPON: 7. - 8. 12. 2022, Praha

I. Fáze

Téma

II.
Fáze

Zadání
výzkumu

III.
Fáze

Sběr dat

IV.
Fáze

Analýza
dat

Výstup

POLICY
BRIEF

CZ PRES – Podnikatelsky orientovaná regionální správa
• Východiska výzkumu
» Existují velké rozdíly v inovační kapacitě mezi evropskými regiony
» Liší se schopnost regionů využívat výhod inovací
» Regiony, které jsou lídry v inovacích vs. stagnující regiony

• Cíl výzkumu
» Vysvětlit rozdíly mezi regiony v inovační kapacitě

• Přínos studie pro ČR
» Dobrá praxe podnikatelsky orientované regionální správy
» Promítnutí poznatků do regionální politiky a jejích nástrojů
» Sladění inovačních aktivit s charakteristikami a potřebami v území

CZ PRES – další aktivity a akce regionální politiky
• 20. výročí Evropského týdne regionů a měst
» MMR workshop: Living SDGs in local communities
» ESPON workshop: Entrepreneurial regional governance -territorial cohesion
through open Innovation

• Konference Inovativní region: příležitosti a výzvy
» Mezinárodní účast, spolupráce s OLK, propojení stakeholderů
» Témata: HSOÚ, Dobrá praxe, Inovace, Rozvoj území, Telemedicína, TIA aj.

• Informace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Priority (mmr.cz)

Různé

Shrnutí závěrů
Miroslav Daněk, MMR

Další program

Komentovaná procházka centrem

17.00

Prohlídka hradu

Další program
večeře
» Registrace 9:00 – Společná
9:30
18:30 – 23:00
Pivovarská dílna

Další program
Plenární
– 4. května 2022
» Registrace
9:00 – zasedání
9:30
Hlavní sál
Registrace
9:00 – 9:30

Jednání
9:30 – 14:00

Děkujeme za pozornost
www.mmr.cz
www.dotaceEU.cz
www.uzemnidimenze.cz

