
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Praha, 23. února 2017

21. zasedání Pracovní skupiny pro 

udržitelný rozvoj regionů, obcí a území 

Výboru pro udržitelné municipality RVUR



• Zahájení jednání, úvod

• Česko 2030 – aktuální informace (Jan Mareš, ÚV ČR)

• Aktuální informace z MMR (zástupce MMR)

• Psychiatrická péče – základní informace o pokroku reformy 

psychiatrické péče (Kateřina Polívková, MZd; Michael Viereckl, manažer reformy, 

zástupce Psychiatrické společnosti JEP)

• Realizace pozemkových úprav pro vyřešení problematiky povodní, 

sucha, eroze, management chráněných území (Jiří Chocholouš, MZe; 

František Pavlík, SPÚ)

• Různé, ukončení jednání

Program zasedání



Česko 2030 – aktuální informace
Jan Mareš, Úřad vlády ČR



Aktuální informace MMR ČR

zástupce MMR



Kohezní politika 2021+
Pavla Žáčková, Odbor Dohody o partnerství, evaluací a strategií



ESPON
Milada Hroňková, Odbor evropské územní spolupráce



PS ESPON 2020

Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů, obcí 

a území Rady vlády pro udržitelný rozvoj

Praha, 23. února 2017



Program ESPON 2020 

Evropská monitorovací síť pro územní plánování a 
soudržnost

“ESPON 2020 by měl pokračovat v konsolidaci Evropské 
monitorovací sítě pro územní plánování a soudržnost a v 

podpoře poskytování a využívání panevropských, 
srovnatelných, systematických a spolehlivých územních 

podkladů pro politické účely”.



Území programu a rozpočet

• Programové území - 28 států EU + 4 partnerské státy 
- Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko a Island

• Řídící orgán – lucemburské Ministerstvo udržitelného 
rozvoje a infrastruktury

• Rozpočet – 50,5 mil. EUR (41,4 ERDF)

(z toho 3,0 mil. EUR – Priorita 2)



Implementační struktura

Subjekty programu 

• Monitorovací výbor 

• Řídící orgán 

(zajišťuje i funkci sekretariátu) 

Single Beneficiary – jediný příjemce

• ESPON EGTC (ESÚS) - Lucembursko + 3 regiony Belgie

Národní koordinátor

• Odbor evropské územní spolupráce MMR 

Síť kontaktních bodů ESPON

• Spolupráce v oblasti šíření informací na nadnárodní a 
regionální úrovni – Ústav územního rozvoje v ČR



Podmínky pro žadatele

• Vhodní žadatelé

- veřejné, veřejnoprávní a soukromé subjekty

• Projektová partnerství – doporučení, výběrového 
řízení se může účastnit i 1 subjekt 

• Výběrová řízení – odpadá kontrola 1. stupně

• 100 % finančních prostředků na projekt (uznatelných 
nákladů)



Zaměření a cíle programu

Prioritní osa 1 

Územně analytické podklady,

přenos, pozorování, nástroje a informovanost

Specifický cíl 1

Průběžná produkce evropských 

územně analytických podkladů

Specifický cíl 2

Lepší přenos znalostí 

a využití analytické podpory 

uživatelů

Specifický cíl 3

Kvalitnější územní pozorování 

a nástroje pro územní analýzy

Specifický cíl 4

Širší informovanost a využívání 
územně analytických podkladů

Prioritní osa 2

Štíhlejší, efektivnější a účinnější implementační opatření

a účinná pomoc při realizaci programu

(Technická pomoc)



Specifický cíl 1 – SO1

Průběžná produkce evropských územně analytických 
podkladů

• Projekty aplikovaného výzkumu – tvorba evropských 
územních  důkazů (mezioborový výzkum)

• Vize a scénáře budoucího vývoje evropského území

• Posouzení územního dopadu politik EU

22 projektů aplikovaného výzkumu – výběrová řízení, max. 
doba projektu – 18 měsíců

