Příloha č. 1 – Karty aktivit
Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021–2022

#prolepšíregiony

METROPOLE A AGLOMERACE A JEJICH ZÁZEMÍ

Přehled karet aktivit
1.1.1

Příprava nástrojů podpory regionálních kapacit pro VaVaI

1.1.2

Podpora při aktivním lákání zahraničních odborníků do firem, výzkumných center a lákání
špičkových doktorandů

1.1.3

Zakládání spin‐off firem a vznik firem ve vazbě na místní univerzity, vysoké školy a výzkumné
instituce

1.1.4

Podpora nově začínajících výzkumníků

1.3.1

Podpora organizace kongresů globálního významu

1.3.2

Zvýšení dostupnosti domácí a ,paliativní péče

1.3.3

Zvýšení dostupnosti základních škol a kapacit služeb péče o předškolní děti a předškolního
vzdělávání

1.3.4

Podpora bytové výstavby revitalizací brownfieldů

1.3.5

Podpora tvorby inovativních nástrojů a přístupů v cestovním ruchu (Smart tourism)

1.4.1

Rozvoj a podpora systémů zeleně a hospodaření s vodou ve městech

3.3.2

Zajištění kapacit sociálních služeb pro seniory (viz aktivita v části Regionální centra)

3.3.8

Vytváření kreativních a uměleckých center a klastrů (viz aktivita v části Regionální centra)

3.3.9

Zapojení organizací destinačního managementu do zvýšení potenciálu kultury a cestovního ruchu
(viz aktivita v části Regionální centra)

3.4.2

Revitalizace brownfields (viz aktivita v části Regionální centra)

Název aktivity

1.1.1 Příprava nástrojů podpory regionálních kapacit pro VaVaI

Opatření

1 ‐ Rozvíjet kapacity VaVaI a podporovat příchod a/nebo setrvání talentů
a špičkových vědeckých pracovníků
13 - Účinněji využívat ekonomický potenciál aglomerací a rozvíjet vědecko‐
výzkumné základny aglomerací
1 Metropole
2 Aglomerace
1.1 ‐ Napomáhat transformaci metropolitních ekonomik směrem
k činnostem s vyšší přidanou hodnotou a k ekonomice založené na
znalostech, vytvářet podmínky pro významnější a intenzivnější zapojení
firem do evropské a světové ekonomiky a pro posílení postavení
metropolitních území ve střední Evropě v konkurenci podobných zemí

Strategický cíl
Specifický cíl

Vazba na další aktivity AP
SRR
Vazba na aktivity KRV
Popis aktivity a její
zdůvodnění

SpC 4.2
SRR 21+ popisuje významně roli metropolí a aglomerací v oblasti
koncentrace kapacit výzkumu a vývoje, i když kapacity VaV se na uvedená
území neomezují. Kvalitní výzkumné týmy (a výsledky) lze najít také v dalších
typech území, i když ve významně menší míře, a to jak ve veřejném výzkumu
(akademickém), tak ve výzkumu soukromém (firemním), což lze doložit na
některých příkladech subjektů účastnících se programu Horizon 2020
v Česku nebo na příkladu některých biotechnologických firem či výzkumných
týmů ve veřejném sektoru.
Z hlediska cílů SRR 21+ hraje VaV, a to zejména v metropolích
a aglomeracích, specifickou roli. Na jedné straně zohledňuje rozdílnou
specializaci a výkonnost ve VaV jednotlivých aglomerací a ve srovnání
s rozvinutými oblastmi koncentrace výzkumu a vývoje ve vyspělých
ekonomikách stále přetrvávající nedostatky inovačních systémů (a jejich
výkonnosti) v metropolitních oblastech Prahy, Brna a Ostravy. Proto se
zaměřuje na posílení role, významu a výkonnosti VaV v regionálních
ekonomikách (a především tedy v oblastech aglomerací a metropolitních
území), s větším důrazem na (inteligentní) specializaci v aglomeracích a se
širším zaměřením v metropolitních územích. Na druhé straně nositelé
kvalitního výzkumu (nebo vývoje) mimo území aglomerací a metropolí jsou
svou lokalizací mimo uvedené oblasti koncentrace VaV znevýhodněni a je
třeba jim usnadnit zapojení do inovačních systémů v jejich krajích i v celém
Česku či mimo něj. Aktivita je proto zaměřeno na:
1. Přípravu specifických programů / programu TAČR, které by měly být
realizovány od r. 2023. Připravované programy / program, přestože v
zásadě “plošného charakteru”, tedy umožňující přístup
subjektů/účastníků ze všech území Česka bez ohledu na zařazení v SRR
21+, budou zohledňovat územní zvláštnosti, specifické potřeby a
podmínky jednotlivých území, jejich aktuální situaci, jejich odlišnosti a
budou se zaměřovat na posílení perspektivního výzkumu a vývoje,
posílení výzkumných týmů a podporu témat s (velkým) potenciálem
přínosů (bezprostředních i středně‐ a dlouhodobých) pro hospodářství
Česka i regionů, v nichž působí. Budou tedy územně zacílené a příprava
takového územního zacílení je předmětem tohoto opatření. Podpora
bude odpovídat především tematickému zaměření Národní RIS3
strategie a její regionální dimenzi.V rámci budou probíhat moderované
konzultační procesy s partnery v aglomeracích a metropolích, analýzy
současného stavu, potřeb a potenciálu tamního výzkumu s cílem
navrhnout/specifikovat témata či oblasti VaV pro následné programy

(zejména v návaznosti na národní RIS3 strategii a její regionální
dimenzi), a bude navrhovat územní specifika národních/plošných
programů. Zároveň bude, v souladu s cíli SRR21+ navrhovat nástroje
nebo dílčí elementy programů, které povedou k posílení kapacit a
zlepšení kvality výsledků VaV územích zejména aglomerací, které v
současnosti zaostávají nebo jejichž kvalitativní špička je příliš úzká (což
se nemusí týkat jen strukturálně postižených krajů). Nemělo by přitom
jít o vytvoření zcela nových kapacit VaV v územích, kde není na čem
stavět, ale o posílení kapacit, zlepšení výsledků a zvýšení významu VaV
v územích, kde již určité (byť malé) kapacity jsou a je na čem stavět. Ve
všech případech je však třeba/žádoucí, aby programy a nástroje byly
zaměřeny na zlepšení kvality výsledků a zvýšení množství špičkových
výsledků výzkumu a vývoje v mezinárodním srovnání.
2.

Indikátory

Zpřesnění územní dimenze

K podpoře regionálních kapacit VaVaI významně přispívají projekty
Smart Akcelerátorů financované z OP VVV / JAK. Pro programové
období EU 2021‐2027 by mělo dojít k navýšení prostředků ve prospěch
těchto projektů. Cílem je rozvoj krajských týmů a struktur pro
„evidence‐based“ strategické řízení a implementaci územní dimenze
Národní RIS3 strategie, a s pomocí těchto kapacit pak systematicky
podporovat podpořit spolupráci podnikatelského a (veřejného)
výzkumného sektoru, vzdělávacího sektoru i veřejné správy a podnítit
tak vznik nových společných aktivit a projektů spolupráce, které jdou
za rámec stávajících kontaktů, a to jak v kraji, tak mimo kraj. Pro
dosažení tohoto cíle jsou podporovány např. následující aktivity:
‐ facilitace překonávání bariér mezi různými sférami tzv.
triple/quadruple helix, síťování aktérů inovačního prostředí,
posilování těchto vazeb a podpora/facilitace vzniku nových
projektů spolupráce uvnitř kraje i mimo něj (včetně zahraničí)
‐ zvyšování inovačního potenciálu aktérů inovačního ekosystému
‐ podpora zvyšování kvality, otevřenosti a relevance veřejného
výzkumu vůči potřebám a potenciálu aplikační sféry
‐ podpora lidských zdrojů a dovedností pro VaVaI

‐

Nové programy podpory VaVaI se specifickými zaměřeními či
zohledňující specifické potřeby různých území Česka
‐ Počet podpořených projektů v rámci programů VaVaI
‐ Finanční prostředky na programy VaVaI
‐ Dílčí indikátory sledované těmito programy (např. Program Sigma ‐
TAČR)
Předpokládá se koncentrace do území metropolí a aglomerací, avšak přístup
ke službám a programům musí mít také požadavky kvalitních týmů (firem,
výzkumných týmů) mimo tato území, tedy z celého Česka.

Popis územní dimenze (klíč)
Podklady pro zpřesnění ÚD
Od 2021

Do 2022

Předpoklad doby realizace
aktivity
Hlavní nositel

MŠMT, TAČR

Další nositelé

CzechInvest, RVVI, MMR, MPO, kraje

Hlavní realizátoři
Rozpočet (odhad)
Další postup po roce 2022

‐
Subjekt

OP VVV, OP JAK, OP TAK, FST, RRF, SR
Aktivita
Termín
Odhadované náklady

Název aktivity

1.1.2 Podpora při aktivním lákání zahraničních odborníků do firem,
výzkumných center a lákání špičkových doktorandů

Opatření

1 ‐ Rozvíjet kapacity VaVaI a podporovat příchod a/nebo setrvání talentů
a špičkových vědeckých pracovníků
2 ‐ Rozvíjet regionální inovační systém v metropolích
13 ‐ Účinněji využívat ekonomický potenciál aglomerací a rozvíjet vědecko‐
výzkumné základny aglomerací
1 Metropole
2 Aglomerace
1.1 ‐ Napomáhat transformaci metropolitních ekonomik směrem
k činnostem s vyšší přidanou hodnotou a k ekonomice založené na
znalostech, vytvářet podmínky pro významnější a intenzivnější zapojení
firem do evropské a světové ekonomiky a pro posílení postavení
metropolitních území ve střední Evropě v konkurenci podobných území
2.1 ‐ Zlepšovat podmínky pro posun domácích i zahraničních firem od
nákladově
orientované
konkurenceschopnosti
směrem
ke
konkurenceschopnosti založené na znalostech a rozvíjet inteligentní
specializaci v aglomeracích a jejich zázemí.

Strategický cíl
Specifický cíl

Vazba na další aktivity AP
SRR
Vazba na aktivity KRV
Popis aktivity a její
zdůvodnění

Česko je z hlediska množství odborníků ve výzkumu a vývoji (vč. doktorandů
a postdoktorandů) stále poměrně uzavřené ‐ množství vysoce
kvalifikovaných cizinců pracujících ve výzkumných týmech, ve firmách
(s výjimkou větších firemních center VaV, zpravidla zahraničních firem)
a množství špičkových studentů s potenciálem/cílem začít v Česku výzkumné
aktivity či se do nich zde zařadit stále není příliš vysoké. A pokud tito lidé
přicházejí, představuje pro ně usazení se v novém prostředí zátěž navíc.
Některé kraje a města začaly realizovat programy (a zakládat instituce) na
lákání zahraničních odborníků a programy (instituce), které jim pomáhají
s usazením a adaptací na nové prostředí a vyrovnat se s administrativními
požadavky a procedurami, které jsou s dočasným či trvalým pobytem
spojeny.
V některých českých městech podobná Expat centra nebo obdobně
zaměřené programy existují (např. v Praze a Ostravě vznikla v roce 2020),
jinde zatím nejsou zřízena. Smyslem této aktivity je podpořit vznik a/nebo
rozvoj služeb pro zahraniční výzkumníky a programů lákajících odborníky
do výzkumu, vývoje (veřejného i soukromého) a na vysoce kvalifikovaná
místa do firem.
V současné podobě Expat centra, která tyto služby poskytují, vznikají ve
spolupráci regionálních inovačních center a měst/krajských samospráv a
finanční prostředky jsou hrazeny z jejich rozpočtů, podobně jako programy
na lákání odborníků. Poskytují různorodé informace, kontakty, vzdělávací
akce, konzultace a pomoc s řešením nejrůznějších situací apod. Smyslem
těchto center je zajištění podpory a pomoci pro příchozí a stávající
zahraniční zástupce firem, vědce i nadané studenty a jejich rodinné
příslušníky.
Tématu se na celostátní úrovni věnuje i agentura CzechInvest. V r. 2021 jsou
plánované Talent Attraction kampaně vč. stránky na webu CzechInvestu,
propojení "studujvcesku" a "pracujvcesku"
Podpora v rámci této aktivity bude spočívat v:

‐

‐

‐

navigaci a zprostředkování služeb a povinností souvisejících
s dočasným či trvalým pobytem výzkumníka (či zaměstnance firmy)
v Česku,
nabídce/možnosti pomoci při adaptaci na jiné sociální a kulturní
prostředí, vč. poradenství a nabídce pomoci při orientaci v novém
prostředí a nabídce služeb v počátcích pro snadné vplynutí
výzkumníka/studenta/zaměstnance do běžného života, aby se mohl co
nejdříve soustředit na práci,
nabídce pomoci při řešení komplikovaných, náhlých a nepříjemných
životních situací přišedšího cizince a jeho blízkých.

Další cílovou skupinou, kromě výzkumníků, kvalitních odborníků či nadaných
studentů mohou být také malé firmy (start‐up), které potřebují či mohou
využít odborného a podnikatelského zázemí v metropolitních oblastech
a aglomeracích a přesídlit do nich ze zahraničí a rozvíjet další podnikání
v Česku (obdoba připravovaného programu lákání start‐up firem do
Moravskoslezského kraje ze zahraničí).
CzechInvest v průběhu r. 2021 nabídne tzv. propagační Welcome package
služeb pro zahraniční start‐upy, který bude mj. obsahovat aktuální srovnání
dostupných podpůrných programů pro start‐upy v konkurenčních zemích
a rešerši programů podpory v Česku. Zaměří se také na propojování
příchozích zahraničních start‐upů s programem Talent Attraction a
příchozími zahraničními talenty, jejich zasídlení v rámci české inovační
infrastruktury či podporu v připravovaném projektu Technologické
inkubace.
Dále je patrná vazba této aktivity na Národní politiku výzkumu, vývoje
a inovací České republiky 2021+, a to především na opatření č. 11 „Získávání
a udržení odborníků ve VaV z ČR i ze zahraničí“

Indikátory

Zpřesnění územní dimenze

Zmíněným aktivitám mohou přispívat projekty Smart Akcelerátorů
financované z OP VVV / JAK. Pro programové období EU 2021‐2027 by mělo
dojít k navýšení prostředků ve prospěch těchto projektů.
‐ Počet ko/financovaných programů vyhledávajících a lákajících
odborníky
‐ Počet podpořených výzkumníků/kvalifikovaných odborníků v rámci
internacionalizačních programů
‐ Počet podpořených nadaných studentů v rámci internacionalizačních
programů
Předpokládá se koncentrace do území metropolí a aglomerací, avšak přístup
ke službám a programům musí mít také požadavky kvalitních týmů (firem,
výzkumných týmů) mimo tato území

Popis územní dimenze (klíč)
Podklady pro zpřesnění ÚD
Předpoklad doby realizace
aktivity
Hlavní nositel

Od 2021

Do 2027

Další nositelé

MPO, RVVI, kraje

Hlavní realizátoři

Vysoké školy, AV ČR, regionální inovační centra

Rozpočet (odhad)
Další postup po roce 2022

196 mil. Kč
Subjekt

MŠMT, CzechInvest

OP VVV, OP JAK, OP TAK, FST, RRF, SR
Aktivita
Termín
Odhadované náklady

Název aktivity

1.1.3 Zakládání spin‐off firem a vznik firem ve vazbě na místní
univerzity v metropolích a aglomeracích ‐ komercializace výsledků
VaV univerzit

Opatření

1 ‐ Rozvíjet kapacity VaVaI a podporovat příchod a/nebo setrvání talentů
a špičkových vědeckých pracovníků
2 ‐ Rozvíjet regionální inovační systém v metropolích
13 ‐ Účinněji využívat ekonomický potenciál aglomerací a rozvíjet vědecko‐
výzkumné základny aglomerací
1 Metropole
2 Aglomerace
1.1 ‐ Napomáhat transformaci metropolitních ekonomik směrem
k činnostem s vyšší přidanou hodnotou a k ekonomice založené na
znalostech, vytvářet podmínky pro významnější a intenzivnější zapojení
firem do evropské a světové ekonomiky a pro posílení postavení
metropolitních území ve střední Evropě v konkurenci podobných území
2.1 ‐ Zlepšovat podmínky pro posun domácích i zahraničních firem od
nákladově
orientované
konkurenceschopnosti
směrem
ke
konkurenceschopnosti založené na znalostech a rozvíjet inteligentní
specializaci v aglomeracích a jejich zázemí.
‐

Strategický cíl
Specifický cíl

Vazba na další aktivity AP
SRR
Vazba na aktivity KRV
Popis aktivity a její
zdůvodnění

‐
V případě spin‐off firem v Česku trh (podobně jako v mnoha jiných zemích)
selhává a nevytváří jich dostatečný počet a Česko v tomto ohledu významně
zaostává za zeměmi s vyšší inovační výkonností. Národní podpora umožní
stimulovat vznik spin‐off firem ‐ pro tento případ vymezených jako firmy,
které mají silné vazby na univerzity / vysoké školy / výzkumné instituce
a využívají know‐how, duševní vlastnictví či výsledky vlastního výzkumu.
Vzhledem k přirozené koncentraci univerzit a vysokých škol do populačně
největších měst je tato aktivita primárně mířena na metropole a aglomerace,
ale bude podpořena i v jiných typech území, pokud prokáží vazbu na místní
univerzitu / vysokou školu / výzkumnou instituci.
Spin‐off firmy (jako i další aktivity v oblasti komercializace) narážejí na celou
řadu bariér. Některé jsou administrativně‐technického rázu, například
pravidla, podmínky a požadavky univerzit na spin‐off firmy, procedury,
pravidla či požadavky na firmy v Česku obecně (kvalita podnikatelského
prostředí), jiné souvisí s malou či žádnou zkušeností výzkumníků
i univerzitních administrátorů s podnikáním a (obava z něj či nechuť k němu),
další souvisí nedostatečnými či žádnými podnikatelskými dovednostmi
a znalostmi (tedy s kompetencemi) výzkumníků, dále s jejich nechutí jít do
rizika, nebo s nechutí věnovat se jiné činnosti než výzkumu, další
s nepříznivým prostředím univerzit pro podnikání, apod.
Pomoc a podpora zakládání spin‐off firem nemůže mířit na všechny příčiny,
měl by však mít za cíl pokrýt několik z nich, jejich kombinaci. Národní
podpora spin‐off firem by měla navazovat či být realizována v kombinaci či
v propojení s regionálními/lokálními nástroji ‐ jedná se o nástroje krajů,
měst, univerzit, vysokých škol apod.
‐

podpora postdoktorandů, kteří přichází realizovat potenciální
spin‐off řešení, a tím posilovat aplikaci znalostí na trh (jako je např.
Junior Research Group Leader program v Brně),

‐

schémata mezinárodního výběru šéfů nových výzkumných týmů, kteří
budou tři roky působit ve špičkových výzkumných centrech, jejichž
výsledkem bude založená spin‐off firma,
‐ nástroje na podporu poradenství, koučingu a asistence při zakládání
spin‐off firem členy výzkumných týmů, vč. motivačních a iniciačních
nástrojů, které pomáhají výzkumníkům získávat dovednosti potřebné
pro uplatnění výsledků výzkumu na trhu,
‐ nástroje na podporu poradenství a asistence při založení a běhu firmy,
v jejichž rámci mohou spin‐off firmy získávat či mít zprostředkovány
služby jako jsou právní služby, finanční poradenství, ochrana IP apod.
Nadále by měla být podporována také osvěta spojená s vyjasněním pravidel,
rozšířením informací a výhod týkajících se zakládání spin‐off firem (pro řadu
vědců je to stále nejasné a tedy potenciálně rizikové). K tomu by měly přispět
vyčleněné kanceláře transferu technologií, které na řadě univerzit byly
založeny, ale také další subjekty na trhu, které se snaží zintenzivnit transfer
technologií. Nadále je potřeba podporovat zakládání spin‐off firem právním
poradenstvím a konzultacemi.
CzechInvest bude v r. 2021 implementovat akční plán „SPIN‐OFF GUIDu“,
který bude prezentovat v rámci roadshow na vysokých školách společně
s příklady dobré praxe. Podpůrným nástrojem bude i projekt Technologické
inkubace, který přímo stimuluje vznik start‐upů a spin‐offů.