15.6 mil. €



• Financial instruments and territorial cohesion

• Green infrastructures and ecosystem services

• European territorial reference framework towards 2050

• Youth unemployment: territorial trends and regional 

resilience

• Circular economy and territorial consequences

• Flows of migrants and refugees

• Territories with geographical specificities

SO1 – 7 výběrových řízení

Výběrová řízení – konečný termín pro předložení

únor/březen 2017
3. kolo  - jaro 2017, 4. kolo – cca leden 2018



Specifický cíl 2 – SO2

Lepší přenos znalostí a využití analytické podpory 
uživatelů

• Tvorba cílených analýz, které definuje zainteresovaný 
subjekt (stakeholder) na národní, regionální a místní 
úrovni

• Podpora pro orgány provádějící programy EÚS, makroreg. 
strategie a jiné programy z fondů EU - na požádání, 
tematické podklady o specifických tematických oblastech 
(územní monitoring, využití dat programu ESPON)

• Policy briefs (pracovní dokumenty – politické instrukce) -
krátké zprávy, rychle a včas (na základě poptávky)

25 cílených analýz 

45 policy briefs (krátké zprávy)

6.4 mil. €



Specifický cíl - SO2  

• Předkládání návrhů cílených analýz spojené s propagací 
přes web, e-mail, sociální média a kontaktní místa 
programu

• Průběžně – 2 x ročně hodnocení návrhů k určitému datu

• Výběr 6 - 8 návrhů cílených analýz v každém kole 

• Následná realizace – vyhlášení výběrového řízení

• Trvání projektu cca 12 měsíců

• Spolupráce se zpracovatelem, dohled nad řízením cílené 
analýzy (cestovné na vlastní náklady), výstupy z cílené 
analýzy

Průběžné předkládání návrhů cílených analýz 

4. kolo hodnocení - 23. června 2017



• Význam z hlediska rozvoje místně orientovaných 
strategií

• Evropská perspektiva v analýze (důležitost 
navrhovaného tématu pro současnou politiku EU) 

• Využívání výsledku výzkumu a analýz programu ESPON

• Realistická proveditelnost cílené analýzy (dostupnost 
dat, metodika, ukazatele…)

• Aktivní účast stakeholdera (poskytnutí relevantních 
místních dat, dokumentů, dohled nad analýzou)

• Použití výsledků cílené analýzy v relevantních 
procesech místních politik

• Přenositelnost výsledků do jiných zemí, 

• regionů a měst v Evropě

Kritéria výběru



Česká účast v projektech OP ESPON 2013

Priorita 2 

CÍLENÁ ANALÝZA

POLYCE – Metropolizace a polycentrický rozvoj ve střední Evropě 

Projektoví partneři:                                                    
Ústav prostorového plánování FA ČVUT;                 
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje  PřF UK 
Stakeholder  (zainteresovaný subjekt ) navrhující téma: 
Útvar rozvoje hlavního města Prahy



Česká účast v projektech OP ESPON 2020

• SPIMA - (Spatial Dynamics and Strategic Planning in Metropolitan 

Areas)

Stakeholder navrhující téma – Oslo a region Akershus 

(zázemí Osla)

v ČR: Magistrát města Brna

Magistrát hl. m. Prahy

• ANODES - (Socio-economic Insight and Foresight for the integrated 

planning of the EUSDR, TEN-T Rhine-Danube 

Corridor/Nodes and 40 constituent Eurostat Metros) 

Stakeholder navrhující téma – město Vídeň

v ČR: Magistrát města Brna



Specifický cíl 3 – SO3

Kvalitnější územní monitoring a nástroje pro územní 
analýzy

• Evropský územní monitorovací systém na míru (na 
požádání, zejména pro makroregiony)

• Evropské monitorací zprávy u politicky relevantních témat 
(cca 3 zprávy)

• Nástroje ESPON – tvorba + aktualizace

• ESPON Databáze – aktualizace dat + uživatelsky přívětivější 
prostředí

• Propagace, uživatelská podpora – motivovat k používání 
vědeckých nástrojů (hotline, TIA atd.)

min. 8 vědeckých nástrojů

3.5 mil. €



Specifický cíl 4 – SO4

Širší informovanost a využívání územně analytických 
podkladů

• Akce – semináře, workshopy a jiné informační akce 

- 2 x ročně konference – ve spolupráci se státy  

předsedajícími Radě EU

• Publikace a propagační materiály

• Digitální nástroje – webové komunikace  a semináře, 

sociální média, e-learning, e-mailový 

marketing

- nové webové stránky programu ESPON 

60 akcí a publikací, výběrová řízení  

4.5 mil. €



Výstupy programu

• Publikace

 Vybrané projekty 

 Atlas ESPON

 Policy Brief 

• Vědecké nástroje

 Databáze ESPON 

 Data Navigator

 ESPON Hyperatlas

 ETMS

Publikace i vědecké nástroje  - bezplatně a veřejně přístupné na
www.espon.eu

http://www.espon.eu/


Aktuální informace

• www.espon.eu www.dotaceeu.cz

www.uur.cz

• mailing list  - veškeré aktuální

informace 

- nové kontakty 

na požádání                                               

http://www.espon.eu/
http://www.dotaceeu.cz/
http://www.uur.cz/


Kontakty

Národní koordinátor                    Kontaktní místo

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR     Ústav územního rozvoje

Mgr. Milada Hroňková Ing. arch. Lubor Fridrich

Odbor evropské územní spolupráce

Letenská 3 Jakubské nám. 3 

110 15 Praha 1 658 34 Brno

Tel.: +420 224 862 262 Tel.: +420 542 423 121

E-mail: hromil@mmr.cz E-mail: fridrich@uur.cz

www.strukturalni-fondy.cz

www.espon.eu

mailto:hromil@mmr.cz
mailto:fridrich@uur.cz
http://www.strukturalni-fondy.cz/
http://www.espon.eu/main/
http://www.uur.cz/


Děkuji za pozornost



Zpráva o naplňování ÚD, Monitorovací 

zpráva RAP
Odbor regionální politiky



• Strategický rámec schválen usnesením vlády č.3/2017 ze dne 9. 1. 2017

• Ministryni pro místní rozvoj a Ministru průmyslu a obchodu, ve spolupráci 
s Úřadem vlády a Kanceláří zmocněnce uloženo předložit Souhrnný 
akční plán Strategie restrukturalizace do 31. 5. 2017

• Aktuálně vznikají dva návrhy akčních plánů

• Akční plán pro Moravskoslezský kraj

• Akční plán pro Ústecký a Karlovarský kraj

• Návrhy opatření vstupujících do akčních plánů jsou aktuálně 
projednávány:

• S dotčenými resorty

• Se zástupci Krajských dozorčích rad (RSK + tripartita)

• Bude projednáno v rámci Konference restrukturalizace a v Národní dozorčí radě

Strategický rámec hospodářské restrukturalizace

Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje



• Shrnout činnost subjektů podílejících se na realizaci územní dimenze

• Národní stálá konference

• Regionální stálé konference

• Integrované nástroje

• Zhodnotit funkčnost systému koordinace územní dimenze

• Ověřit soulad vyhlášených výzev s NDÚD

• Monitorovat naplňování územní dimenze

• Indikátory

• Finanční alokace

• Územní rozložení

• Vstupy: Zprávy o hodnocení plnění RAP, Zprávy o pokroku IN

• Předběžné výsledky mimo IN

Zpráva o plnění územní dimenze



• Analýza využití finančních prostředků z ESIF (popřípadě z dalších 

veřejných zdrojů) 

o Analýza dat z MS2014+ 

o S oddělením za IN (tzn. RAP celkem – ITI/IPRÚ – CLLD) 

o Analýza krajských a národních dotačních titulů (volitelně)

o Porovnání s hodnotami uvedenými v RAP (volitelně)

Monitorovací zpráva RAP
(Zpráva o hodnocení plnění regionálních akčních plánů)



Zpráva o uplatňování SRR, 

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
Odbor regionální politiky



• § 9 zákona 298/2015 Sb. o podpoře regionálního rozvoje

• T: 30. 6. 2017 – předložení Vládě ČR

• Jeden z podkladů pro tvorbu SRR 21+

• Struktura
Úvod

Porovnání souladu priorit SRR 14-20 X intervence kohezní politiky EU

Porovnání souladu SRR X intervence národních programů, posouzení vlivu

Hodnocení provázanosti SRÚO krajů s opatřeními SRR 14-20

Hodnocení mezikrajských a regionálních rozdílů, hodnocení realizace SC

Plnění cílů SRR 14-20

Závěr, doporučení

• Aktuální stav

Zpráva o uplatňování SRR



SRR ČR 2021+



SRR ČR 2021+

31. 1. 2017 – 1. úvodní jednání PS SRR 21+ (východiska, 

cíle, struktura, harmonogram)