Indikátory

Zpřesnění územní dimenze

Popis územní dimenze (klíč)

Zmíněným aktivitám mohou přispívat projekty Smart Akcelerátorů
financované z OP VVV / JAK. Pro programové období EU 2021‐2027 by mělo
dojít k navýšení prostředků ve prospěch těchto projektů.
‐ Počet spin‐off firem založených na základě výsledků výzkumu universit
či výzkumných organizací či v úzké spolupráci s nimi
‐ Obrat a/nebo počet zaměstnanců spin‐off firem 1, 3 a 5 let od založení
Předpokládá se koncentrace do území metropolí a aglomerací, avšak přístup
ke službám a programům musí mít také požadavky kvalitních týmů (firem,
výzkumných týmů) mimo tato území
Viz výše

Podklady pro zpřesnění ÚD
Předpoklad doby realizace
aktivity
Hlavní nositel

Od 2021

Další nositelé

CzechInvest, TAČR, MŠMT, kraje

Hlavní realizátoři

Vysoké školy, výzkumné organizace, AV ČR, regionální inovační centra

Rozpočet (odhad)
Další postup po roce 2022

‐
Subjekt

Název aktivity

1.1.4 Podpora nově začínajících výzkumníků

Opatření

1 ‐ Rozvíjet kapacity VaVaI a podporovat příchod a/nebo setrvání talentů
a špičkových vědeckých pracovníků
13 ‐ Účinněji využívat ekonomický potenciál aglomerací a rozvíjet vědecko‐
výzkumné základny aglomerací
1 Metropole
2 Aglomerace

Strategický cíl

Do 2027

MPO

OPVVV, OP TAK, OP JAK, FST, RRF, SR
Aktivita
Termín
Odhadované náklady

Specifický cíl

1.1 ‐ Napomáhat transformaci metropolitních ekonomik směrem
k činnostem s vyšší přidanou hodnotou a k ekonomice založené na
znalostech, vytvářet podmínky pro významnější a intenzivnější zapojení
firem do evropské a světové ekonomiky a pro posílení postavení
metropolitních území ve střední Evropě v konkurenci podobných území
2.1 ‐ Zlepšovat podmínky pro posun domácích i zahraničních firem od
nákladově
orientované
konkurenceschopnosti
směrem
ke
konkurenceschopnosti založené na znalostech a rozvíjet inteligentní
specializaci v aglomeracích a jejich zázemí.

Vazba na další aktivity AP
SRR
Vazba na aktivity KRV
Popis aktivity a její
zdůvodnění

Podpora nově začínajícím výzkumníkům je cílena na podchycení, udržení, ale
i stabilizaci mladých výzkumníků, kteří jsou koncentrování v prostředí
univerzit, vysokých škol a dalších výzkumných institucí. Proto je aktivita
primárně cílena na metropole a aglomerace.
Metropolitní oblasti a aglomerace se vyprofilovaly jako dominantní centra
vědy a výzkumu a jako nadstandardně vybavené lokality s výzkumnými
pracovišti a vysokými školami, které mají potenciál zlepšovat své postavení
ve vědě a výzkumu primárně v oboru své specializace. Nedostatek
výzkumných odborníků vytváří bariéru v dalším rozvoji. Dané oblasti se
musejí zaměřit na práci s vlastním lidským kapitálem a vytvořit podmínky
pro přilákání odborných kapacit, které pomohou s převáděním výzkumů do
aplikační roviny.
V rámci metropolí či aglomerací již různé formy aktivit na podporu mladých
výzkumníků existují, jsou financovány z krajských nebo obecních rozpočtů,
dosahují konkrétních výsledků a mohou být inspirací pro aktivity na národní
úrovni.
Např. projekt Brno Ph.D. Talent ‐ jedná se o soutěžní schéma stipendijní
podpory pro studenty přihlašující se do 1. ročníků doktorského studia, jejichž
ohodnocení je dlouhodobě podceněno. Každý rok nezávislá porota složená
z představitelů firem a univerzit vybere 25 nejtalentovanějších, kteří získají
300 000 Kč.
Další příkladem je projekt Academic Career in Pilsen ‐ dotační podpora
špičkovým zahraničním odborníkům s cílem podpořit jejich zapojení do
výzkumných týmů na Západočeské univerzitě a Lékařské fakultě.
Na národní úrovni budou pokračovat programy Grantové agentury ČR Junior
Stars a Postdoc Individual Fellowships. Bude zhodnocena potřeba jejich
finančního posílení a možnosti tematického rozšíření podpory.
Podporu začínajících výzkumníků je možné realizovat prostřednictvím
projektů Smart Akcelerátor financovaného z OP VVV / JAK. Pro programové
období EU 2021‐2027 dojde k navýšení prostředků ve prospěch těchto
projektů a aktivit.
Z OP JAK se předpokládá naplňování aktivity následujícími způsoby:
‐
‐
‐

Vytvořit podmínky pro podporu projektů VaVaI vedených začínajícími
výzkumníky
Podporou excelentních výzkumných projektů, do nichž budou mladí
výzkumní pracovníci zapojováni
Podporou rozvoje prostředí výzkumných organizací – včetně kariérního
plánování, HR politiky práce i s mladými výzkumníky a výzkumnicemi
apod. (zejména v rámci HR Award podpory)

‐
Indikátory

‐

OP JAK předpokládá specifickou podporu pro mladé
výzkumníky/výzkumnice po návratu z MD/RD, aby se mohli co nejdříve
zapojit do výzkumu a vést samostatně či v týmu svůj výzkumný projekt
Počet podpořených nově začínajících výzkumníků

Zpřesnění územní dimenze
Popis územní dimenze (klíč)
Podklady pro zpřesnění ÚD
Od 2021

Do 2022

Předpoklad doby realizace
aktivity
Hlavní nositel

MŠMT, GAČR

Další nositelé

TAČR, kraje

Hlavní realizátoři

Vysoké školy, výzkumné organizace, AV ČR, regionální inovační centra

Rozpočet (odhad)
Další postup po roce 2022

‐
Subjekt

OP VVV, OP JAK, OP TAK, FST, RRF, SR
Aktivita
Termín
Odhadované náklady

Název aktivity

1.3.1. Podpora organizace kongresů globálního významu

Opatření

10 ‐ Napomáhat rozvoji a využití kulturního a kreativního potenciálu
metropolitních území
19 ‐ Napomáhat rozvoji a využití potenciálu aglomerací v oblasti kultury
a cestovního ruchu

Strategický cíl

1 Metropole
2 Aglomerace

Specifický cíl

1.3 ‐ Zajistit občanskou vybavenost v dostatečném rozsahu a dostupnosti
v jádrech metropolitních oblastí, suburbiích i v širším zázemí a omezit riziko
vzniku sociální polarizace a segregovaných či vyloučených lokalit
2.3 ‐ Zajištění dostatečného rozsahu služeb a předcházení vzniku
a prohlubování sociálního vyloučení

Vazba na další aktivity AP
SRR
Vazba na aktivity KRV
Popis aktivity a její
zdůvodnění

České odborné instituce, regiony či obce mají příležitost se představit
mezinárodnímu publiku v rámci významných kongresů, které ve svých
tematických oblastech představují ekvivalent Olympijských her často
s počtem účastníků v řádech tisíců. Např. generální konference Mezinárodní
rady muzeí ICOM 2022 se zúčastní na 4 500 delegátů (pracovníci muzeí,
galerií, ministerstev kultury, kulturních organizací atd.) ze 120 zemí světa. Na
těchto kongresech se přijímají strategické dokumenty, které ovlivní rozvoj
daného oboru na několik let dopředu.
Prezentace práce odborných institucí v rámci kongresů globálního významu
je velmi prestižní záležitostí. Součástí programu jsou často i tzv. off‐site
meetingy, konferenční a postkonferenční exkurze, které povedou do regionů.
Celkový počet připravovaných aktivit (přednášky, workshopy, kulaté stoly,

kulturní programy) se pak pohybuje v řádu stovek, z toho nemalá část jedno
a vícedenních exkurzí, které představí např. instituce v regionech, včetně
památek UNESCO, národních kulturních památek atd. Tyto kongresy tak mají
zásadní význam pro budování pozitivního obrazu české společnosti.
Podmínkou pro konání takto významné události je uspět v mezinárodní
konkurenci dalších zájemců, což vyžaduje nemalé personální i finanční
prostředky. Na tento úspěch pak navazuje fáze zajištění prostředků na
samotnou realizaci kongresu. S ohledem na význam akce, její pozitivní dopady
ale i její finanční náročnost je vhodné, aby se do tohoto procesu zapojil stát
formou každoročního vyčlenění prostředků v rozpočtu MK, které budou u
akcí tohoto charakteru využity na samotnou přípravu a realizaci či jako
rezerva v případě nenadálých organizačních událostí.
Pozn.: Předpokladem pro konání kongresů globálního významu je dobrá
epidemiologická situace, která umožní fyzické setkání velkého množství lidí
napříč kontinenty.
Pozitivní dopady kongresů
‐
‐
‐

‐
‐

propagace českých odborných institucí
představení českých institucí v regionech delegátům během off‐site
meetingů a exkurzí
významné posílení cestovního ruchu v roce 2022 (konferenční
turistika), která bude iniciovat rozvoj individuální turistiky
v letech následujících
podpora výrobců a dodavatelů služeb specializovaných pro provoz
institucí v hledání klientů v zahraničí
Podpora restartu MICE segmentu (Meetings, Incentives, Convetions,
Events)

Finanční podpora a podpora s propagací
‐
‐

příprava mezinárodní konference a jejího průběhu
podpora propagace kongresu

Aktivita je směřována na metropole a aglomerace, kde lze očekávat největší
koncentraci kongresů globálního významu. Při konání tohoto typu akcí lze
nicméně očekávat významné multiplikační efekty také pro kulturní instituce
v regionálních centrech a jejich zázemí, resp. v hospodářsky a sociálně
ohrožených územích.
Indikátory

‐
‐

Počet účastníků kongresů
Počet zorganizovaných kongresů globálního významu

Zpřesnění územní dimenze
Popis územní dimenze (klíč)
Podklady pro zpřesnění ÚD
Předpoklad doby realizace
aktivity

Od 2021

Do 2022

Hlavní nositel

MK

Další nositelé

MZV, MMR, MPO, ÚVČR, AKČR

Hlavní realizátoři

profesní organizace, akademická pracoviště, státní instituce

Rozpočet (odhad)

200 mil. Kč

SR

Další postup po roce 2022

Subjekt

Aktivita

Termín

Odhadované
náklady

Název aktivity

1.3.2 Zvýšení dostupnosti domácí paliativní péče

Opatření

6 ‐ Zlepšit dostupnost sociálních a zdravotních služeb
16 ‐ Zajistit dostatečný rozsah sociálních a zdravotních služeb

Specifický cíl

1.3 ‐ Zajistit občanskou vybavenost v dostatečném rozsahu a
dostupnosti
v jádrech metropolitních oblastí, suburbiích i v širším zázemí a omezit
riziko vzniku sociální polarizace a segregovaných či vyloučených lokalit
2.3 ‐ Zajištění dostatečného rozsahu služeb a předcházení vzniku
a prohlubování sociálního vyloučení

Strategický cíl

1 Metropole
2 Aglomerace

Vazba na další aktivity AP SRR

3.3.5 ‐ Rozvoj sítě paliativní péče v regionálních centrech a jejich zázemí

Vazba na aktivity KRV

Zvýšení dostupnosti domácí a paliativní péče (SpC 1.3) ÚD ‐ SZR, PZR,
SPZR, NTR

Popis aktivity a její zdůvodnění

Aktivita je zaměřena na dostatečnou fungující síť zdravotních a
sociálních služeb poskytovaných v domácím prostředí pacienta. Toto
opatření je taktéž nesmírně důležité k ochraně pacientů před
nemocemi, které můžou způsobovat i pandemii (např. SARS‐COVID‐19)
a jsou pro takto oslabené pacienty ohrožující na životu. Vyhodnotit
výsledky plánování sociálních služeb + informací z národního registru
poskytovatelů zdravotních služeb + koncepce podpory rozvoje
paliativní péče, které vycházejí z provedených odborných analýz
aktuálního stavu.
Součástí systému paliativní péče je i hospicová péče, a to nejen proto,
že k paliativní péči často dochází právě v hospicích. Na rozdíl od výše
popsané formy pomoci se však hospicová péče týká pouze nemocných
v závěrečné fázi jejich nemoci.
Cílem aktivity je síť sociálních služeb celostátního charakteru
(nadregionální), která je zřizována dle § 104 odst. 3 písm. a) zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a
podpora poskytovatelů hospicové péče dle § 44a odst. 1 zákona
372/2011 Sb., zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve
znění pozdějších předpisů. Dále zpřesnit pravidla pro tvorbu sítě
sociálních služeb s cílem zajistit kvalitní, včasné, místně i finančně
dostupné služby ve skladbě požadované klienty. Důraz klást na rozvoj
služeb, které umožní klientům co nejdéle žít v domácím prostředí.
Nástrojem aktivity je podpora domácí paliativní péče v rámci
poskytovatelů zdravotní péče, včetně péče hospicové vhodnými
dotačními programy ústředních orgánů státní správy (OPZ+) i
s ohledem na ochranu před nemocemi, které tyto pacienty mohou
ohrožovat na životě.
Nástrojem aktivity MZd v přímo řízených zdravotnických zařízeních je
podpora vzniku a fungování lékařsky řízených interdisciplinárních týmů
profesionálů v nemocničním prostředí zaměřených na paliativní služby
a souvisejících metodických a edukačních aktivit.
Nástrojem aktivity s podporou MZd a MPSV je integrace paliativní péče
do systému sociálních služeb.

Legislativním nástrojem aktivity s podporou MPSV a MZd je podpora
novel zákonů o zdravotních a sociálních službách (konkrétně novel
zákonů
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách).
Indikátory

Zpřesnění územní dimenze

Popis územní dimenze (klíč)

MPSV:
1) Kapacita sítě poskytujících sociální služby celostátního nebo
nadregionálního charakteru.
MZd:
I.) Počet lékařsky řízených interdisciplinárních týmů profesionálů
v nemocničním prostředí
II. 1) Kapacita podpořených služeb,
2) Celkový počet klientů
3) Využívání podpořených služeb, účastníci, kteří získali kvalifikaci po
ukončení své účasti, počet seminářů pro zaměstnance nemocnice
III. 1) Počet podpořených poskytovatelů poskytující lůžkovou hospicovou
péči
2) Počet podpořených poskytovatelů poskytující domácí hospicovou
péči
Bude určeno v souladu s krajskými a obecními střednědobými plány
rozvoje sociálních služeb
‐

‐

1

Územní dimenze se sice neprojevuje explicitně ani v nastavení
územní způsobilosti či hodnotících kritériích. Nicméně hodnoty
cílových indikátorů jsou nastaveny tak, že se do programu mohly
přihlásit pouze velké nemocnice ‐ tj. jedná se o úroveň Prahy a
krajských měst.
Určí MZd v souladu s Krajskými plány sociálních služeb, s
přihlédnutím ke Standardům hospicové péče a doporučení České
společnosti hospicové péče ČLS JEP a APHPP

Podklady pro vymezení ÚD

Střednědobé plány rozvoje sociálních služeb krajů a obcí

Předpoklad doby realizace
aktivity

Od 2021

Hlavní nositel

MZd, MPSV

Další nositelé

zdravotní pojišťovny

Hlavní realizátoři

MZd, MPSV, kraje, zdravotní pojišťovny, NNO, města, obce, DSO, církve,
poskytovatelé zdravotních služeb

Rozpočet (odhad)

‐

Další postup po roce 2022

Subjekt

Aktivita

MZd

Pokračování N/A
v legislativním
procesu úprav
zákonů.

Do ‐

IROP 2, OP Z+1
Termín

Odhadované
náklady
N/A

V roce 2021 nebudou dostupné finanční prostředky z OPZ+ z důvodu schvalování OP a současně prozatímního nepřijetí
novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

MPSV

Pokračování N/A
ve financování
aktivit z OPZ+.

N/A

MMR

Pokračování N/A
ve financování
aktivit z IROP2

N/A

Název aktivity

1.3.3 Zvýšení dostupnosti základních škol a kapacit služeb péče
o předškolní děti a předškolního vzdělávání

Opatření

7 ‐ Zlepšit dostupnost vzdělávání a služeb péče o děti
17 ‐ Zlepšit dostupnost vzdělávání, zajistit kvalitní vzdělávací
infrastrukturu a infrastrukturu služeb péče o děti

Strategický cíl

1 Metropole
2 Aglomerace

Specifický cíl

1.3 ‐ Zajistit občanskou vybavenost v dostatečném rozsahu a
dostupnosti
v jádrech metropolitních oblastí, suburbiích i v širším zázemí a omezit
riziko vzniku sociální polarizace a segregovaných či vyloučených lokalit.

Vazba na další aktivity AP SRR
Vazba na aktivity KRV

‐

Zvýšení dostupnosti a kapacit služeb rané péče, jeslí a mateřských
škol (SpC 1.3)
Zvýšení dostupnosti a kapacit služeb rané péče, jeslí a mateřských
škol (SpC 2.4)
Rozvoj a obnova technické infrastruktury vzdělávacích zařízení
(SpC 2.4)

‐
‐

Popis aktivity a její zdůvodnění

V metropolitních oblastech a aglomeracích lze zaznamenat kritický
nedostatek služeb péče o předškolní děti, které jsou zásadní pro
slaďování profesního a rodinného života rodičů s dětmi. Vlivem
suburbanizace se následně rovněž kapacita mateřských a základních
škol v některých regionech blíží své hranici (např. ORP Beroun,
Černošice, Šlapanice, Kuřim a další).
V rámci aktivity bude realizováno:
podpora rozšiřování, adaptace a výstavby kapacit
služeb péče o děti, mateřských a základních škol
vznik příslušného národního dotačního titulu pro
budování kapacit MŠ pod MMR a ZŠ pod MŠMT ve
spolupráci s MF (program Prstenec II)
o podpora kapacit dětských skupin / jeslí z OP Z+
podpora kooperace a koordinace obcí v rozdělení dětí a žáků
(zohlednění většího území v nastavení dotačních nástrojů) ze
strany MŠMT
kvalitní strategické plánování propojující projekce vývoje počtu
obyvatel a výstavby bydlení dle územního plánu a dostupné
kapacity služeb péče o děti předškolního věku, mateřských a
základních škol
o

‐

‐

Indikátory

‐

zlepšit dostupnost a zvýšit kapacitu služeb péče o předškolní děti
(IROP)

‐

Počet vzniklých míst v zařízeních služeb péče o děti (dětských
skupin) ve vymezeném území
Počet nově zřízených míst v MŠ ve vymezeném území
Počet nově zřízených míst v ZŠ ve vymezeném území
Podpora rozšíření kapacit mikrojeslí (celková alokace v Kč určená
na podporu, proplacené ŽoP)
Podpora rozšíření kapacit dětských skupin (celková alokace v Kč
určená na podporu, proplacené ŽoP)
Podpora rozšíření kapacit MŠ (celková alokace v Kč určená na
podporu, proplacené ŽoP)
Podpora rozšíření kapacit ZŠ (celková alokace v Kč určená na
podporu, proplacené ŽoP)
Počet nových strategických plánů s cílem zajištění dostatečných
kapacit předškolních zařízení

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Zpřesnění územní dimenze

Vymezení na úrovni vybraných ORP dle analytických podkladů MŠMT ‐
každoroční aktualizace (listopad) – u zvýšení kapacit ZŠ a MŠ
Vymezení na úrovni vybraných okresů dle Analýzy dostupnosti zařízení
péče
o předškolní děti od MPSV – u zvýšení kapacit dětských skupin/jeslí

Popis územní dimenze (klíč)

Přibližně 12–14 ORP dle analytických podkladů MŠMT (MŠ, ZŠ)
Přibližně 10–15 okresů dle analýzy MPSV(dětské skupiny/jesle)

Podklady pro zpřesnění ÚD
Předpoklad doby realizace
aktivity

Od 2021

Hlavní nositel

MPSV (služby péče o děti předškolního věku ‐ dětské skupiny), MŠMT
koordinace a strategické plánování, výstavba a rozšíření kapacit ZŠ),
MMR (výstavba a rozšíření kapacit MŠ)

Další nositelé

MF

Hlavní realizátoři

Obce, DSO, MAS, zaměstnavatelé, poskytovatelé vzdělávacích služeb,
NNO

Rozpočet (odhad)

2 326 mil. Kč

SR, IROP, OP Z, IROP 2, OP Z+

Další postup po roce 2022

Subjekt

Aktivita

Název aktivity

1.3.4 Podpora bytové výstavby revitalizací brownfieldů

Do 2027

Termín

Odhadované
náklady

Opatření

8 ‐ Vytvořit podmínky pro sociální a dostupné bydlení a zkvalitnit
sídlištní celky
18 ‐ Zajistit dostatečnou kapacitu dostupných a sociálních bytů pro
ohrožené skupiny obyvatelstva nebo osoby, které ztratily bydlení, a to
mimo segregované a vyloučené lokality

Strategický cíl

1 Metropole
2 Aglomerace

Specifický cíl

1.3 ‐ Zajistit občanskou vybavenost v dostatečném rozsahu a
dostupnosti
v jádrech metropolitních oblastí, suburbiích i v širším zázemí a omezit
riziko vzniku sociální polarizace a segregovaných či vyloučených lokalit

Vazba na další aktivity AP SRR
Vazba na aktivity KRV

Popis aktivity a její zdůvodnění

‐

Podpora výstavby v existujícím intravilánu a revitalizace
brownfieldů pro bytovou výstavbu pro omezení greenfields
výstavby (SpC 2.4)

Nedostatek připravených ploch pro výstavbu bytů a komplikovanost
administrativních procesů způsobuje pomalou výstavbu nových bytů
v metropolitních oblastech a navyšuje jejich cenu. V některých částech
metropolí dochází z důvodu nedostatku dostupného bydlení k procesu
tzv. gentrifikace a vytlačování obytné funkce na úkor cestovního ruchu
a tržních služeb, které mohou mít zásadně negativní sociální dopady.
V rámci aktivity bude realizováno:
‐
‐

‐

‐

Indikátory

‐
‐
‐
‐

revitalizace brownfieldů prostřednictvím SFPI pro zlepšení
občanské vybavenosti a pro účely bydlení (MMR, SFPI)
zjednodušení procesů územního plánování a stavebního řádu
prostřednictvím připravované rekodifikace veřejného stavebního
práva (nositel MMR)
koordinace developmentu vzhledem k vytváření žádaných druhů
služeb a provozoven např. v parteru bytových domů (ordinace,
občanská vybavenost aj.) prostřednictvím územního a stavebního
řízení (obce)
zahájení odborné diskuse o změnách nastavených standardů bytů
u obecně technických požadavků na stavby (viz vyhláška č.
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby) (MMR a obce)
Počet nových bytových jednotek v metropolích a aglomeracích
vzniklých revitalizací brownfieldů
Počet nových nebytových jednotek v metropolích a aglomeracích
vzniklých revitalizací brownfieldů
Počet zrevitalizovaných m2 v metropolích a aglomeracích
Počet uspořádaných odborných diskuzí týkajících se OTP v bydlení

Zpřesnění územní dimenze
Popis územní dimenze (klíč)
Podklady pro zpřesnění ÚD
Předpoklad doby realizace
aktivity

Od

Do

Hlavní nositel

MMR, SFPI, obce

Další nositelé

MŽP, MF

Hlavní realizátoři

obce, MČ

Rozpočet (odhad)

2 000 mil. Kč

OP ŽP, FST, SR

Další postup po roce 2022

Subjekt

Aktivita

Název aktivity

1.3.5 Podpora tvorby inovativních nástrojů a přístupů v cestovním
ruchu (Smart tourism)

Opatření

10 ‐ Napomáhat rozvoji a využití kulturního potenciálu metropolitních
území

Termín

Odhadované náklady

19 ‐ Napomáhat rozvoji a využití kulturního potenciálu aglomerací
Strategický cíl

1 Metropole
2 Aglomerace

Specifický cíl

1.3 ‐ Zajistit občanskou vybavenost v dostatečném rozsahu a
dostupnosti
v jádrech metropolitních oblastí, suburbiích i v širším zázemí a omezit
riziko vzniku sociální polarizace a segregovaných či vyloučených lokalit.
2.3 ‐ Zajištění dostatečného rozsahu služeb a předcházení vzniku
a prohlubování sociálního vyloučení

Vazba na další aktivity AP SRR
Vazba na aktivity KRV

‐
‐

Popis aktivity a její zdůvodnění

Rozvoj udržitelného cestovního ruchu v ekonomické, kulturní
a environmentální oblasti (SpC 4.2) ÚD RR, SZR, PZR, SPZR, NTR
Podpora plánování udržitelného rozvoje cestovního ruchu (SpC
5.1) ÚD ‐ RR, SZR, PZR, SPZR, NTR

V rámci aktivit Smart tourismu budou podporovány takové projekty
v destinaci, které budou využívat inovativních způsobů shromažďování
a využívání dat získaných z infrastruktury cestovního ruchu (turistické
cíle, letiště, nádraží ad.), od samotných návštěvníků či organizací
zapojených
v cestovním ruchu.
Zásady Smart tourismu spočívají v masivním využívání technologií,
která umožňuje lépe koordinovat všechny činnosti, informace a služby
v reálném čase, propojuje všechny místní organizace a zlepšuje
prostředí cestovního ruchu (uživatelskou zkušenost).
Pro tento účel se doporučuje využívat nástroje kombinující mobilní
hardware, software a sítě, které umožňují lepší interakci mezi turisty,
organizacemi cestovního ruchu a turistickými cíli. Takto nastavená
komunikace pak musí být schopna poskytovat personalizované služby a
informace v reálném čase pro inteligentní rozhodování manažerů
destinací/turistických cílů.

Související aktivity MK
MK plánuje především další rozvoj elektronického systému e‐
SBÍRKY.cz, který je určen k online prohlížení digitalizovaných
sbírkových předmětů českých muzeí a galerií. Platforma slouží
odborníkům, badatelům i laické veřejnosti. Rozvíjeny by měly být také
další webové stránky určené pro širší veřejnost, spravované MK nebo
jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi, např. MUZEOEDU.cz
nebo eMUZEUM.cz.
Možné podporované intervence:
‐

‐

‐

‐

‐

Indikátory
Zpřesnění územní dimenze

‐

Tvorba/využívání aplikací, které musí být schopny poskytnout
informace, které pomohou turistům při jejich rozhodování, jako
jsou rezervace, překlady či např. navigace k turistickým cílům.
Měly by také umožňovat komunikaci mezi turistickými cíli a
zákazníky v reálném čase. Jako příklad lze uvést aplikaci ViaHero,
která uživatelům umožňuje vytvářet osobní výlety za pomoci
místních obyvatel.
Tvorba a využívání prvků rozšířené reality. V rámci ní může
návštěvník pozorovat památku, přírodní scenérii či obraz v galerii
obohacený
o grafické, zvukové či jiné prvky. Užití rozšířené reality může
významně přispět ke kulturní turistice, ale také jako řešení při
dočasně přeplněné destinaci (vše lze přehrát online). Příkladem je
např.
rozšířená
realita
v římském divadle, která uživatelům umožňuje zaměřit svůj
telefon na arénu a sledovat gladiátorský zápas.
Uživatelsky velice vítaným prvkem Smart tourismu je tzv. NFC
(Near field communication), která umožňuje návštěvníkům např.
v muzeu či galerii skenovat info point u uměleckého díla, čímž
návštěvník získá např. překlad do svého jazyka či dodatečné
informace k objektu.
Jakékoliv další aktivity, které přispějí k lepší distribuci turistů
v území, možnosti vzdáleného přístupu k objektům cestovního
ruchu ve chvíli, kdy jsou tyto z různých důvodů nedostupné či
takové aktivity, které zajistí udržitelnost cestovního ruchu
v destinaci.
Smart turismus umožní rozvoj individuálního turismu. Ten bude
s ohledem na pandemii COVID‐19 mít stále větší význam pro
společnost a pro trávení volného času. Ideální zázemí pro
individuální turismus poskytují muzea a galerie, která jsou místy
poskytující support pro naplnění potřeb Smart turismu (wifi, e‐
prohlídky, rozšířené reality atd.)
Počet podpořených projektů, které objektivně pracují s nástroji
Smart tourismu

Tyto aktivity jsou v prvé řadě vhodné (ne‐li nutné) pro turisticky
exponované oblasti trpící overtourismem

Popis územní dimenze (klíč)
Podklady pro zpřesnění ÚD
Předpoklad doby realizace
aktivity

Od

Hlavní nositel

MMR

Do

Další nositelé

MK

Hlavní realizátoři

Organizace destinačního managementu, turistické cíle, kulturní
instituce, obce a kraje

Rozpočet (odhad)

‐

IROP2, OP TAK (komerční služby)

Další postup po roce 2022

Subjekt

Aktivita

Termín

Odhadované
náklady

Název aktivity

1.4.1 Rozvoj a podpora systémů zeleně a hospodaření s vodou ve městech

Opatření

8 ‐ Vytvořit podmínky pro dostupné bydlení a zkvalitnit sídlištní celky
12 ‐ Zlepšit mikroklimatické podmínky v metropolitních územích
21 ‐ Zlepšit mikroklimatické podmínky v aglomeracích

Strategický cíl

1 Metropole
2 Aglomerace

Specifický cíl

1.3 ‐ Zajistit občanskou vybavenost v dostatečném rozsahu a dostupnosti
v jádrech metropolitních oblastí, suburbích i v širším zázemí a omezit vzniku
sociální polarizace a segregovaných či vyloučených lokalit
1.4 ‐ Efektivně využívat zastavěné území, omezit zastavovaní volné krajiny
vyvolané růstem metropolitních území, rozšiřovat a propojovat plochy
a hmoty zeleně v intravilánech a zefektivnit hospodaření s vodou a energií
v metropolitních územích
2.4 ‐ Efektivně řešit problémy životního prostředí spojené s koncentrací
velkého množství obyvatel a adaptovat aglomerace na změnu klimatu
a adaptovat aglomerace na změnu klimatu

Vazba na další aktivity AP
SRR

‐

Vazba na aktivity KRV

‐

Popis aktivity a její
zdůvodnění

V sídlech se vyvinulo specifické prostředí citlivé vůči změně klimatu, které bude
mít zásadní dopad na kvalitu života. Součástí urbanizované krajiny jsou
i veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně. Cílem adaptačních opatření
v urbanizované krajině je zvýšení odolnosti sídel vůči změnám klimatu.
V rámci zvýšení odolnosti sídel je potřeba zajistit udržitelné hospodaření
s vodou (zasakování, využívání srážkových vod, úsporná opatření) a funkčně
propojené systémy ekologicky stabilních ploch sídelní zeleně, podpora
protipovodňové prevence. Důležitou roli budou hrát vodní a vegetační plochy,
které ovlivňují sídelní mikroklima.
Při revitalizaci sídlištních celků a veřejných prostranství je třeba kombinovat
jak ekologická opatření (zachytávání vody ze střech, zelené střechy
a inteligentní veřejné osvětlení) tak i další aspekty, jako je např. bezpečnostní
infrastruktura, parkovací domy, prostory a zařízení pro bezpečné parkování
jízdních kol, ekologická opatření aj.

V rámci této aktivity je vhodné podpořit i projektovou přípravu, jelikož
adaptační opatření a modrozelená infrastruktura by se měly stát přirozenou
a nedílnou součástí všech projektů realizovaných ve městě.
Aktivita je zaměřena na podporu/zohlednění níže uvedených opatření ve
stávajících a nově připravovaných dotačních titulech a jiných podporách MŽP
a MMR:
1) Zakládání, rozvoj a péče o systém veřejné sídelní zeleně s ohledem na
zvýšení podílu, kvality a funkční účinnosti sídelní zeleně a vodních ploch a jejich
propojení
např. zajistit metodickou a finanční podporu zakládání, rozvoje a udržitelné
péče o systém sídelní zeleně v urbanizovaném území vč. komunitních zahrad,
uplatňování přírodě blízkých přístupů a obnovy drobných vodních prvků,
zpracování studií systémů sídelní zeleně.
2) Zavádění decentralizovaného systému hospodaření se srážkovými vodami,
protipovodňová prevence
např. při zakládání nové a obnově sídelní zeleně podporovat vsakování
srážkových vod ze zpevněných nepropustných ploch (chodníků, střech,
parkovišť) nebo jejich využití k závlahám, podpora protipovodňové prevence,
budování retenčních objektů, akumulačních nádrží na zachytávání srážkové
vody, podpora obnovy, výstavby nebo rekonstrukce vodních děl sloužící
k povodňové ochraně, podpora pořízení povodňových plánů, hospodaření se
srážkovými vodami vč. studií odtokových poměrů a cest v městském prostředí
3) Revitalizace veřejného prostranství (např. parky, náměstí, městské prostory,
uliční třídy, sídliště) včetně modernizace technické infrastruktury v řešených
veřejných prostorech, revitalizace nevyužívaných ploch, kde budou budována
veřejná prostranství a modro‐zelená infrastruktura
4) Podpora projektové přípravy jednotlivých projektů
Indikátory

‐
‐
‐

Rozloha zelené plochy ve městech (změna stavu 2021–2023)
Podpořená modro‐zelená infrastruktura v městských oblastech (rozsah
v m2)
Počet obyvatel, kteří mají přístup k nové nebo zlepšené modro‐zelené
infrastruktuře v městských oblastech (osoby)

Zpřesnění územní dimenze
Popis územní dimenze (klíč)
Podklady pro zpřesnění ÚD
Předpoklad doby realizace
aktivity

Od 2021

Do

Hlavní nositel

MŽP

Další nositelé

MMR,

Hlavní realizátoři

obce, města, dobrovolné svazky obcí, vlastníci (majitelé) pozemků

Rozpočet (odhad)

2 128 mil. Kč

OPŽP, IROP 2, SR ‐ Program rozvoje regionů 19+
(MMR), Finanční nástroj SFPI, NPŽP 18‐20, NPŽP 21+

Další postup po roce 2022

Subjekt

Aktivita

Termín

Odhadované náklady

REGIONÁLNÍ CENTRA A JEJICH VENKOVSKÉ ZÁZEMÍ

Přehled karet aktivit
3.1.1
3.1.2
3.2.1
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8
3.3.9
3.3.10
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.5.1

Podpora kooperace základního a středního školství s podnikatelským sektorem
Zlepšení dostupnosti poradenství podnikům
Zkvalitnění plánování a organizace dopravní obslužnosti
Rozvoj a obnova infrastruktury a vybavenosti škol a školských zařízení
Zajištění kapacit sociálních služeb pro seniory
Podpora zajištění sociálního bydlení
Rozvoj dostupného vzdělávání a s ním souvisejících sociálních služeb v oblastech se sociálním
vyloučením
Rozvoj sítě paliativní péče v regionálních centrech a jejich zázemí
Podpora zajištění primárních zdravotních služeb ve venkovských a periferních oblastech
Rozvoj technické infrastruktury pro elektronizaci zdravotních služeb
Vytváření kreativních a uměleckých center a klastrů
Zapojení organizací destinačního managementu do zvýšení potenciálu kultury a cestovního ruchu
Podpora dostupnosti maloobchodní sítě
Podpora pozemkových úprav směřujících ke stabilizaci krajiny
Revitalizace brownfields
Likvidace kontaminovaných míst
Komunitní energetika

Název aktivity

3.1.1 Podpora kooperace základního a středního školství
s podnikatelským sektorem

Opatření

23 ‐ Zlepšit spolupráci zaměstnavatelů, zástupců veřejného sektoru
a základních a středních škol

Strategický cíl

3 Regionální centra a jejich venkovské zázemí

Specifický cíl

3.1 ‐ Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny
regionálních center a jejich venkovského zázemí a využití jejich
potenciálu
a podpořit propojení podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám
trhu práce.

Vazba na další aktivity AP SRR
Vazba na aktivity KRV

Popis aktivity a její zdůvodnění

 Zajištění přenosu inovací, znalostí a dobré praxe z metropolí
a aglomerací do území (SpC 1.1) ÚD ‐ Sociálně znevýhodněné
regiony (SZR), Sociálně a polohově znevýhodněné regiony (SPZR)
 Podpora kooperace středního školství s podnikatelským sektorem
(SpC 1.1, 4.2, 4.3) ÚD ‐ Sociálně znevýhodněné regiony (SZR),
Sociálně
a polohově znevýhodněné regiony (SPZR), Polohově
znevýhodněné regiony (PZR), Rozvinuté regiony (RR),
Nevyhraněný typ regionů (NTR)
 Zajištění odborného vybavení škol (SpC 1.1) ÚD ‐ Sociálně
znevýhodněné regiony (SZR), Sociálně a polohově znevýhodněné
regiony (SPZR)
Aktivita reaguje na přetrvávající problém nedostatečné spolupráce mezi
zaměstnavateli (zvláště těmi významnými), základními a středními
školami,
a na obvykle malou roli místní či regionální veřejné správy v této oblasti,
kdy veřejná správa jen zřídka vystupuje jako iniciátor či prostředník výše
uvedené spolupráce. V českém prostředí jsou lokální či mikroregionální
a systematické iniciativy spolupráce mezi školami a podniky na určitém
území organizované školami nebo firmami vzácné, i když spolupráce
mezi školou a podnikem, jednorázové i dlouhodobější jsou poměrně
četné a rozšiřují se.
Uvedený problém se týká všech území Česka (resp. SRR). Jeho
specifikem v regionálních centrech a jeho důležitost pro regionální
centra spočívá v tom, že na lokální úrovni středních a malých měst lze
níže uvedené činnosti snáze iniciovat a organizovat, zaměřit na
specifické
lokální
potřeby
a
podmínky
a dosáhnout významnějších/viditelnějších dopadů.
Z pohledu specifických potřeb území jde o to, že (i) v regionálních
centrech
(a jejich zázemích) je obtížnější získat odborné/kvalifikované
pracovníky, protože se jedná o menší, méně diverzifikované
mikroregionální trhy práce a (ii) spolupráci na této úrovni lze zaměřovat
na specifické obory, lépe „šít na míru“ a přizpůsobovat místním
potřebám, což je v aglomeracích a metropolích obtížnější. Pro
metropole a aglomerace je také snazší přitáhnout odborníky a
kvalifikované pracovníky odjinud, regionální centra sama o sobě jsou
méně atraktivní, a proto musí dělat více pro udržení a získání pracovní
síly, kterou potřebují.

Aktivita je zaměřena na posílení dlouhodobé a všetranné spolupráce
základních a středních škol s firmami (a naopak) v území, a to zejména
s cílem zlepšit praktickou výuku studentů středních škol, umožnit jim
získávat praktické zkušenosti a dovednosti v místních podnicích, a
také umožnit žákům základních škol seznamovat se praktickými
způsoby s odbornou činností místních firem a propojit tak kariérní
poradenství s místními potřebami na trhu práce a to v rámci
stávajících nástrojů – místního a krajského akčního plánu vzdělávání,
kdy bude kladen větší důraz na šíření příkladů dobré praxe tak, aby
potenciál spolupráce firem a škol byl v rámci nich využit v maximální
možné míře.
Firmy budou moci této aktivity využít k informování a vedení odborné
diskuse
o potřebách, které mají na zaměření, dovednosti, znalosti a odbornost
pracovní síly a o potřebách firem a odborného školství. Firmy budou na
jedné straně moci přispívat k odborné výuce, zvláště na středních
školách, ale také budou moci obsah této výuky v určité míře ovlivňovat,
a to i bez zásahu do školních programů. Pro firmy se bude zároveň
jednat o příležitost, jak propagovat svou činnost v místě a v regionu
prostřednictvím spolupráce se základními a středními školami.
Řídicí výbory KAP a MAP budou iniciativnější v činnostech zlepšujících
spolupráci firem a škol a zvyšujících prestiž, kvalitu a aktuálnost
odborného vzdělávání a jeho vazby na (měnící se) potřeby regionálních
firem. Častěji, dlouhodoběji a ve vzájemné spolupráci více aktérů pak
budou realizovány následující aktivity:
 Praktická výuka odborníků z firem ve školách či účast těchto
odborníků na praktické výuce
 Využití existujících (a často z ESIF podpořených) školicích středisek
ve firmách k praktickému seznamování studentů SŠ a žáků ZŠ
s odbornou prací ve firmách a k odborné výuce jako součásti výuky
na SŠ
 Zřizování učeben a zřizování technického vybavení pro odborný
výcvik (praktickou výuku) spojenou např. s požadavky
podnikatelské sféry na absolventy škol
 Praktické, odborně zaměřené brigády ve firmách v době prázdnin
(nebo víkendové brigády v delším časovém úseku) jako alternativa
brigád např. v supermarketech apod., s cílem využít a upevnit již
získané dovednosti studentů, doplňovat je dalšími v praxi
 Odborná školení pro pedagogy SŠ (či ZŠ) ve firmách
 Spoluúčast odborníků z firem a odborníků ze škol na metodikách
výuky technických dovedností
 Technické kroužky na základních školách či v domech dětí a
mládeže za podpory firem (např. materiální nebo odborné) nebo
SŠ (např. studenti vyšších ročníků SŠ mohou vést kroužky, využití
technického zázemí SŠ pro kroužky, ap.)
 Materiální podpora SŠ, ale také ZŠ či MŠ při získávání vybavení pro
výuku technických dovedností ze strany firem (např. 3D tisk,
počítače
a programy, vybavení dílen moder. prostředky, spotřební materiál,
apod.)
 Propagace technického vzdělávání a technických dovedností a
zvyšování zájmu o techniku obecně, např.
o Podpora studentů ze strany firem v účasti na odborných
soutěžích (např. Kyberrobot, Festival vědy a techniky, T‐
Profi, apod.)