Diskuze (základní body):

- další východiska: EU  a globální trendy, vývoj v oblasti kohezní politiky, 

debata a aktivity na půdě OSN (New Urban Agenda), 

- základ: RUD, nová SRR 21+ nesmí padnou za výrazného omezení EU 

fondů

- harmonogram SRR 21+ slaďovat s NOK (Národní rozvojový plán), -

využit vstupních hodnotících dokumentů pro SRR 21+, které vznikají v 

průběhu 1. pol. 2017,

- nečekat na rozhodnutí Vlády ČR, potřeba dokumentu je daná zákonem

- role PS SRR, statut, jednací řád, 

- nutná provazba SRR 21+ s národními sektorovými strategiemi



Smart Cities, Městská agenda EU
Jana Korytářová, Jiří Vlček, Odbor regionální politiky



• na přelomu roku: dotazníkové šetření s městy nad 20 tis. obyvatel, téma: 
hodnocení seminářů 2015/2016, přání na semináře 2017, výsledky budou 
zveřejněny na www.smartcities.mmr.cz

• 1. 2. 2017 - 3. jednání PS pro Smart Cities, zápis bude zveřejněn na webu

• aktualizovaný přehled finančních zdrojů pro Smart Cities projekty na webu 
www.smartcities.mmr.cz

• plánované semináře pro města v roce 2017 – minimálně 4, téma dle 
výsledků dotazníkového šetření, šité na míru potřebám měst, 1. seminář 30. 
3. na téma čisté mobility

• informace o akcích, aktualitách, PS pro SC, seminářích na 
www.smartcities.mmr.cz

Kontakt: jana.korytarova@mmr.cz

Smart Cities

http://www.smartcities.mmr.cz/
http://www.smartcities.mmr.cz/
http://www.smartcities.mmr.cz/
mailto:jana.korytarova@mmr.cz


• ČR se od 1.1.2017 stala koordinátorem Partnerství městská mobilita 
(Partnership Urban Mobility - PUM)

• ČR vybrána pro tuto roli spolu s německým městem Karlsruhe (rozhodnutím 
generálních ředitelů odpovědných v jednotlivých členských státech EU za městský rozvoj, 
Bratislava 4. října 2016) 

Plán činnosti PUM

• 14. 12. 2016 MMR zorganizovalo k této problematice seminář pod záštitou 
Evropské sítě městských znalostí (EUKN).

• 12. ledna 2017 se uskutečnilo setkání obou vybraných koordinátorů 
s Evropskou komisí.

• Úvodní setkání (kick-off meeting) celého „Partnerství městská mobilita“ se pak 
uskuteční v Praze 23. - 24. února 2017.

Kontakt: jiri.vlcek@mmr.cz

Městská agenda EU

mailto:jiri.vlcek@mmr.cz


LEED fórum
Odbor regionální politiky



10. – 11. dubna v Praze

• Hlavní témata:
- Globalizace;

- Productivity, Jobs and Inclusion through Employment and Skills Policies (Produktivita, práce a 
začleňování prostřednictvím zaměstnanosti a znalostí);

- More Resilient and Diversified Local Economies (Odolnější a různorodé ekonomiky na místní 
úrovni);

- Mobilising All Actors at the Local Level (Aktivizace všech aktérů místní úrovně).

• Workshopy

• Speed networking – možnost představit svůj projekt (cca do 
10. března)

• Registrace únor/březen

• http://www.oecd.org/employment/leed/

• http://www.oecd.org/leed-forum/

OECD LEED fórum – Increasing Productivity, Job 

Creation and Inclusion from the Bottom up

http://www.oecd.org/employment/leed/
http://www.oecd.org/leed-forum/


ČSÚ 
Odbor regionální politiky