Organizování místních či regionálních technických
a přírodovědných soutěží
o Exkurze do firem, odborně zaměřené, s ukázkami výroby
a/nebo
s možností si něco vyzkoušet (např. ve školicích
střediscích) pro žáky ZŠ a studenty SŠ
o Společná příprava účasti na výstavách a veletrzích
vzdělávání
a práce v místě či v regionu
Medializace a informační kampaně zaměřené na dvě hlavní témata:
(i) zvýšení zájmu o technické obory, o vzdělávání na odborných
středních školách a (ii) stejně tak na seznamování rodičů a žáků ZŠ
s možnostmi kariéry a uplatnění v místních firmách a s tím, jak
práce v místních firmách vypadá. Možnými nástroji mohou být
např.:
o Místní či regionální hospodářské výstavy, představující
místní firmy, jejich historii i budoucnost
o Propagační
firmy
o
místních
firmách
do
místních/regionálních televizí
o Pravidelné články či seriály o místních firmách v médiích
o Tiskové zprávy o událostech, úspěších a zajímavostech
v místních firmách
o Místní či regionální soutěže studentů a žáků s tématikou
místních firem a jejich odborného zaměření (nejen
soutěže odborné, ale např. historické, fotografické, apod.)
o Venkovní informační postery s tématikou regionální
vzdělávací
a firemní specializace a zapojení místní ekonomiky do
národní, evropské či světové ekonomiky
o



V souladu s Inovační strategií České republiky 2019‐2030 bude jedním
z nástrojů v této oblasti vytvoření systému na národní i regionální
úrovni pro koordinaci spolupráce škol se zaměstnavateli na bázi
duálního vzdělávání.
Indikátory

Výstupu:
‐ Počet studentů místních SŠ, kteří se ročně účastní dlouhodobých
odborných stáží, odborných praxí či brigád s odborným obsahem
v místních firmách (měřeno před a po zahájení programu,
iniciativy, …)
‐ Počet absolventů místních škol, kteří mají ověřené praktické
odborné dovednosti, přímo využitelné v místních firmách, znají
prostředí místních firem a jako součást své obecné odborné
přípravy získali specifické kompetence pro práci v místních
firmách (ať už jich pak využijí nebo nikoliv)
‐ Počet žáků ZŠ, kteří mají ověřené technické kompetence
v důsledku
dlouhodobé
účasti
v místních
programech/projektech na posilování technických kompetencí
žáků SŠ organizovaných místními iniciativami
Výsledku:
‐ Počet absolventů místních SŠ, kteří nastupují do zaměstnání a
toto zaměstnání získávají v místních podnicích
‐ Počet žáků místních ZŠ, kteří nastupují na technicky zaměřené
střední školy v místě či v okolí
‐ Počet studentů středních škol, kteří nastoupí na technické či
přírodovědné obory vysokých škol a úspěšně je absolvují

Zpřesnění územní dimenze

‐

Popis územní dimenze (klíč)

‐

Podklady pro zpřesnění ÚD

‐

Předpoklad doby realizace
aktivity

Od 2021

Do 2027

Hlavní nositel

MŠMT, MPO

Další nositelé

MMR, MAS, Obce, DSO, kraje

Hlavní realizátoři
Rozpočet (odhad)

‐

IROP2, OP JAK, SR

Další postup po roce 2022

Subjekt

Aktivita

Název aktivity

3.1.2 Zlepšení dostupnosti poradenství podnikům

Opatření

23 ‐ Rozvíjet poradenská centra pro začínající, malé a střední
podnikatele

Strategický cíl

3 Regionální centra a jejich venkovské zázemí

Specifický cíl

3.1 ‐ Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny
regionálních center a jejich venkovského zázemí a využití jejich
potenciálu
a podpořit propojení podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám
trhu práce.

Vazba na další aktivity AP SRR

5.1.1
 Podpora rozšiřování ekonomických činností malých a středních
podniků (SpC 4.1) ÚD ‐ SZR, PZR, SPZR, NTR
 Koordinace dotčených institucí pro poskytování poradenství
malým
a středním podnikům, prvovýrobcům (SpC 4.1) ÚD ‐ SZR, PZR,
SPZR, NTR,RR
 Zajištění dynamického přenosu inovací, znalostí a dobré praxe
z jádrových oblastí do odlehlejších regionů (SpC 5.3) ÚD ‐RR, SZR,
PZR, SPZR, NTR

Vazba na aktivity KRV

Popis aktivity a její zdůvodnění

Termín

Odhadované
náklady

Mimo větší městská centra, tedy jádra metropolí a aglomerací případně
jejich blízké zázemí, se firmy a živnostníci potýkají s horší dostupností
vhodných poradenských služeb ‐ akcelerační programy, podpora
digitalizace, koučink, interní rekvalifikace, možnosti spolupráce firem
s obcemi, odpovědné veřejné zadávání (viz aktivita 5.1.1),
internacionalizace, implementace business plánu, hledání nových
podnikatelských příležitostí, sociální podnikání atd. Mezi možné příčiny
patří nedostatečná personální kapacita regionálních kanceláří
CzechInvest nebo nekoordinovanost subjektů, které tyto služby
v daném území nabízí.
Zajištění, posílení a lepší koordinace služeb vytvořením sítí odborné
podpory také v menších městech a ve venkovském prostoru, přispěje
k podpoře podnikavosti a podnikatelských aktivit ve smyslu zakládání
nových podniků, zakládání start‐upů i posilování konkurenceschopnosti

stávajících firem, drobných podnikatelů/živnostníků, a to se
zohledněním obtíží spojených s aktuálním očekávaným útlumem
ekonomických aktivit.
Na rozdíl od metropolitních území a území aglomerací budou
poradenské služby zaměřeny také na podporu neinovačních
podnikatelských aktivit a na podporu takových podnikatelských záměrů,
které nemusí mít národní nebo mezinárodní ambice a zaměření
podpory bude tomuto cíli odpovídat.
Současná epidemická situace bude mít odlišné dopady na jednotlivé
regiony. Především do těch nejpostiženějších by se následně měla
koncentrovat státní pomoc včetně dostupné nabídky kvalitního
poradenství. Jako efektivní způsob se jeví posílit stávající kapacity
v území – regionálních kanceláří agentury CzechInvest, které disponují
nyní 2‐3 FTE a i nadále budou aplikovat „no wrong door“ princip a
vytvoří poradenský „one‐stop‐shop“. S ohledem na aktuální
epidemiologickou situaci se dá předpokládat častější využití
elektronické komunikace, která rovněž kapacitně zefektivní
poskytování poradenství. Navýšení personálních kapacit jednotlivých
regionálních kanceláří CzechInvest bude konkretizováno po zpracování
hodnocení jejich potřebnosti dle nejaktuálnějších údajů o dopadech
aktuální ekonomické krize v území.
Vzhledem k tomu, že MPO ani CzechInvest nemájí pro navýšení
personálních kapacit rozpočtovány finanční prostředky, zaměří se
v první fázi tato aktivita na nalezení nejvhodnějších finančních zdrojů, ať
už z evropských či národních rozpočtů, např. formou úpravy
systemizace nebo projektů CzechInvest podaných do výzev operačních
programů.

Indikátory

Na evropské úrovni se v oblasti podpory podnikání plánují nové
iniciativy
a projekty. Jedním z nich je vznik evropských center pro digitální
inovace (eDigital Innovation Hubs), které mají být rozmístěny do
jednotlivých regionů členských zemí v rámci programu Digital Europe.
Také se počítá se vznikem kompetenčních center, referenčních a
testovacích zařízení pro specifické technologie či center excelence.
‐ Počet nových pracovních úvazků v regionálních kancelářích
CzechInvest (FTE)

Zpřesnění územní dimenze
Popis územní dimenze (klíč)
Podklady pro zpřesnění ÚD
Předpoklad doby realizace
aktivity

Od 2021

Hlavní nositel

CzechInvest

Další nositelé

MPO, Úřad práce

Do 2022

Hlavní realizátoři
Rozpočet (odhad)

‐

SR

Další postup po roce 2022

Subjekt

Aktivita

Termín

Odhadované náklady

Název aktivity

3.2.1 Zkvalitnění plánování a organizace dopravní obslužnosti

Opatření

28 ‐ Lépe koordinovat dopravu v regionu

Strategický cíl

3 Regionální centra a jejich venkovské zázemí

Specifický cíl

3.2 ‐ Zlepšit dopravní dostupnost v rámci regionů

Vazba na další aktivity AP SRR
Vazba na aktivity KRV




Popis aktivity a její zdůvodnění

Zvyšování intermodality a integrace systémů hromadné
dopravy (SpC 2.1) ÚD ‐ SZR, PZR, SPZR, RR, NR
Efektivní implementace Smart řešení při rozvoji venkovských
území (SpC 5.3)

V některých případech je v území patrný nesoulad poptávky a nabídky
veřejné dopravy, nejedná se pouze o kvantitativní vyjádření (například
kolik spojů v určitém prostoru jezdí), ale rovněž kvalitativní (například
špatná návaznost spojů), a to i mezi různými módy veřejné dopravy. Na
hranicích regionů, pro které je doprava plánována a objednávána více
kraji, se pak tyto problémy v některých případech prohlubují v důsledku
horší návaznosti spojů nebo malé nabídky mezikrajských spojení.
V některých územích nejsou vhodným způsobem obslouženy odlehlé,
malé místní části obcí, v nichž je vyšší frekvence spojů ekonomicky
neudržitelná (malá, příležitostná poptávka). V důsledku toho jsou
odkázány na automobilovou dopravu a některé skupiny obyvatel bez
automobilu jsou značně znevýhodněny. Tyto problémy jsou důsledkem
neprovázaného a v některých případech i nevhodného plánování
dopravní dostupnosti a představují kromě zhoršení dopravní
dostupnosti pro každodenní aktivity obyvatel také bariéru rozvoje
cestovního ruchu v regionech.
Ke zlepšení situace povede realizace opatření Koncepce veřejné
dopravy zaměřených na kvalitnější plánování veřejných služeb
v přepravě cestujících založené na spolehlivých datech o využívání
dopravní obslužnosti a současně na komunikaci mezi jednotlivými
úrovněmi objednatelů veřejné dopravy, zejména mezi kraji a obcemi,
které zajišťují dopravní obslužnost. Cílem aktivity je dobře fungující
doprava v regionálních centrech i jejich zázemí jako výsledek
koordinovaného dopravního plánování státu, krajů i obcí. Zaměřena
bude na vzájemné provázání jednotlivých úrovní plánování, tak aby
systém veřejné dopravy tvořil jeden efektivní celek včetně
celostátního jízdného postupně zaváděného pro železniční dopravu,
ale i další druhy veřejné dopravy. Rovněž je Koncepcí veřejné dopravy
doporučeno ve specifických případech odlehlých částí venkovského
zázemí regionálních center využívat alternativní způsoby organizace
veřejné dopravy. Pokud trh nedokáže efektivně zajistit veřejnou
dopravu, což je případ všech evropských zemí, je koordinovaná činnost
objednatelů – orgánů veřejné správy – nezbytná.
Aktivita má rovněž přispět k větší míře využívání metodické podpory
Ministerstva dopravy pro obce a kraje při zavádění alternativních
forem veřejné dopravy včetně šíření příkladů dobré praxe. To mohou
být například tzv. podmínečně provozované spoje veřejné linkové
dopravy s proměnným kalendářem („ski‐busy“) nebo proměnnou

trasou („autobusy na zavolání“), nebo jiné podobné formy veřejné
dopravy.
‐ Častěji využívaná metodická podpora krajům a obcím v oblasti
alternativních způsobů organizace veřejné dopravy
‐ Dobrá praxe na webu MMR (Smart village)
‐ Podpora nákupu vozidel s alternativním pohonem pro zajištění
obslužnosti odlehlých obcí z krajských rozpočtů
‐ Změna v počtu přepravených osob veřejnou dopravou v
regionu (před a po ukončení projektu ‐ pozn. Efekt po ukončení
projektu je uvažován +1 rok)

Indikátory

Zpřesnění územní dimenze
Popis územní dimenze (klíč)
Podklady pro zpřesnění ÚD
Předpoklad doby realizace
aktivity

Od 2021

Hlavní nositel

MD

Další nositelé

MMR, kraje

Hlavní realizátoři

kraje, regionální centra

Rozpočet (odhad)

‐

IROP2

Rozpočet pro období platnosti AP

Rok 2021

‐

Rok 2022

‐

Subjekt

Aktivita

Další postup po roce 2022

Do 2027

Termín

Odhadované
náklady

Název aktivity

3.3.1 Rozvoj a obnova infrastruktury a vybavenosti škol a školských
zařízení

Opatření

30 ‐ Obnovit a modernizovat infrastrukturu a vybavenost škol a školských
zařízení v regionálních centrech a jejich zázemí a zajistit služby péče o děti

Strategický cíl

3 Regionální centra a jejich venkovské zázemí;

Specifický cíl

3.3 ‐ Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i v jejich venkovském
zázemí s důrazem na kulturní dědictví, péči o památky místní specifika
a reagovat na problémy spojené se stárnutím a existencí či vznikem sociálně
vyloučených lokalit

Vazba na další aktivity AP
SRR
Vazba na aktivity KRV

Popis aktivity a její
zdůvodnění

 Zajištění odborného vybavení škol (SpC 1.1)
 Zvýšení dostupnosti a kapacit služeb rané péče, jeslí, dětských skupin
a mateřských škol (SpC 1.3)
 Rozvoj spolupráce v oblasti vzdělávání a řízení kapacit škol a školských
zařízení (SpC 5.2)
Dle dostupných dat reflektujících stav infrastruktury a dílčích šetření
vztažených ke zjišťování vybavenosti škol je zcela zásadním předpokladem
udržení kvality vzdělávání v regionálních centrech zajištění obnovy

a modernizace stávající infrastruktury a zvyšování vybavenosti škol
a školských zařízení.
V rámci aktivity bude realizováno:
‐ obnova a modernizace stávajících budov mateřských, základních
a středních škol včetně prostor pro neformální vzdělávání z IROP2
(MMR) a PRR19+
‐ zajištění obnovy a modernizace vybavení tříd (specificky např.
odborných učeben, tělocvičen atd.) a dostupnosti pomůcek ve školách
na všech stupních vzdělávání přes KAP, MAP II, MAP III (předpoklad
v některých ORP od 2022), vč. modernizace vybavení pro distanční
vzdělávání a kapacit datových přenosů (MŠMT)
‐ optimalizace současných pěti DT na obnovu, rekonstrukci
a modernizaci škol se značnými překryvy (MŠMT, MMR, MF)
Indikátory

‐
‐
‐
‐

Zpřesnění územní dimenze

Podpora rozvoje a obnovy infrastruktury škol a školských zařízení
(celková alokace v Kč určená na podporu, proplacené ŽoP)
Podpora rozvoje a obnovy vybavenosti škol a školských zařízení
(celková alokace v Kč určená na podporu, proplacené ŽoP)
Počet realizovaných projektů rozvoje a obnovy infrastruktury škol
a školských zařízení
Počet realizovaných projektů rozvoje a obnovy vybavenosti škol
a školských zařízení

Regionální centra a jejich venkovské zázemí
V rámci toho Sociálně znevýhodněné regiony, Sociálně a polohově
znevýhodněné regiony dle KRV

Popis územní dimenze (klíč)
Podklady pro zpřesnění ÚD
Předpoklad doby realizace
aktivity

Od 2020

Do 2030

Hlavní nositel

MMR, MŠMT

Další nositelé

MF

Hlavní realizátoři

obce, DSO, kraje, MAS

Rozpočet (odhad)

3 400 mil. Kč

IROP, IROP2, OP JAK, FST, RRF

Další postup po roce 2022

Subjekt

Aktivita

Název aktivity

3.3.2 Zajištění kapacit sociálních služeb pro seniory

Opatření

16 ‐ Zajistit dostatečný rozsah sociálních a zdravotních služeb

Termín

Odhadované
náklady

32 ‐ Zajistit adekvátní dostupnost terénních sociálních služeb a zlepšit
dostupnost občanské vybavenosti ve venkovském prostředí a vytvořit
podmínky pro rozvoj komunitního života
Strategický cíl

2 Aglomerace
3 Regionální centra a jejich venkovské zázemí

Specifický cíl

2.3 ‐ Zajištění dostatečného rozsahu služeb a předcházení vzniku
a prohlubování sociálního vyloučení

Vazba na další aktivity AP ‐
SRR
Vazba na aktivity KRV
Popis aktivity a její
zdůvodnění

 Zajištění kapacit, dostupnosti a kvality sociálních služeb pro seniory
(SpC 1.3)
Aktivita reaguje na obecný nedostatek podpory a péče o seniory se sníženou
soběstačností a v sociálně nepříznivé situaci.
Zajištění relevantních terénních, ambulantních a pobytových služeb není
mnohdy vyvážené ve smyslu časové a místní dostupnosti, nejsou dostatečně
naplňovány potřeby cílové skupiny včetně možnosti čerpat služby v co
nejméně omezujícím prostředí.
V roce 2020 se problematika péče o seniory aktuálně rozšířila o téma
významné „epidemiologické zranitelnosti“ této cílové skupiny v kontextu
šíření onemocnění SARS‐COVID‐19.
V souvislosti událostmi a vývojem v Česku a ve světě se dostává do popředí
zejména otázka bezpečného poskytování pobytových sociálních služeb
(domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem); z epidemiologického
hlediska se terénní péče, či nízkokapacitní zařízení ukazují jako významně
bezpečnější varianta.
Zásadním úkolem pro řešené období bude tedy podpora vhodného
a rovnoměrného „mixu“ terénních, ambulantních a pobytových služeb,
který zajistí udržitelné naplňování potřeb a bezpečí seniorů se sníženou
soběstačností.
Demografický vývoj (stárnutí obyvatel) vyžaduje nejen potřebné změny
sociálních služeb, ale také změny služeb zdravotních, především v oblasti
návazné péče a péče v přirozeném prostředí.
Aktivita reaguje také na předčasnou a nadbytečnou hospitalizaci seniorů ve
zdravotnických zařízeních, a to i při indikaci duševních onemocnění,
epidemiologických a civilizačních onemocnění.
Zvýšení efektivity obou systémů se v neposlední řadě odvíjí od zlepšení jejich
provázanosti a zajištění dostatečných zdrojů pro aktivity plánování služeb
v řešeném území.
V neposlední řadě je třeba věnovat pozornost podpoře neformálních
pečujících, kteří v celkovém poměru zajišťují až ¾ celkové péče o osoby se
sníženou soběstačností.
Aglomerace: Území aglomerací je obvykle vybaveno (nebo je v tomto ohledu
rozvoje schopné), co se týče dobré dostupnosti jak terénními a ambulantními
službami sociální péče (personální zajištění, bezproblémová dojezdnost,
epidemiologické vybavení), tak běžnými komerčními službami zajišťujícími
rozvoz jídla, nákupů či poskytujících úklidové služby. Setrvání seniorů
v domácím prostředí je tedy snazší, pobytové služby je třeba vnímat jako
řešení primárně pro seniory ve vyšším stupni závislosti (III, IV). Kormě
dlouholetých obyvatel dané aglomerace spadají mezi zájemce o službu také
lidé, kteří se v pokročilém věku přestěhovali i z velkých vzdáleností ke svým
potomkům či aby snížili riziko nákazy v pobytových zařízeních.
Regionální centra: v segmentu pobytových služeb pro seniory je třeba rozvíjet
princip spádovosti, aby místní senioři nemuseli za službou odcházet do
vzdálených zařízení a nedocházelo tak ke zpřetrhání přirozených
komunitních vazeb a současně zabezpečit tato zařízení vůči šíření nákazy
SARS‐COVID‐19.

Obsahem a cílem aktivity je:
‐ podpora optimalizace kapacit sociálních služeb pro řešenou cílovou
skupinu, včetně rozvoje jejich kapacity, kvality, hygieny, s akcentem na
služby podporující setrvání seniorů v domácím prostření (např.
pečovatelskou službu, osobní asistenci, denní stacionáře, odlehčovací
služby);
‐ podpora vzniku alternativních řešení odpovídajících trendům
deinstitucionalizace pobytových služeb (např. nízkokapacitních služeb
komunitního typu);
‐ podpora provázanosti sociálních 2 a zdravotních služeb, terénních
a ambulantních za účelem komplexního naplňování potřeb uživatelů
v domácím prostředí;
‐ systematický rozvoj nástrojů podpory neformálních pečujících
(zejména rodinných příslušníků, osob blízkých či např. komunitní
výpomoc);
‐ v oblasti střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb 3 obcí
a krajů bude podporováno efektivní mapování potřeb cílové skupiny
v oblasti poskytování sociálních služeb;
‐ v oblasti sociální práci realizované obecními úřady budou
podporovány inovace za účelem kvalitnější realizace depistáže potřeb
seniorů a koordinace sociálních a zdravotních služeb na území obce.
Nástrojem aktivity je podpora těchto cílů vhodnými dotačními programy
ústředních orgánů státní správy (OPZ+, IROP2) s podporou územní dimenze
v konkrétních výzvách v souladu se střednědobými plány rozvoje sociálních
služeb krajů a komunitními plány měst.

Indikátory

Legislativním nástrojem aktivity je novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách a úprava navazujících zákonů s cílem přenosu části kompetencí na
obce.
‐ Počet příslušných registrovaných soc. služeb v Základní síti sociálních
služeb ve vztahu k demografické struktuře v kombinaci s četností
a strukturou příspěvků na péči ve sledovaném území
‐ Kapacita příslušných registrovaných soc. služeb v Základní síti sociálních
služeb ve vztahu k demografické struktuře v kombinaci s četností
a strukturou příspěvků na péči ve sledovaném území

Zpřesnění územní dimenze

Bude určeno v souladu s krajskými a obecními střednědobými plány rozvoje
sociálních služeb s přihlédnutím k oblastem se špatnou dostupností sociálních
služeb pro seniory.

Popis územní dimenze (klíč)

Bude určeno v souladu s krajskými střednědobými plány rozvoje soc. služeb
(s přihlédnutím k oblastem, ve kterých nejsou rozvinuty služby pro seniory,
nebo ve kterých prokazatelně poptávka po službách pro seniory převyšuje
aktuální nabídku.

Podklady pro vymezení ÚD

Střednědobé plány rozvoje sociálních služeb krajů a obcí

Předpoklad doby realizace
aktivity

Od 2020

Hlavní nositel

MPSV

Další nositelé

MZd, MMR, kraje na základě SPRSS

Hlavní realizátoři

kraje, obce, NNO, poskytovatelé sociálních služeb, DSO, Církve

Do ‐

2 MPSV připravuje v rámci zpracování OP Zaměstnanost+ na období 2021 ‐ 2027 financování vybraných druhů sociálních
služeb prostřednictvím jednotkových nákladů jako jedné ze zjednodušených metod vykazování výdajů.
3 MPSV připravuje v rámci zpracování OP Zaměstnanost+ na období 2021 ‐ 2027 financování vybraných druhů sociálních
služeb prostřednictvím jednotkových nákladů jako jedné ze zjednodušených metod vykazování výdajů.

Rozpočet (odhad)

38 mil. Kč

IROP, OP Z, IROP2, OP Z+, REACT‐EU, SR

Další postup po roce 2022

Subjekt

Aktivita

MPSV

Pokračování
N/A
v legislativním
procesu úprav
zákonů.

N/A

Pokračování
N/A
podpory
služeb
pro
seniory.

500 mil. Kč/rok

Pokračování
N/A
financování
z IROP2 (SC
4.2)

N/A

MMR

Termín

Odhadované náklady

Název aktivity

3.3.3 Podpora zajištění sociálního bydlení

Opatření

31 ‐ Řešit problémy spojené se sociálně vyloučenými lokalitami ve
venkovském prostředí

Strategický cíl

3 Regionální centra a jejich venkovské zázemí

Specifický cíl

3.3 ‐ Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i v jejich venkovském
zázemí s důrazem na kulturní dědictví, péči o památky a místní specifika
a reagovat na problémy spojené se stárnutím a existencí či vznikem sociálně
vyloučených lokalit.

Vazba na další aktivity AP
SRR
Vazba na aktivity KRV
Popis aktivity a její
zdůvodnění

 Zvýšení dostupnosti nájemního bydlení na venkově včetně sociálního
bydlení (SpC 1.3)
Náklady na bydlení, a to jak vlastnické (hypotéky), tak i nájemní se staly
největší výdajovou položkou v rozpočtech domácností a spolu s tím výrazně
narostl počet domácností ohrožených potenciální ztrátou bydlení či její
nevyhovující formou (ubytovny, azylové domy aj.). Těmto rizikům má
předcházet kromě klasických sociálních opatření vhodná paleta nabídky
sociálního bydlení převážně v režii obcí.
V rámci aktivity bude realizováno:
‐ Pokračování dotačního a úvěrového programu na pořízení sociálních
a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů
Výstavba pro obce (SFPI) – výstavba, ale i renovace stávajících
nevhodně využívaných objektů
‐ Zahájení diskuse o zajištění krizového intervenčního bydlení (např.
novela zákona o sociálních službách) (MPSV), (bez uplatnění ÚD)
‐ Implementace Koncepce sociálního bydlení ČR 2015–2025 (MPSV),
(bez uplatnění ÚD)

Indikátory

‐
‐
‐

Zpřesnění územní dimenze

Počet vytvořených bytových jednotek pro sociální bydlení
Podpora projektů sociálního bydlení (celková alokace v Kč určená na
podporu, proplacené ŽoP)
Počet uspořádaných diskuzí o krizovém intervenčním bydlení

Regionální centra a zázemí

V rámci toho Sociálně znevýhodněné regiony, Polohově znevýhodněné
regiony, Sociálně a polohově znevýhodněné regiony, Nevyhraněný typ
regionů dle KRV
Zvýhodnění obcí do 3 tis. obyvatel
Popis územní dimenze (klíč)
Podklady pro zpřesnění ÚD
Předpoklad doby realizace
aktivity

Od

Do

Hlavní nositel

MMR

Další nositelé

SFPI, MPSV

Hlavní realizátoři

obce, místní akční skupiny, DSO, NNO, církve, poskytovatelé sociálních služeb

Rozpočet (odhad)

1 201 mil. Kč

SR ‐ SFPI (program Výstavba pro obce),
IROP, IROP2, OP Z+

Další postup po roce 2022

Subjekt

Aktivita

Termín

Odhadované náklady

Název aktivity

3.3.4 Rozvoj dostupného vzdělávání a s ním souvisejících
sociálních služeb v oblastech se sociálním vyloučením

Opatření

31 ‐ Řešit problémy spojené se sociálně vyloučenými lokalitami
ve venkovském prostředí

Strategický cíl

3 Regionální centra a jejich venkovské zázemí

Specifický cíl

3.3 ‐ Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i v jejich
venkovském zázemí s důrazem na kulturní dědictví, péči o památky a
místní
specifika
a reagovat na problémy spojené se stárnutím a existencí či vznikem
sociálně vyloučených lokalit.

Vazba na další aktivity AP SRR

3.3.1
 Zvýšení dostupnosti a kapacit služeb rané péče, jeslí a mateřských
škol (SpC 1.3)
 Zvýšení dostupnosti a kapacit služeb rané péče, jeslí a mateřských
škol (SpC 2.4)

Vazba na aktivity KRV

Popis aktivity a její zdůvodnění

Vzdělání a na něj navazující sociální péče je důležitým nástrojem
prevence budoucího sociálního vyloučení a chudoby. První roky života
především u dětí ze znevýhodněného prostředí rozhodnou o
emocionálních,
kognitivních
a intelektuálních schopnostech dítěte. Zajištění sociální péče a
potřebné kvalitní a dostupné intervence pro rozvoj dítěte povede k
prevenci předčasných odchodů ze základního či později středního
vzdělávání.
V rámci aktivity bude realizováno:
‐ zvýšení motivace rodičů, kteří dlouhodobě své děti do
předškolního vzdělávání z různých důvodů neposílají a vytvoření
vhodného prostředí pro zvýšení docházky dětí do zařízení
předškolní péče na základě komplexního řešení problémů
v rámci SVL prostřednictvím KPSVL+ a MPSV (OP Z+)

‐

‐

‐

Indikátory

‐
‐
‐
‐

Zpřesnění územní dimenze

rozvoj spolupráce škol s poskytovateli sociální práce a sociálních
služeb za účelem multidisciplinárního přístupu k dětem a žákům
sociálně znevýhodněným a jejich rodinám (OP JAK)
schválení novely zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby
péče
o dítě v dětské skupině (MPSV), (bez uplatnění ÚD)
zlepšit dostupnost kvalitní péče o děti předškolního věku
(MPSV)
Počet nově zřízených míst v MŠ ve vymezeném území
Podpora rozšíření kapacit služeb péče o předškolní děti
(dětských skupin / mikrojeslí / jeslí) ve vymezeném území
Podpora rozšíření kapacit MŠ (celková alokace v Kč určená na
podporu, proplacené ŽoP)
Podíl škol spolupracujících se sociálními službami za účelem
multidisciplinárního přístupu k sociálně znevýhodněným žákům

Sociálně vyloučené lokality (obce) dle metodiky MMR (OSZ)
s přihlédnutím ke KPSV

Popis územní dimenze (klíč)
Podklady pro zpřesnění ÚD
Předpoklad doby realizace
aktivity

Od 2021

Hlavní nositel

MPSV

Další nositelé

MŠMT, kraje

Hlavní realizátoři

Kraje, obce, NNO

Rozpočet (odhad)

1 056 mil. Kč

OP VVV, OP Z+, IROP2, OP JAK, RRF, SR ‐
Mimoškolní
aktivity
pro
sociálně
znevýhodněné, Integrace Romů

Další postup po roce 2022

Subjekt

Aktivita

Název aktivity

3.3.5 Rozvoj sítě paliativní péče v regionálních centrech a jejich
zázemí

Opatření

32 ‐ Zlepšit dostupnost občanské vybavenosti ve venkovském prostředí
a vytvořit podmínky pro rozvoj komunitního života

Strategický cíl

3 Regionální centra a jejich venkovské zázemí

Specifický cíl

3.3 ‐ Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i v jejich
venkovském zázemí s důrazem na místní specifika a reagovat na
problémy spojené se stárnutím a existencí či vznikem sociálně
vyloučených lokalit.

Vazba na další aktivity AP SRR

1.3.2 Zvýšení dostupnosti domácí paliativní péče
 Zvýšení dostupnosti domácí a paliativní péče (SpC 1.3) ÚD ‐ SZR,
PZR, SPZR, NTR

Vazba na aktivity KRV
Popis aktivity a její zdůvodnění

Do 2022

Termín

Odhadované
náklady

Aktivita je zaměřena na dostatečnou fungující síť zdravotních a
sociálních služeb poskytující paliativní péči, jejíž součástí je i
hospicová péče, a to nejen proto, že k paliativní péči často dochází

právě v hospicích. Na rozdíl od výše popsané formy pomoci se však
hospicová
péče
týká
pouze
nemocných
v závěrečné čili terminální fázi jejich nemoci.
Dne 30. 7. 2019 bylo podepsáno Memorandum mezi MZd, zdravotními
pojišťovnami (podepsali zástupci všech ZP) a Českou společností
paliativní medicíny ČLSP JEP o spolupráci na systematickém rozvoji
paliativní péče v Česku. Předmětem je vytvoření podmínek pro
udržitelnost rozvoje a financování zdravotních služeb v oblasti paliativní
péče, jejichž pilotní provoz je podpořen v rámci dotačních programů
Podpora paliativní péče ‐ zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v
oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče a Podpora
paliativní péče ‐ zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní
péče. Dále bude díky spolupráci definován celkový systematický rozvoj
bezpečné, klinicky přínosné, dostupné a nákladově efektivní paliativní
péče vč. péče hospicového typu, a to nad rámec výše uvedených dvou
dotačních programů. Budou vyhodnocovány a zpřesňovány již existující
formy a modely poskytování a úhrady paliativní péče.
Podporou aktivity je uzavření memoranda ČSPM ČLS JEP o udržitelném
financování sociálních služeb v paliativní péči s Ministerstvem práce a
sociálních
věcí
a Ministerstvem zdravotnictví. Mezi naplánované aktivity patří např.
Návrh optimální a udržitelné kapacity sítě poskytovatelů specializované
paliativní péče ve formách dle § 7, 8, 10 zákona o zdravotních službách
a jejich poskytování ze strany zdravotních pojišťoven, aj.
Cílem aktivity je koordinovaná podpora MZd a MPSV v plánování
paliativních služeb (části sociální i zdravotní) za účelem jejich
koordinace, vyhodnocení a zajištění jejich dostupnosti. Aktivita se
zaměřuje především na podporu funkční a dostupné sítě paliativních
služeb
poskytovaných
v domácím prostředí pacienta, včetně sítě nadregionální. Současně je
aktivita zaměřena na zvýšení počtu úvazků pracovníků v přímé péči.

Indikátory

Legislativním nástrojem aktivity s podporou MPSV a MZd je podpora
novel zákonů o zdravotních a sociálních službách (konkrétně novel
zákonů
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách).
‐ Počet přepočtených úvazků pracovníků v přímé péči na 100 tis.
obyvatel za předpokladu max. doby dojezdnosti 60 minut
‐ Počet osob, které ve sledovaném čase a místě domácí paliativní
péče využily

Zpřesnění územní dimenze

Bude určeno v souladu s krajskými a obecními střednědobými plány
rozvoje sociálních služeb.

Popis územní dimenze (klíč)

Primárně podpora obcí do 15 tis. obyv.

Podklady pro vymezení ÚD

Střednědobé plány rozvoje sociálních služeb krajů a obcí.

Předpoklad doby realizace aktivity

Od 2021

Hlavní nositel

MPSV, MZd

Další nositelé

AZP, zdravotní pojišťovny, kraje

Hlavní realizátoři

MAS, NNO, obce, DSO, církve, kraje

Rozpočet (odhad)

23 mil. Kč

OP Z, OPZ+, IROP2, SR

Další postup po roce 2022

Subjekt

Aktivita

Do ‐

Termín

Odhadované
náklady

MPSV
MZd

Pokračování
N/A
v legislativním
procesu úprav
zákonů.

N/A

Název aktivity

3.3.6 Podpora zajištění primárních zdravotních služeb ve
venkovských a periferních oblastech

Opatření

32 ‐ Zajistit adekvátní dostupnost terénních sociálních služeb a zlepšit
dostupnost občanské vybavenosti ve venkovském prostředí a vytvořit
podmínky pro rozvoj komunitního života

Strategický cíl

3 Regionální centra a jejich venkovské zázemí

Specifický cíl

3.3 ‐ Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i v jejich
venkovském zázemí s důrazem na kulturní dědictví, péči o památky a
místní
specifika
a reagovat na problémy spojené se stárnutím a existencí či vznikem
sociálně vyloučených lokalit

Vazba na další aktivity AP SRR

‐

Vazba na aktivity KRV
Popis aktivity a její zdůvodnění

 Rozvoj technické infrastruktury zdravotních služeb (SpC 2.4) ÚD ‐
SPZR, PZR
Vzhledem k provedeným analýzám aktuálního stavu dostupnosti,
rozmístění, kapacit a demografické struktury poskytovatelů v oblasti
primární zdravotní péče 4 je nezbytně nutné urychleně (2019–2020)
zahájit aktivity vedoucí k zabezpečení místní dostupnosti sítě primární
zdravotní
péče
na
venkově
a v obtížně obsaditelných a neatraktivních oblastech (periferní
oblasti),
a to i s ohledem na zajištění co nejméně problematické generační
obměny lékařů a zdravotních sester.
Je potřebné organizačně zabezpečit zapojení zdravotních pojišťoven
a poskytovatelů zdravotních služeb ve spolupráci místními
samosprávami (obce, kraje) do podpory vzniku i zachování praxí a
výchovy lékařů ve vybraných oblastech a podpora ostatních
zdravotních pracovníků.
Nástrojem aktivity a podpory ze strany MZd jsou:
‐ Přímá finanční podpora praxí jednorázově a dlouhodobě
vhodnými dotačními tituly MZd;
‐ Nepřímá podpora zřízení a chodu praxí a dalších motivujících
faktorů (zajištění odpovídajícího bydlení, dopravního prostředku
pro možnost poskytování zdravotních služeb v celém regionu,
zaměstnání partnerů, vzdělávání a kroužky dětí apod.);
‐ Podpora vzdělávání mladých lékařů na LF (stipendia na základě
smluv např. s obcemi z rodného regionu);
‐ Podpora vzdělávání sester SZŠ a VOŠZ (stipendia na základě smluv
např. s obcemi z rodného regionu – kooperace s MŠMT);

Šídlo, Luděk a kol.: Hodnocení a modelování dostupnosti primární zdravotní péče jako klíčového aspektu
zdravotní péče v ČR, TAČR projekt č. TD03000312, 2017.

4

‐

‐
‐

Indikátory

Zpřesnění územní dimenze
Popis územní dimenze (klíč)

Podpora lékařů ve specializační přípravě, odstupňované dotace na
rezidenční místa v závislosti na lokalitě (nastavení stabilizačních
dohod na úrovni ČR vs. rezident);
Podpora školitelů lékařů primární péče (dotace na základě smluv);
Podpora sdružených praxí.

Nástrojem s podporou MŠMT je zahájení, resp. podpoření edukaci
místní samosprávy v oblasti zdravotnictví a jeho managementu např.
formou kurzů či workshopů.
‐ Podíl kapacity lékařů v seniorském věku na celkové kapacitě
lékařů v daném regionu
‐ Počet a kapacita nově příchozích lékařů/sester
‐ Počet a finanční objem udělených studijních stipendií
obce s nedostatečnou dostupností zdravotní péče dle dat MZd
 Především oblast tzv. vnitřních periferií (území podél hranic
jednotlivých krajů, především v oblasti např. západo‐jižních
hranic Středočeského kraje, území na pomezí Čech a Moravy).
Jedná
se
o oblasti s výskytem sociálně patologických jevů a se závažnou
situací v ekonomické a sociální dimenzi + oblasti s nízkou
dopravní dostupností i vybaveností služeb – např. Jesenicko‐
Bruntálsko, v příhraničních oblastech Jihočeského kraje s HR a
DR specifikovaných na základě dat MZd.
 Místa s ohroženou dostupností zdravotních služeb vyplývající z
potřeb zdravotních pojišťoven.
 Při hodnocení žádostí o dotace na celé specializační vzdělávání
je zohledňováno kritérium regionální potřebnosti.

Podklady pro vymezení ÚD

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

Předpoklad doby realizace aktivity

Od 2021

Hlavní nositel

MZd

Další nositelé

Zdravotní pojišťovny, kraje, obce, DSO, Odborné lékařské společnosti

Hlavní realizátoři

MZd, MŠMT, Zdravotní pojišťovny, kraje, obce, DSO, Odborné lékařské
společnosti

Rozpočet (odhad)

‐

SR, RRF

Další postup po roce 2022

Subjekt

Aktivita

MZd

Riziko
N/A
pokračování DT i
v následujících
letech ze SR

Do ‐

Termín

infrastruktury

Odhadované
náklady
N/A

Název aktivity

3.3.7 Rozvoj technické
zdravotních služeb

pro

Opatření

6 ‐ Zlepšit dostupnost sociálních a zdravotních služeb

elektronizaci

16 ‐ Zajistit dostatečný rozsah sociálních a zdravotních služeb

32 ‐ Zajistit adekvátní dostupnost terénních sociálních služeb a zlepšit
dostupnost občanské vybavenosti ve venkovském prostředí a vytvořit
podmínky pro rozvoj komunitního života
Strategický cíl

1 Metropole
2 Aglomerace
3 Regionální centra a jejich venkovské zázemí

Specifický cíl

1.3 ‐ Zajistit občanskou vybavenost v dostatečném rozsahu a
dostupnosti
v jádrech metropolitních oblastí, suburbiích i v širším zázemí a omezit
riziko vzniku sociální polarizace a segregovaných či vyloučených lokalit.
2.3 ‐ Zajištění dostatečného rozsahu služeb a předcházení vzniku
a prohlubování sociálního vyloučení MZd

Vazba na další aktivity AP SRR

‐

Vazba na aktivity KRV

Rozvoj technické infrastruktury zdravotních služeb (SpC 2.4)

Popis aktivity a její zdůvodnění

Aktivita je zaměřena na dosažení odpovídající úrovně modernizace a
kvality technického zázemí a přístrojového vybavení pro udržení a další
zvyšování kvality poskytované zdravotní péče, nabídky možností,
bezpečnosti
provozu
a zvyšování možností Smart řešení pro poskytovatele zdravotních
služeb, popř. poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují zdravotní
služby.
Nástrojem aktivity je program na zlepšení infrastruktury elektronizace
zdravotnictví pro dálkovou komunikaci ve formě vybavení
poskytovatelů péče prostředky splňujícími základní požadavky na
funkce, interoperabilitu, bezpečnost a ochranu u dat, integrovatelnost a
dlouhodobou
udržitelnost
‐ pomocí krátkých textových zpráv a multimediálních příloh
zdravotnických pracovníků umožňující telekonsilia, odborné lékařské
porady
se
zvukem
a videem a telekonzultace. Aplikace budou již připraveny pro budoucí
implementaci elektronické identifikace zdravotnických pracovníků a
pacientů dle Národní strategie elektronického zdravotnictví.
Koncepce aktivity má tyto charakteristiky: na základě výběrového řízení
pořídit přímo poskytovatelům péče aplikační softwarové vybavení pro
nejběžnější HW a SW platformy používané v Česku, z pohledu i příštích
několika let, a současně k tomu dvouletou technickou podporu od
instalace poskytovatelům péče. Po uplynutí tohoto dvouletého období
bude další podpora aplikací s předem známými parametry předmětem
smluvního vztahu mezi dodavatelem aplikace v příslušné skupině a
poskytovatelem péče.
Virová pandemie (SARS COVID‐19) posílila význam a potřebnost a
zdůraznila naléhavost modernizace komunikací různých subjektů
v rámci zdravotnictví na dálku a potřebu ji řešit rychle, s minimálními
barierami pro jejich uživatele. Současně prakticky ve stejném období
zintenzivnily kybernetické útoky, zejména na informační systémy
nemocnic, což obvykle vede k vážným ztrátám jak informací, tak
schopností poskytovat zdravotní služby v plném rozsahu, nemluvě o
finanční zátěži. Je proto nanejvýš nutné přikročit k řešením využívajících
bezpečné nástroje, k čemuž má aktivita přispět, pokud jde o osobní
elektronickou komunikaci profesionálů navzájem a s pacienty.

Nároky na osobní komunikaci v rámci zdravotnictví jsou v Česku
poznamenány vysoce odborným obsahem s velmi citlivými daty,
časovým tlakem a bohužel často poměrně nízkou úrovní povědomí o
kybernetické bezpečnosti v řadě praxí, což může vést k používání
k danému účelu ne příliš vhodných a bezpečných nástrojů určených
obvykle pro širokou veřejnost. Podcenění významu komunikací na dálku
ve zdravotnictví se v okamžiku naléhavé potřeby projevilo v chybějícím
organizačním rámci a také technickém vybavení.
Tako aktivita má přispět k technickému řešení a minimalizaci barier na
straně poskytovatelů, které spočívají v neexistenci technických
specifikací, vymezení požadavků na bezpečnost, organizaci výběrových
řízení a organizaci nákupu vybavení a jejich integraci do současných
technických platforem a konečně potřebné investici, na kterou nebyli
uživatelé připraveni a je také známým zdrojem občasné resistence
lékařů, pokud jde o elektronické vybavení jejich ordinací.
Uživatelem všech aplikací může být kterýkoliv lékař poskytovatele
zdravotních služeb s oprávněním poskytovat zdravotní služby na území
Česka. Informační kampaň pro cílovou skupinu poskytovatelů péče
(praktičtí lékaři, specialisté, nemocnice, léčebny, lázně apod.) se
soustředí na představení programu, jeho cíle a podmínky. Konektivita
není předmětem řešení tohoto programu, avšak zkušenosti a poznatky
z provozu budou systematicky v programu zpracovávány, neboť
příslušné informace mohou být podkladem i pro další aktivity, které se
týkají sektorových požadavků na telekomunikační sítě (např. 5G).
V rámci programu bude s dodavateli navržen a realizován systém
evidence jeho účastníků z řad lékařů, resp. poskytovatelů péče a
statistické sledování provozu.
Aktivita bude realizována v návaznosti na Národní strategii
elektronického zdravotnictví, na program Zdraví 2030 a v souladu s
projekty spolufinancovanými EU (Vybudování základní resortní
infrastruktury eHealth – informační a datové resortní rozhraní,
Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v rezortu MZ,
Zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice a další).
Druhým nástrojem aktivity je podpora legislativních opatření,
směřujících zejména k přijetí zákona o elektronizaci zdravotnictví.
‐ Podíl poskytovatelů zdravotních služeb využívajících aktivně
předmětné komunikační nástroje eHealth ve třech skupinách (s
přihlédnutím na pokračující organizační přípravu, zejm. pro
skupinu c).
‐ Zvyšující se hustota sítě institucí a dalších subjektů, které budou
využívat ke své činnosti nástroje eHealth

Indikátory

Zpřesnění územní dimenze

N/A

Popis územní dimenze (klíč)

Aktivita na vybavení HW/SW je určena primárně pro poskytovatele
zdravotních služeb v odlehlých oblastech bez vlastních ICT. Legislativní
nástroj a podpora centrální ICT je bez územní dimenze, tj. na území
celého Česka

Podklady pro vymezení ÚD

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

Předpoklad
aktivity

doby

realizace Od 2021

Hlavní nositel

MZd

Další nositelé

obce, kraje

Do 2022

Hlavní realizátoři

MZd, zdravotní pojišťovny, poskytovatelé zdravotních služeb, kraje,
hygienické stanice, popř. poskytovatelé sociálních služeb, kteří poskytují
zdravotní služby, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Státní
ústav pro kontrolu léčiv, věcné a technické správce centrálních
komponent a Ministerstvo vnitra

Rozpočet (odhad)

110 mil. Kč

SR, IROP2, RRF

Další postup po roce 2022

Subjekt

Aktivita

Termín

Odhadované
náklady

MZd

Pokračování
programu

N/A

N/A

MZd

Pokračování N/A
v podpoře
legislativních
opatření

N/A

Název aktivity

3.3.8 Vytváření kreativních a uměleckých center a klastrů

Opatření

10 ‐ Napomáhat rozvoji a využití kulturního potenciálu metropolitních
území
19 ‐ Napomáhat rozvoji a využití kulturního potenciálu aglomerací
33 ‐ Napomáhat rozvoji a využití kulturního potenciálu regionálních
center
a jejich venkovského zázemí

Strategický cíl

1 Metropole
2 Aglomerace
3 Regionální centra a jejich venkovské zázemí

Specifický cíl

1.3 ‐ Zajistit občanskou vybavenost v dostatečném rozsahu a
dostupnosti
v jádrech metropolitních oblastí, suburbiích i v širším zázemí a omezit
riziko vzniku sociální polarizace a segregovaných či vyloučených lokalit.
2.3 ‐ Zajištění dostatečného rozsahu služeb a předcházení vzniku
a prohlubování sociálního vyloučení
3.3 ‐ Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i v jejich
venkovském zázemí s důrazem na kulturní dědictví, péči o památky a
místní
specifika
a reagovat na problémy spojené se stárnutím a existencí či vznikem
sociálně vyloučených lokalit.

Vazba na další aktivity AP SRR
Vazba na aktivity KRV

Popis aktivity a její zdůvodnění

 Vytváření uměleckých ateliérů, kulturních a kreativních center,
klastrů
a sdílené ekonomiky (SpC 1.1)
 Podpora rozvoje zázemí pro kulturní a kreativní odvětví/průmysly
(KKO/KKP) (SpC 2.5)
V prostředí stavebního kulturního dědictví v souladu s principy zákona
č. 20/ 1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, bude
specificky podporováno vytváření kreativních a uměleckých center
nebo klastrů (např. využitím nevyužívaných památkově hodnotných
staveb a souborů včetně industriální architektury a propojováním

jednotlivých
aktérů
v oblasti kultury a kreativních průmyslů).

působících

Je vhodné zaměřit se na podporu malých podniků, startupů,
podnikatelů
a živnostníků působících v oblasti kulturních a kreativních průmyslů.
Podpořit přenos dobré praxe mezi urbánními centry vyššího řádu a
obcemi
v regionálních centrech a jejich venkovských zázemích, procesy
síťování
a budování kapacit (přenos know‐how mezi zavedenými kreativními
a kulturními klastry ve větších městech a začínajícími klastry a centry
v regionálních centrech a jejich venkovských zázemích).
Mezi další možné směřování patří také podpora coworkingových
center s různým zaměřením dle potřeb regionu a lokality.
Velkou bariérou pro budování těchto center jsou majetkové, finanční
nebo památkové vztahy u daných objektů a obrovské vstupní investice.
Tyto investice je vhodné zajistit prostřednictvím dotačních titulů.
Územní hledisko:
Kreativní centra („líhně kreativity“) mohou být účinným nástrojem
regenerace těch částí metropolí/aglomerací, které trpí neatraktivitou,
vyloučeností atd. Z příkladů kreativních center v zahraničí je patrné, že
pokud takové centrum vznikne a je úspěšné, přiláká řadu dalších
podniků, služeb, aktivit a má tak šanci území kolem sebe pozitivně
ovlivnit.
V regionálních centrech a jejich venkovských zázemích se vyskytují
specifické faktory ovlivňující využití kulturních a kreativních prvků a
potenciálu. V řadě obcí spadajících do venkovského zázemí regionálních
center se např. nachází množství lokalit a institucí (brownfiledy, muzea
a galerie, knihovny, kulturní památky atd.), s nevyužitým potenciálem
funkce kreativních a uměleckých center a klastrů. V případě
regionálních center a jejich venkovských zázemích je v rámci daného
specifického cíle významnější role těchto objektů při plnění funkcí
zajištění spolkového a komunitního života, než je tomu v případě
metropolí a aglomerací, s ohledem na možné výjimky v případě
některých lokalit.
CzechInvest v r. 2020 inicioval Národní komunikační platformu pro KKP,
s cílem sjednocovat nejvýznamnější hráče KKP z ČR (svazy, asociace,
instituce, kreativní inkubátory, klastr atd.) a jejím prostřednictvím bude
pravidelně stimulována aktivita méně zapojených regionů, sdílena
dobrá
praxe
z ČR
i zahraničí, budou komunikovány centrálně informace do regionů a
sbírány podněty pro „centrálu“ CzechInvestu. Platforma bude svolána
pravidelně
2‐4x za rok a její program budou spolutvořit zúčastněné instituce. Jde o
snahu centralizovat téma KKP a systematicky pracovat s jeho
potenciálem
a potřebami.
Kromě jiných aktivit bud důležitým nástrojem pro rozvoj kreativních
startupů
i projekt Technologické inkubace.

Úkoly pro resorty (MPO, MK, MMR):
Oblast vytváření kreativních a uměleckých center a klastrů lze označit
za meziresortní, přičemž se dotýká zejména působnosti MPO a MK a
v kontextu regionálního rozvoje a podpory projektové přípravy také
MMR. Dílčí úkoly uvedené níže v textu reflektují gesce jednotlivých
resortů a jejich příspěvek k úspěšnému naplnění aktivity.
Rolí MK je celková koordinace tématu, zajištění mapování aktuálního
stavu
a sdílení dobré praxe. Rolí MPO je zajištění „komerční“ složky podpory,
například ve smyslu umožnění využití brownfields pro účely kreativních
center a klastrů a vytvoření takových podmínek, které zohlední
specifika kreativních průmyslů v rámci podpory malých a středních
podniků, podnikatelů, startupů, podnikatelů a živnostníků. Rolí MMR
(ve spolupráci s MK) je podpora (kvalitních) projektů v rámci Centra
podpory veřejných investic v regionech.
Dílčí úkoly pro MPO
Dotační titul (OP TAK) na využití brownfieldů se zaměřením na vytváření
kreativních center a klastrů
Zohlednit v rámci OP TAK specifika kreativních průmyslů při podpoře
malých a středních podniků, startupů, podnikatelů a živnostníků (menší
částky například již od 200 tis. výše rozpočtu projektů, a vyšší
procentuální podpora snížený požadavek na historii žadatele či a
netechnologické výstupy). Vytvořit zjednodušený formát žádosti o
dotaci v duchu např. programu Technologie v OPPIK, který nezatíží
administrativou ani žadatele, ani administrující subjekt. Specifika
kreativních průmyslů budou zohledněna za předpokladu, že to umožní
podmínky rámce veřejné podpory a ostatních podmínek schválených
EK, které budou využity pro nastavení podpory z OP TAK.
Dílčí úkoly pro MK
Usnadnit výměnu dobré praxe oblasti dobrého vládnutí
prostřednictvím specializovaného webu, který podpoří přenos know‐
how
mezi
regiony
a městy – financováno z interních zdrojů MK, v rámci AP SRR není
vyžadována žádná dodatečná alokace.
Drobná podpora mapování kulturního a kreativního sektoru na lokální
úrovni.
Dílčí úkoly MK a MMR
Zajistit prostřednictvím Národního plánu obnovy (resp. prostředků RRF)
předprojektovou přípravu kulturních a kreativních projektů a také
projektů na revitalizaci brownfields, nevyužitých budov a památek
s ohledem na potenciální využití v oblasti kreativních a uměleckých
center a klastrů a knihoven jako center celoživotního vzdělávání. Týká
se následujících komponent Národního plánu obnovy:
 1.6: Podpora kultury a kreativního průmyslu (MK)
 4.1: Systémová podpora veřejných investic (MMR)

Indikátory
Zpřesnění územní dimenze

Centrum by mělo sloužit jako servisní jednotka pro města, obce, kraje
při přípravě projektů, jak ze soukromé i veřejné sféry.
‐ Počet podpořených uměleckých a kreativních center a klastrů
Relevantní i pro jádra metropolitních území a aglomerací, územní
dimenze spočívá v regionální podpoře, která bude zohledňovat odlišné

výchozí podmínky a potenciály jednotlivých krajů, resp. jednotlivých
lokalit.
Popis územní dimenze (klíč)

Lokální podpora kulturních a kreativních průmyslů na úrovni krajů

Podklady pro zpřesnění ÚD
Předpoklad doby realizace
aktivity

Od

Do

Hlavní nositel

MK, MPO

Další nositelé

MMR, CzechInvest

Hlavní realizátoři

Univerzity, podnikatelé a živnostníci, NNO, kraje, obce, DSO

Rozpočet (odhad)

‐

OP TAK, RRF

Další postup po roce 2022

Subjekt

Aktivita

Termín

Odhadované
náklady

Název aktivity

3.3.9 Zapojení organizací destinačního managementu do zvýšení
potenciálu kultury a cestovního ruchu

Opatření

10 ‐ Napomáhat rozvoji a využití kulturního potenciálu metropolitních území
19 ‐ Napomáhat rozvoji a využití kulturního potenciálu aglomerací
33 ‐ Napomáhat rozvoji a využití kulturního potenciálu regionálních center
a jejich venkovského zázemí

Strategický cíl

1 Metropole
2 Aglomerace
3 Regionální centra a jejich venkovské zázemí

Specifický cíl

1.3 ‐ Zajistit občanskou vybavenost v dostatečném rozsahu a dostupnosti
v jádrech metropolitních oblastí, suburbiích i v širším zázemí a omezit riziko
vzniku sociální polarizace a segregovaných či vyloučených lokalit.
2.3 ‐ Zajištění dostatečného rozsahu služeb a předcházení vzniku
a prohlubování sociálního vyloučení
3.3 ‐ Zlepšit dostupnost služeb v regionálních centrech i v jejich venkovském
zázemí s důrazem na kulturní dědictví, péči o památky a místní specifika
a reagovat na problémy spojené se stárnutím a existencí či vznikem sociálně
vyloučených lokalit.

Vazba na další aktivity AP
SRR
Vazba na aktivity KRV

‐
‐
‐
‐

Podpora kulturních aktivit a jejích aktérů (SpC 1.2) ÚD ‐ RR, SZR, PZR,
SPZR, NTR
Podpora spolkového života v obcích (SpC 1.2) ÚD ‐ RR, SZR, PZR, SPZR,
NTR
Spolupráce s organizacemi destinačního managementu (např. místních
regionálních produktů) (SpC 4.2)
Rozvoj udržitelného cestovního ruchu v ekonomické, kulturní
a environmentální oblasti (SpC 4.2) ÚD RR, SZR, PZR, SPZR, NTR

‐
Popis aktivity a její
zdůvodnění

Podpora plánování udržitelného rozvoje cestovního ruchu (SpC 5.1) ÚD ‐
RR, SZR, PZR, SPZR, NTR

Cílem aktivity je podpora síťování mezi pořadateli kulturních
akcí/provozovateli kulturních institucí a organizacemi destinačního
managementu. V současném stavu je úroveň výměny informací velmi malá
a často tak některé kulturní akce s potenciálem pro návštěvníky nejsou
optimálně propagovány. Zároveň dochází ve stejném území k duplicitám
v kulturní nabídce. Koordinace prostřednictvím organizací destinačního
managementu tak může vést ke zvýšení zásahu akcí, zvýšení tržeb a snížení
duplicit v území.
Kultura často žije svým vlastním životem a ne vždy optimálně funguje
spolupráce a koordinace se sférou cestovního ruchu. Klíčová je především
koordinace, sdílení informací mezi provozovateli kulturních institucí,
pořadatelů kulturních akcí se zástupci odvětví cestovního ruchu. Při
společném plánování lze koordinovat průběh turistické sezóny, např. lze
eliminovat možné přetížení destinace vlivem souběhu více silných akcí, nebo
lze naopak prodloužit a podpořit období „mimo hlavní sezónu“ tím, že se
realizace konkrétních akcí posune a prodlouží se tím návštěvnická sezóna.
Kulturní instituce, památky a kulturní akce často také představují hlavní
motivaci k návštěvě destinace a představují tak často základní stavební kámen
pro tvorbu „produktů CR“ realizovaných organizacemi destinačního
managementu, popř. poskytovateli služeb. Turisté zároveň představují pro
kulturní instituce a pořadatele kulturních akcí žádoucí cílovou skupinu. Úzká
spolupráce sféry kultury a cestovního ruchu v území je tedy naprosto zásadní.
Nezbytnou součástí kvalitního marketingu kulturních akcí je jejich
přístupnost i pro zahraniční návštěvníky, a to nejen ve fázi samotné
realizace, ale především dostupnost kvalitních informací minimálně v
angličtině, popř. jiném světovém jazyce na webových stránkách, dostupnost
překladu programu akce a možnost komunikace o podrobnostech akce
v cizím jazyce. Pro výše uvedené často organizátoři nemají dostupné finanční
prostředky. Proto je důležité, aby organizátoři akcí aktivně komunikovali
s organizacemi destinačního managementu (dále jen “DMO”), které v rámci
svých komunikačních aktivit dle možností mohou s propagací v dalších
jazykových mutacích pomoci.
Dalším krokem je provázání kulturních akcí na další atraktivity v cestovním
ruchu a spolupráce v rámci tvorby tzv. mezioborového produktu cestovního
ruchu. Jedná se o systematické provázání regionální produkce a výroby
(potravinářské, řemeslné, další) se službami cestovního ruchu (např.
ubytování, stravování, doprava, průvodcovská činnost) s tematicky vhodnými
kulturními akcemi, kulturními památkami, paměťovými institucemi a dalšími
atraktivitami cestovního ruchu. Výsledkem je ucelená tematická nabídka,
příkladem je např. Tzv. Technotrasa v Moravskoslezském kraji, nebo “Zámky
na Orlici” v Královéhradeckém kraji. Tvorbu těchto produktů koordinují DMO,
proto je naprosto klíčová komunikace mezi kulturními aktéry a těmito
organizacemi.
Je třeba respektovat různé způsoby podpory dle podmínek jednotlivých krajů
a jejich potřeb (formy propagace, otázka začlenění kulturních aktivit a jejich
podpory do strategií rozvoje cestovního ruchu).
Značný vliv na tuto aktivitu bude mít aktuální epidemiologická situace.
Kroky zaměřené na lepší síťování:
‐ Zapojení všech dotčených aktérů (pořadatelé kulturních akcí, knihovny,
provozovatelé
kulturních
institucí,
organizace
destinačního
managementu) v rámci PS Cestovní ruch pod RSK jednotlivých krajů

‐

Ustavení stálé konference destinačních managerů a muzejních
a galerijních pracovníků specializovaných na komunikaci s veřejností
(oslovení konkrétních zástupců muzejních institucí realizovat ve
spolupráci s Českým výborem Mezinárodní rady muzeí ICOM, Asociací
muzeí a galerií České republiky, Rady galerií České republiky, Českého
svazu muzeí v přírodě) – rozšíření PS pod RSK

Finanční podpora:
‐ V rámci dotačních titulů na podporu DMO umožnit spolupráci DMO
s kulturními institucemi / pořadateli v regionu za účelem propagace
kulturních akcí a aktivit, např. formou vyššího počtu bodů při hodnocení
žádostí za aktivní spolupráci – MMR/OCR
‐ Finanční podpora tzv. Mezioborových produktů cestovního ruchu
(propojuje kulturní instituce, podnikatele, lokální produkci
a infrastrukturu CR) na území DMO – MMR/OCR
Doporučení pro aktéry v území:
‐ Ustavení regionálních/krajských uskupení DMO a kulturních zařízení ke
krajské koordinaci aktivit
‐ Spolupráce kulturních organizací a DMO při plánování akcí, podpora
vytváření společných kalendářů akcí na území DMO
‐ Realizace případových studií na oživení konkrétních lokalit, obnovu tradic
ve spojení nositel + DMO. U případových studií využít jak akademickou
sféru z oblasti managementu a marketingu cestovního ruchu, tak sítě
a platformy spolupráce DMO.
‐ Průběžné hodnocení potenciálu kulturních akcí využitelných v rámci
cestovního ruchu
Při realizaci investičních projektů v oblasti obnovy objektů zvýhodnit žadatele,
kteří ve strategii dalšího rozvoje objektu počítají se spoluprací s DMO,
respektive mají navázané partnerství
Indikátory

‐

Počet podpořených projektů, které rozvíjejí propagaci kulturních
institucí a jejich aktivit

Zpřesnění územní dimenze
Popis územní dimenze (klíč)
Podklady pro zpřesnění ÚD
Předpoklad doby realizace
aktivity

Od 2021

Do 2021

Hlavní nositel

MK

Další nositelé

MMR

Hlavní realizátoři

DMO, kulturní instituce, univerzity, podnikatelé a živnostníci, MAS,
NNO, kraje, obce, církev, DSO, muzea a galerie

Rozpočet (odhad)

‐

Další postup po roce 2022

Subjekt

SR
Aktivita

Termín

Odhadované
náklady

Název aktivity

3.3.10 Podpora dostupnosti maloobchodní sítě

Opatření

46 ‐ Zajistit občanskou vybavenost

Strategický cíl

5 Hospodářsky a sociálně ohrožená území

Specifický cíl

5.4 ‐ Zajištění dostatečné občanské vybavenosti

Vazba na další aktivity AP SRR
Vazba na aktivity KRV

Popis aktivity a její zdůvodnění

 Rozvoj občanské vybavenosti (SpC 2.4)
 Budování sdílených prostor pro obchodní služby a podpora jejich
dostupnosti (SpC 2.4)
Vybavenost především nejmenších obcí není ideální a je vhodné
podpořit existenci a provoz některých komerčních služeb, především
obchodů se základním zbožím a potravinami, které mají pro obyvatele
ve
vyšším
věku
a v horším zdravotním stavu, často bez možnosti použití osobního
automobilu, zásadní význam mimo jiné i jako sociálně‐psychologický
faktor udržení komunitního života.
V rámci aktivity bude realizováno:
‐ podpora rekonstrukcí a výstavby maloobchodních prodejen v
malých obcích a realizace alternativních řešení (např. pojízdné
prodejny) z PRR 19+
‐ podpora rekonstrukcí a výstavby maloobchodních prodejen
z CLLD
‐

Indikátory

Zpřesnění územní dimenze

podpora provozu maloobchodních prodejen z krajských DT
(kraje)
‐ podpora provozu maloobchodních prodejen z nového
programu Obchůdek (MPO)
‐ ve spolupráci s bankami a poskytovateli platebních služeb
nabídnout živnostníkům a MSP možnost bezhotovostního
styku, např. formou odpuštění transakčních poplatků, příp. i
poskytnutí terminálů na dobu určitou zdarma (banky)
‐ Podpora dostupnosti maloobchodních prodejen (celková
alokace v Kč určená na podporu, proplacené ŽoP)
‐ Počet podpořených provozoven
‐ Počet vytvořených nástrojů pro rozvoj bezhotovostního styku
pro živnostníky a MSP
Obce do 1 000 obyvatel a obce od 1 000 do 3 000 obyvatel včetně
v případě provozovny v odlehlé místní části, která má sama pod 1 000
obyvatel.

Popis územní dimenze (klíč)
Podklady pro zpřesnění ÚD
Předpoklad doby realizace
aktivity

Od 2021

Do 2022

Hlavní nositel

MMR, MPO,

Další nositelé

kraje, banky

Hlavní realizátoři

Obce, DSO, MAS, podnikatelé

Rozpočet (odhad)

140 mil. Kč

SR – DT Obchůdek a PRR19+

Další postup po roce 2022

Subjekt

Aktivita

Termín

Odhadované náklady

Název aktivity

3.4.1 Podpora pozemkových úprav směřujících ke stabilizaci krajiny

Opatření

37 ‐ Využít moderních systémů hospodaření v krajině a snížit negativní dopady
intenzivního způsobu hospodaření v území

Strategický cíl

3 Regionální centra a jejich venkovské zázemí

Specifický cíl

3.4 ‐ Pečovat o prostředí obce a stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny
a zamezit její degradaci

Vazba na další aktivity AP
SRR
Vazba na aktivity KRV

Stabilizovaný vodní režim venkovské krajiny („Voda“) (SpC 3.2)

Popis aktivity a její
zdůvodnění

Mezi základní podmínky úspěšné adaptace na změnu klimatu patří šetrné
využívání území a zavádění nových technologií. Pozemkovými úpravami jsou
vytvářeny podmínky pro šetrné hospodaření vlastníků půdy, pozemky se jimi
prostorově a funkčně uspořádávají a zabezpečuje se jejich přístupnost.
Pozemkové úpravy v daném katastrálním území mají rozhodující potenciál být
důležitým krokem pro adaptaci na změnu klimatu. Pozemkové úpravy musí
spočívat ve vhodném plánování využití území v zemědělství, promyšlené
tvorbě krajinné mozaiky se zastoupením mokřadů, lesních porostů a dalších
krajinných prvků, které mají pozitivní vliv na vodní režim krajiny, biodiverzitu
a zlepšení krajinných a přírodních struktur.
Aktivita je zaměřena na podporu finanční, hmotné a organizační podpory
realizace pozemkových úprav.
a) Zvýšení finanční podpory z kapitol MŽP, MZe a státní rozpočtu pro realizaci
pozemkových úprav
b) Přednostně řešit pozemkové úpravy v územích ohrožených suchem (pro
potřeby pozemkových úprav dle Generelu vodního hospodářství krajiny)
c) Legislativně upravit zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech , ve znění pozdějších předpisů pro finanční podporu
výkupu pozemků pro realizaci společných zařízení, protierozních a
vodohospodářských opatření (zejména revitalizace vodních toků a niv, vodních
nádrží apod.)

Indikátory





Objem finančních prostředků na provádění pozemkových úprav (Kč)
Počet pozemkových úprav (dokončených + rozpracovaných)
Realizované prvky plánu společných zařízení ‐
opatření ke
zpřístupnění (km), vodohospodářská opatření (ha), protierozní
opatření (ha) a ekologická opatření (ha)

Zpřesnění územní dimenze

Území ohrožené suchem

Popis územní dimenze (klíč)

Katastrální území kategorie ohrožení suchem

Podklady pro zpřesnění ÚD

Generel vodního hospodářství krajiny ČR

Předpoklad doby realizace
aktivity

Od 2021

Do

Hlavní nositel

MZe, SPÚ

Další nositelé

MŽP

Hlavní realizátoři

Státní pozemkový úřad,
Obce, dobrovolné svazky obcí
Vlastníci a nájemníci pozemků

Rozpočet (odhad)

5 310 mil. Kč

OP ŽP, RRF, FST, SR ‐ Všeobecná pokladní správa, SPÚ

Další postup po roce 2022

Subjekt

Aktivita

Název aktivity

3.4.2 Revitalizace brownfields

Opatření

11 ‐ Zajistit koordinovaný prostorový rozvoj metropolitních území

Termín

Odhadované náklady

20 ‐ Podpořit udržitelný prostorový rozvoj aglomerací
25 ‐ Revitalizovat brownfieldy
46 ‐ Zajistit občanskou vybavenost
Strategický cíl

1 Metropolitní území
2 Aglomerace
3 Regionální centra a jejich venkovské zázemí
5 Hospodářsky a sociálně ohrožená území

Specifický cíl

1.4 ‐ Zajistit koordinovaný prostorový rozvoj metropolitních území
2.4 ‐ Podpořit udržitelný prostorový rozvoj aglomerací
3.1 ‐ Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny
regionálních center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu
a podpořit propojení podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu práce.
5.4 ‐ Zajištění dostatečné občanské vybavenosti.

Vazba na další aktivity AP
SRR

‐

Vazba na aktivity KRV

‐

Popis aktivity a její
zdůvodnění

Brownfieldy jsou rozmístěny na území celého Česka a představují pro jejich
vlastníky i uživatele lokality zátěž, v některých případech jsou navíc
kontaminovány předchozí hospodářskou činností. Lokality, které by mohly být
využity ve veřejném zájmu, jsou tak často ponechány bez potřebné údržby a
investic. Tuto skutečnost často doplňuje komplikovaná struktura vlastnických
vztahů.
Zvýšená podpora brownfieldů by měla směřovat především do regionálních
center, strukturálně postižených krajů a hospodářsky a sociálně ohrožených
území, kde je menší potenciál zájmu soukromých investorů a že se brownfieldy

zregenerují tržně. Zároveň regenerace brownfieldů v těchto oblastech může
pomoci vyřešit problém nedostatečné občanské vybavenosti, zvýšit nabídku
nemovitostí pro rozvoj podnikání ad. V návaznosti na podporu budování
a obnovy modro‐zelené infrastruktury a veřejných prostor je cílem zajistit
kompaktní zástavbu k dalším potřebám rozvoje území v souvislosti se změnou
klimatu.
Aktivita je zaměřena na podporu/zohlednění níže uvedených opatření v dotačních
titulech a jiných podporách MŽP, MMR, MPO:
1) MMR vytvoří systém pro podporu regenerace brownfieldů zaměřené na funkci
občanské vybavenosti s odlišnou mírou dotace v různých typech území dle SRR
21+.
2) MPO zohlední v dotačních programech, zaměřených na regenerace brownfields
a průmyslových zón, území Regionálních center a Hospodářsky
a sociálně ohrožených územích (HSOÚ)

Indikátory

3) Rezorty budou spolupracovat na zjednodušení kombinované vícezdrojové
podpory brownfieldů.
‐ Zábor ZPF ve prospěch zastavěného území
‐ Počet revitalizovaných brownfieldů (počet)
‐ Rozloha revitalizovaných brownfieldů (m2)

Zpřesnění územní dimenze
Popis územní dimenze (klíč)
Podklady pro zpřesnění ÚD
Předpoklad doby realizace
aktivity

Od 2021

Do

Hlavní nositel

MŽP, MMR, MPO

Další nositelé

MZe, MF, MK

Hlavní realizátoři

Obce, města, dobrovolné svazky obcí, kraje, vlastníci (majitelé) pozemků

Rozpočet (odhad)

1 4 00 mil. Kč

OP ŽP, OP TAK, FST, SR ‐ Program rozvoje regionů 19+ (MMR),
Finanční nástroj SFPI, Programy MPO

Další postup po roce 2022

Subjekt

Aktivita

Název aktivity

3.4.3 Likvidace kontaminovaných míst

Opatření

25 ‐ Revitalizovat brownfieldy

Strategický cíl

3 Regionální centra a jejich venkovské zázemí

Specifický cíl

3.1 ‐ Vytvořit vhodné podmínky pro diverzifikaci ekonomické základny
regionálních center a jejich venkovského zázemí a využití jejich potenciálu

Termín

Odhadované náklady

a podpořit propojení podnikatelských subjektů ve vztahu k potřebám trhu
práce.
Vazba na další aktivity AP
SRR

‐

Vazba na aktivity KRV

‐

Popis aktivity a její
zdůvodnění

Mezi závažné zdroje rizik antropogenního původu patří především např.
chemické látky, které jsou nejčastěji nositelem ohrožení nebo příčinou
závažných havárií. V oblasti prevence vzniku kontaminovaných míst
a předcházení ekologické újmě je klíčová průběžná evidence, dokončení
inventarizací příp. odstraňování kontaminovaných míst
Aktivita je zaměřena na podporu/zohlednění níže uvedených opatření
v dotačních titulech a jiných podporách MŽP:
MŽP bude podporovat sanace ekologických zátěží na území brownfieldů.

Indikátory

Vzhledem k tomu, že řešení problematiky odstraňování starých ekologických
zátěží není řízeno žádným zákonem a neexistoval jednotný postup, nebyla
databáze SEKM (Systém evidence kontaminovaných míst) naplňovanou
systematickou inventarizací. V roce 2019 byl zahájen projekt 2. etapy Národní
inventarizace kontaminovaných míst, jehož výsledkem bude naplněná
databáze SEKM, a to včetně vyhodnocení priorit pro odstraňování starých
ekologických zátěží. Nejvíce lokalit starých ekologických zátěží s nejvyšší
prioritou pro průzkum a sanaci se nachází v Jihomoravském,
Moravskoslezském a Středočeském kraji. Většinou se jedná o bývalé
průmyslové objekty, skládky odpadů, čerpací stanice apod. Vedle databáze
SEKM existují i územně analytické podklady určené pro územní plánování,
v jejichž seznamu je okolo 9 300 lokalit, a to včetně lokalit evidovaných
v SEKM.
‐
Celkový počet ukončených sanací (počet)
‐
Počet ploch kontaminovaných míst (počet)
‐
Rozsah sanací ekologických zátěží (ha)

Zpřesnění územní dimenze
Popis územní dimenze (klíč)
Podklady pro zpřesnění ÚD
Předpoklad doby realizace
aktivity

Od 2021

Do

Hlavní nositel

MŽP

Další nositelé

MF

Hlavní realizátoři

Obce, města, dobrovolné svazky obcí, kraje, vlastníci (majitelé) pozemků

Rozpočet (odhad)

840 mil. Kč

OP ŽP, FST, SR

Další postup po roce 2022

Subjekt

Aktivita

Termín

Odhadované náklady

Název aktivity

3.5.2 Komunitní energetika

Opatření

38 ‐ Rozvíjet nové zdroje energie získávající energii z obnovitelných
zdrojů
a úložiště energie
39 ‐ Upravit přenosovou a distribuční soustavu s cílem umožnit
připojení nových zdrojů obnovitelné energie

Strategický cíl

3 Regionální centra a jejich venkovské zázemí

Specifický cíl

3.5 ‐ Umožnit energetickou transformaci venkovského zázemí
regionálních center

Vazba na další aktivity AP SRR

‐
‐ Zajištění dostupnosti energií, rekonstrukce a decentralizace
přenosové soustavy (SpC 2.2)
‐ Budování infrastruktury pro ostrovní systémy zásobování energiemi
(SpC 2.2)

Vazba na KRV

Popis aktivity a její zdůvodnění

Ve venkovských regionech bude na rozdíl od větších sídel a centrálních
spotřebitelů energie (průmyslové podniky, obchodní centra, nemocnice
aj.) probíhat rychleji transformace energetiky směrem k decentralizaci,
využití obnovitelných zdrojů a systémům s potenciálem Smart sítí
a inteligentních rozvodů. Opatření směřuje k podpoře těchto řešení ze
strany obcí i soukromých aktérů (distribuční společnosti, lokální
dodavatelé i výrobci energií) tak, aby systémové překážky (fyzické i
administrativní) nové komunitní energetiky byly v území snižovány či
úplně odstraněny.
V souvislosti s decentralizací lze rovněž očekávat rostoucí počet malých
zdrojů energie (až na úrovni jednotlivých bytových / rodinných domů),
které mají či nemají schopnost energii akumulovat. Tomuto trendu
bude nutné přizpůsobit míru flexibility distribuční sítě, která bude
muset adekvátně reagovat na aktuální výrobu těchto malých zdrojů.
Nicméně důraz bude kladen na spotřebu energie v místě výroby, čímž
budou minimalizovány další nároky na distribuční a přenosovou
soustavu. Je nutné vznikající nový zdroj energie propojit do konečné
spotřeby energie její optimalizací, protože snížením potřeby energie
(zvyšováním energetické účinnosti na konečné spotřebě) lze správně
dimenzovat odpovídající kombinaci zdrojů energie.
Aktivita povede k efektivní výrobě a spotřebě energie a tím také ke
snížení cen za spotřebovávanou energii, díky čemuž se zvýší
atraktivita venkovského území.
‐ Finanční, metodická a propagační podpora obcí, krajů i vlastníků
domů při zavádění technologií umožňujících vytvoření
energetických komunit
‐ Opatření obcí, státu, či distribučních společností, která povedou
k posílení místní sítě umožňující využití OZE na úrovni obcí i
jednotlivých domů

Indikátory

Zpřesnění územní dimenze
Popis územní dimenze (klíč)

‐ Podíl energie z obnovitelných zdrojů na spotřebě energie
domácností
‐ Počet domácností zapojených do komunitní energetiky
Venkovské zázemí regionálních center (bez samotných center)
‐

Podklady pro zpřesnění ÚD

‐

Předpoklad doby realizace
aktivity

Od 2021

Do 2027

Hlavní nositel

MPO

Další nositelé

MŽP, MMR

Hlavní realizátoři

Obce, distributoři energie, dodavatelé energií

Rozpočet (odhad)

‐

OP TAK, OP ŽP, FST, RRF, ModFond

Další postup po roce 2022

Subjekt

Aktivita

Termín

Odhadované
náklady

HOSPODÁŘSKY A SOCIÁLNĚ OHROŽENÁ ÚZEMÍ

Přehled karet aktivit
3.4.2
3.4.3
5.1.1
5.1.2
5.1.3

Revitalizace brownfields (viz aktivita v části regionální centra)
Likvidace kontaminovaných míst (viz aktivita v části regionální centra)
Podpora příležitostí pro firmy pomocí finančních nástrojů a dalších motivačních opatření
Zvýšení míry podnikavosti a zvýšení produktivity firem
Zajištění podmínek pro rozvoj území bývalých vojenských újezdů

Název aktivity

5.1.1 Podpora příležitostí pro firmy pomocí finančních nástrojů
a dalších motivačních opatření

Opatření

41 ‐ Posilovat lokální zaměstnávání v rámci veřejných investic

Strategický cíl

5 Hospodářsky a sociálně ohrožená území

Specifický cíl

5.1 ‐ Zvýšení diverzifikace ekonomických činností a podpora tvorby
lokálních pracovních míst

Vazba na další aktivity AP SRR

3.1.2
 Podpora činností CzechInvestu v regionech (SpC 4.1) ÚD ‐ SZR,
PZR, SPZR, NTR Podpora příležitostí pro MSP a prvovýrobce
pomocí finančních pobídek (SpC 4.1) ÚD ‐ SZR, PZR, SPZR, NTR
 Podpora lokální produkce (regionální produkty a potraviny) a
využití lokálních produktů v rámci regionu (SpC 4.1) ÚD ‐ SZR, PZR,
SPZR, NTR

Vazba na aktivity KRV

Popis aktivity a její zdůvodnění

Aktivita směřuje k podpoře podnikavosti a vzniku nových
podnikatelských aktivit v periferních oblastech, které jsou obecně
znevýhodněny vzdáleností od center, dostupností infrastruktury a
nedostatkem kvalifikované pracovní síly.
Z těchto důvodů potřebují specifickou podporu, včetně finanční
podpory při využívání finančních nástrojů a dalších motivačních
opatření.
Jedná
se
o podporu sociálního podnikání (nejen integračního charakteru),
zavedení malých grantových schémat, voucherů, možnosti
mikrofinancování podniků, podporu lokálních značek, řemesel apod.
Dále je třeba podpořit místní poradenská centra, která mohou
informace
o těchto a dalších možnostech zprostředkovávat a poskytovat
příjemcům podporu při jejich využívání nebo kontakty a možnosti
spolupráce s poradenskými centry v regionálních centrech nebo
metropolích či aglomeracích (více aktivita 3.1.7).

Indikátory

Zpřesnění územní dimenze

Specifickou roli při podpoře zaměstnanosti mají také obce, a to ať
podporou veřejně prospěšných prací, sociálních podniků či
odpovědným veřejným zadáváním. Aktivita zahrnuje i konzultační
podporu obcím v těchto oblastech.
‐ Saldo počtu ekonomických subjektů v podpořených regionech
‐ Počet podpořených poradenských center pro podnikatele
‐ Objem
finančních
prostředků
(finanční
podpory)
z realizovaných schémat v rámci této aktivity pro podnikatele
KRV SZR, SPZR, PZR, N

Popis územní dimenze (klíč)
Podklady pro zpřesnění ÚD
Předpoklad doby realizace
aktivity

Od

Hlavní nositel

MPO

Další nositelé

HKČR, CzechInvest, MF, MPSV, ÚP ČR

Hlavní realizátoři
Rozpočet (odhad)

10 060 mld. Kč
OP PIK, OP TAK, FST, RRF, OP Z+, SR

Další postup po roce 2022

Subjekt

Aktivita

Termín

Odhadované náklady

Název aktivity

5.1.2 Zvýšení míry podnikavosti a zvýšení produktivity firem

Opatření

40 ‐ Rozvíjet drobné podnikání a malé a střední podniky
42 ‐ Usilovat o příchod vnějších investic
5 Hospodářsky a sociálně ohrožená území

Strategický cíl
Specifický cíl

5.1 ‐ Zvýšení diverzifikace ekonomických činností a podpora tvorby lokálních
pracovních míst
Vazba na další aktivity AP SRR 3.1.7
Popis aktivity a její
zdůvodnění

Hospodářsky a sociálně ohrožená území jsou charakteristická slabým
hospodářským výkonem, což je důsledkem ekonomické struktury těchto
regionů, nízké produktivity firem a s tím spojené nízké přidané hodnoty.
Zavedené lokální firmy v tomto typu území se potýkají s omezenou
dostupností i kvalitou lidských zdrojů a tím mají jen omezené možnosti
svého rozvoje. Současně je v těchto regionech zvýšená míra
nezaměstnanosti (včetně dlouhodobé nezaměstnanosti).
Cílem aktivity je proto podpořit růst počtu nových ekonomických subjektů
v regionech, podpořit rozvoj a zvýšení produktivity stávajících firem,
a tím zajistit lepší dostupnost pracovních příležitostí pro osoby
v produktivním věku, které dojíždějí do práce mimo místo svého bydliště.
Ve svém důsledku aktivita pozitivně ovlivní stabilitu regionu, která je v
současné době ohrožena trendem odchodu kvalifikované pracovní síly
mimo daný region.

Indikátory

Vzhledem k nízké dostupnosti poradenských služeb (aktivita 3.1.7) bude
podpořena rovněž výstavba adekvátní infrastruktury ‐ podnikatelských
inkubátorů a inovačních HUBů v lokálních centrech, která budou
spolupracovat s inovačními centry v krajských městech, a jejichž služby
budou zohledňovat specifika regionů. Vychází se z předpokladu, že k rozvoji
místních firem jsou dostačující inovace i nižších řádů, naopak na významu
nabývá sociální stránka podnikání – zaměstnávání obyvatel ve vyšším věku,
s nižší vzdělaností, v exekuci či sociálně vyloučených.
‐ Počet nově vytvořených pracovních míst
‐ Podíl vyjíždějících obyvatel za prací mimo region
‐ Počet nově podpořených podnikatelských inkubátorů a inovačních
HUBů v lokálních centrech

Typ územní dimenze
Popis územní dimenze (klíč)
Podklady pro vymezení ÚD
Předpoklad doby realizace
aktivity
Hlavní nositel

Od 2021

Další nositelé

MPSV, MMR,

Hlavní realizátoři

Obce, kraje, sdružení právnických osob, hospodářská komora, CzechInvest,
místní akční skupiny, dobrovolné svazky obcí
‐
OP TAK, FST, RRF, OP Z+
Subjekt
Aktivita
Termín
Odhadované náklady

Rozpočet (odhad)
Další postup po roce 2022

Do 2023

MPO

Název aktivity

5.1.3 Zajištění podmínek pro rozvoj území bývalých vojenských
újezdů

Opatření

40 ‐ Rozvíjet drobné podnikání a malé a střední podniky
42 ‐ Usilovat o příchod vnějších investic

Strategický cíl

5 Hospodářsky a sociálně ohrožená území
5.1 ‐ Zvýšení diverzifikace ekonomických činností a podpora tvorby lokálních
pracovních míst
Vazba na další aktivity AP SRR ‐
Specifický cíl

Popis aktivity a její
zdůvodnění

Území bývalých vojenských újezdů je velmi specifické. Jedná se o rozsáhlá
území s ekologickými zátěžemi a velkým množstvím opuštěných objektů
(brownfields) po vojenské činnosti s nekvalitním dopravním napojením. To
představuje bariéry pro další rozvoj oblasti, která je jinak velmi cenná
z hlediska svého přírodního bohatství. Oblast představuje vysoký potenciál
pro řešení problematiky ochrany životního prostředí, lokalizaci
strategických průmyslových oborů, vědy a výzkumu či pro rozvoj
cestovního ruchu a jiných volnočasových aktivit, který za současných
podmínek zůstává nedostatečně využit.
Neřešení uvedených problémů a nevyužití uvedeného potenciálu povede
k ekonomickému zaostávání oblastí a prohlubování socioekonomických
rozdílů mezi obyvateli. Vytváření předpokladů pro využívání opuštěných
areálů a ploch vojenského původu je mimo jiné i jedním z úkolů stanovených
v Politice územního rozvoje ČR.
Upřednostňováno by mělo být řešení využití území formou drobnějších
aktivit před celkovým řešením území jako celku formou nákladných a často
neuskutečnitelných akcí. Z tohoto důvodu je níže uveden soupis různých
typů aktivit, které jsou jednotlivě realizovatelné, ve výsledku postihnou celé
sledované území a zároveň umožní variabilitu využití pro velké množství
zájmových skupin a otevření oblasti široké veřejnosti.
ODSTRANĚNÍ EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ PO VOJENSKÉ ČINNOSTI
V území vojenských újezdů se nachází stále ještě značné množství vojenské
munice a materiálu, jejichž existence je významnou bariérou pro další využití
areálu. Je proto nutné provést důkladnou očistu území, aby zde mohly být
realizovány další aktivity a oblast mohla být celá bezpečně zpřístupněná
veřejnosti. Odstraňování starých ekologických zátěží v minulosti probíhalo
v režii státu, ale nedošlo k úplné očistě. Role státu je proto pro kompletní
očistu území klíčová.
DEMOLICE CHÁTRAJÍCÍCH A NEVYUŽÍVANÝCH OBJEKTŮ A ODSTRAŇOVÁNÍ
NEVYUŽÍVANÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH
V důsledku předchozího využití území jako vojenského prostoru se zde
nachází velké množství objektů a zpevněných ploch, které jsou v havarijním
nebo nevyhovujícím stavu. Pro to, aby bylo možno oblast připravit pro nové
využití, je nutné zajistit odstranění nebo revitalizaci těchto objektů.
Kompletní odstranění objektů, kterých je v území velké množství, by za
současných podmínek mohlo trvat neúměrně dlouho a proces nového
využití území tím zpomalit. Z tohoto pohledu je klíčové detailně zmapovat
absorpční kapacitu a následně adekvátně navýšit prostředky stávajícího
programu MMR Podpora revitalizace území a umožnit během procesu

schvalování žádostí opravu jejich formálních nedostatků (např. chybějící
přílohy apod.).
VYTVOŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU
A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
Rozlehlost území a zajímavé přírodní prostředí představují potenciál pro
rozvoj aktivit v oblasti šetrného cestovního ruchu a volnočasových aktivit,
zejména outdoorových, ve vazbě na zachovalou krajinu.
Oblast nabízí ideální podmínky pro vytvoření sítě cyklotras a cyklostezek.
Z důvodu velké rozlohy území se ale jedná o dlouhé úseky propojující
jednotlivé místní části, což vyžaduje realizaci komplexního velkého projektu,
který není možné realizovat na místní ani krajské úrovni, a byla by zde
potřeba větší koordinace ze strany státu.
‐

‐

‐
‐

nastavit dotační programy a upravit jejich podmínky tak, aby obce
a kraje, jako žadatelé, mohly realizovat větší projekty, které budou
řešit nejen menší úseky cyklotras jednotlivých obcí, ale i komplexní
projekty pro celé regiony
upravit podmínky dotačních programů tak, aby bylo možné čerpat
nejen na cyklostezky, ale i na další úseky na účelových komunikacích,
polních a lesních cestách
umožnit krajům, aby mohly koordinovat podporu úseků, které leží na
strategické páteřní síti cyklotras
koordinovat projekty pro cyklodopravu, které přesahují hranice 1 kraje
nebo jejich napojení na mezinárodní cyklotrasy v koncepčních
dokumentech na národní úrovni

ZAJIŠTĚNÍ NOVÉHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Tyto areály disponují velkými plochami, které často nemají stanoveny jasné
podmínky využívání, a proto zde dochází ke kumulaci celé řady aktivit, které
ale mohou být bez koordinace často nebezpečné (například využívání
letištní dráhy pro amatérské létání a zároveň pro in‐line bruslení apod.).
Obrovská zpevněná plocha nabízí potenciál pro umístnění řady aktivit,
avšak hledání jejího využití může právě z důvodu její velikosti přesáhnout
rámec kraje a hledání využití by proto mělo být řešeno ve spolupráci se
státem.
Potenciál pro budoucí využití může být například v oblasti testování
chytrých řešení a dronů. Výhodou těchto území je v tomto případě jejich
odlehlost umožňující případné utajení či realizaci hlučnějších aktivit.
Role státu by v těchto případech měla být především iniciační (komunikace
s potenciálními investory a aktivní nabízení těchto ploch) a případně
navázání spolupráce zahrnout další nástroje (investiční pobídky, záruky
podpory rozvoje území), pokud se bude jednat
o strategického investora.
Oblasti disponují velkým množstvím volných ploch a představuje tak
potenciál pro lokalizaci také menších podnikatelských aktivit, např.
rozvojem stávajících či formou spíše menších podnikatelských zón, které
nebudou území dominovat. Podpořit rozvoj místních firem a přilákání
nových investic by bylo vhodné koordinovat prostřednictvím regionálních
kanceláří CzechInvestu (aktivita 3.1.2).

Indikátory

ZACHOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PROPAGACE CENNÉ PŘÍRODNÍ
KRAJINY
Některé části bývalých vojenských újezdů mají velmi zachovalé životní
prostředí a mohla by tak být propagována jako cenná přírodní krajina nejen
pro rozvoj cestovního ruchu, ale také jako vzorová či testovací oblast pro
některé projekty, nové metody a postupy v oblasti ochrany životního
prostředí. Jedná se například o zadržování vody v krajině, testování nových
postupů při využívání krajiny, chov vzácných druhů zvířat, využití nových či
alternativních technologií a materiálů apod.). Tyto aktivity mohou vhodně
rozvíjet či navazovat na činnosti subjektů, které v území působí, např.
Geopark Ralsko.
Role státu je v případě této aktivity spatřována zejména v koordinaci aktivit
na ochranu životního prostředí a testování nových přístupů s MŽP
‐ Rozsah odstraněných starých ekologických zátěží v bývalých
vojenských újezdech
‐ Počet podpořených projektů v oblasti cestovního ruchu v oblastech
bývalých vojenských újezdů
‐ Počet revitalizovaných nebo odstraněných chátrajících objektů

Zpřesnění územní dimenze

Hospodářsky a sociálně ohrožená území

Popis územní dimenze (klíč)

Správní území obcí zasahujících do bývalého vojenského prostoru

Podklady pro vymezení ÚD
Předpoklad doby realizace
aktivity
Hlavní nositel

MMR

Další nositelé

MŽP, AOPK, MPO, CzechInvest, MO, jednotlivé dotčené kraje

Hlavní realizátoři

obce, kraje, vlastníci pozemků

Rozpočet (odhad)
Další postup po roce 2022

‐
Subjekt

Od 2021

Do 2027

SR, IROP2, OP ŽP, OP TAK, RRF, FST
Aktivita
Termín
Odhadované náklady

PLÁNOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Přehled karet aktivit
6.1.1
6.1.2
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.5.1
6.5.2

Zlepšení koordinace strategického a územního plánování
Využívání nástrojů územního plánování pro efektivní péči o krajinu v obcích
Průběžné posuzování územní dimenze v navrhovaných národních dotačních titulech
Implementace nástroje TIA v oblasti politik a projektů
Efektivní implementace Smart řešení při rozvoji urbánních i rurálních území
Poskytování zvýhodněných úvěrů na rozvoj infrastruktury obcí a krajů
Vytvoření systému populačních prognóz pro efektivní plánování rozvoje území
Podpora tvorby místních energetických koncepcí

Název aktivity

6.1.1 Zlepšení koordinace strategického a územního plánování

Opatření

48 ‐ Vytvoření metodiky koordinace strategického a územního plánování

Specifický cíl

6.1 ‐ Posilovat koordinaci strategického a územního plánování

Strategický cíl

6 Kvalitní plánování regionálního rozvoje přispívající k plnění cílů regionální
politiky

Vazba na další aktivity AP
SRR

‐

Vazba na aktivity KRV

Metodická podpora v oblasti strategického plánování a řízení územního
rozvoje (SpC 5.1)

Popis aktivity a její
zdůvodnění

V rámci realizace aktivity dojde k aktualizaci stávajících metodik zaměřených
na tvorbu veřejných strategií, či k vytvoření nové metodiky. Hlavním smyslem
aktivity je definovat vhodnou vazbu mezi procesy strategického
a územního plánování na všech úrovních. Aktivita má prostřednictvím
provázání těchto klíčových plánovacích procesů přispět ke koordinovanému
rozvoji území. Součástí aktivity je uvedení metodiky do praxe formou
vzdělávání, osvěty, spolupráce.
Aktivita by měla usnadnit koordinaci obou procesů na úrovni státu, krajů,
obcí, funkčních regionů (např. území ITI), ORP, DSO i MAS. Pro tyto účely lze
důsledněji využívat stávající nástroje územního plánování, například územní
studie. Tyto nástroje přispívají ke zlepšení koordinace procesů strategického
a územního plánování na výše definovaných úrovních.
MMR hodlá pořídit Územní studii Pražského metropolitního regionu, jejímž
cílem je vytvořit podklad pro koordinaci územního rozvoje hlavního města
Prahy a navazujícího území Středočeského kraje v oblasti vybrané veřejné
infrastruktury. Cílem je dokončení této územní studie, což je uloženo
i Politikou územního rozvoje ČR.

Indikátory

Nositelé a realizátoři dílčích aktivit by měli přispět k důslednějšímu využívání
stávajících nástrojů územního plánování, regulovat novou výstavbu
(etapizace, územní studie, regulační plány), snižovat zábory zemědělského
půdního fondu a jasně specifikovat podmínky výstavby. Ke zlepšení stavu
rovněž přispěje koordinace strategického a územního plánování (včetně
koordinovaného zapojování všech relevantních aktérů a veřejnosti v obou
procesech). Finanční podpora by proto měla být zaměřena právě na dílčí kroky
a nástroje, které budou výše uvedenou charakteristiku naplňovat.
‐ Počet vytvořených metodik pro koordinaci strategického
a územního plánování
‐ Počet realizovaných územních studií zpracovaných ve spolupráci
územního a strategického plánování

Zpřesnění územní dimenze
Popis územní dimenze (klíč)
Podklady pro zpřesnění ÚD
Předpoklad doby realizace
aktivity

Od

Hlavní nositel

MMR

Další nositelé

kraje, obce, DSO, MAS

Hlavní realizátoři

kraje, obce, DSO, MAS

Do

Rozpočet (odhad)

‐

RRF (Centrum podpory veřejných investic
v regionech)

Další postup po roce 2022

Subjekt

Aktivita

Název aktivity

6.1.3 Využívání nástrojů územního plánování pro efektivní péči
o krajinu v obcích

Opatření

34 ‐ Posílit koordinační roli obce při usměrňování rozvoje krajiny

Specifický cíl

3.4 ‐ Pečovat o prostředí obce a stabilizovat dlouhodobé využívání krajiny
a zamezit její degradaci

Strategický cíl

3 Regionální centra a jejich venkovské zázemí

Termín

Odhadované
náklady

Vazba na další aktivity AP
SRR
Vazba na aktivity KRV

Popis aktivity a její
zdůvodnění

 Využívání nástrojů územního plánování pro efektivní péči o krajinu
v obcích (SpC 3.3) ÚD ‐ RR, SZR, PZR, SPZR, NTR
 Využívání nástrojů územního plánování pro efektivní péči o krajinu ‐
Podpora uplatňování územních studií krajiny při koordinaci a prioritizaci
managmentu krajiny a krajinných celků ‐ Rozvoj veřejných prostranství ‐
územní studie, koordinace s dalšími aktivitami v území (SpC 5.1) ÚD ‐ RR,
SZR, PZR, SPZR, NTR
Zdůvodnění:
Územní studie krajiny (ÚSK) jsou druhem územně plánovacího podkladu, řeší
zejména nezastavěné území pro celý správní obvod obce s rozšířenou
působností, slouží zejména jako podklad pro územní plány a jejich změny
a jako podklad pro rozhodování v území a jako podklad pro koncepční
a realizační činnost obcí. Podstatnou součástí řešení ÚSK je návrh opatření pro
zlepšení vodního režimu v území, tedy např. vytipování ploch
k zalesnění, k zatravnění, k rozdělení velkých půdních bloků, k vymezení
údolních niv a k jejich revitalizaci, tedy opatření, která směřují ke zlepšení
retenčních schopností krajiny a tím ke zlepšení stavu místních vodních zdrojů.
V programovém období 2014‐2020 jsou ÚSK podporovány z IROP.
Do konce roku 2019 bylo dokončeno 47 ÚSK pro cca ¼ rozlohy státu.
Z hlediska územního plánování představují ÚSK momentálně nejdůležitější
příspěvek k problematice reakce na zhoršující se vodohospodářské
podmínky v území.
Popis:
Hlavním smyslem aktivity je finanční podpora tvorby a zpracování územních
studií krajiny a metodická podpora jejich přípravy, zpracování
a implementace.
Vazba na aktivity KRV:
‐ Podpora uplatňování územních studií krajiny při koordinaci
a prioritizaci managementu krajiny a krajinných celků (Vazba na
aktivity KRV)

‐

Indikátory

‐

Objem finančních prostředků vyčleněných v programovém období
2021‐2027 z evropských nebo národních finančních zdrojů na
podporu ÚSK
Počet ÚSK podpořených v programovém období 2021‐2027
z evropských nebo národních finančních zdrojů

Zpřesnění územní dimenze
Popis územní dimenze (klíč)
Podklady pro zpřesnění ÚD
Předpoklad doby realizace
aktivity

Od

Hlavní nositel

MMR, MŽP

Další nositelé

obce, DSO, kraje

Hlavní realizátoři

Kraje, obce, DSO

Rozpočet (odhad)

Objem (Kč):

OP ŽP, RRF

Další postup po roce 2022

Subjekt

Aktivita

Název aktivity

6.3.1 Průběžné posuzování územní dimenze v navrhovaných
národních dotačních titulech

Opatření

53 ‐ Zpřehlednit systém národních dotačních titulů

Specifický cíl

6.3 ‐ Zohledňovat územní dimenzi v rámci sektorových politik a rozvíjet Smart
řešení

Strategický cíl

6 Kvalitní plánování regionálního rozvoje přispívající k plnění cílů regionální
politiky

Vazba na další aktivity AP
SRR

‐

Vazba na aktivity KRV

‐

Popis aktivity a její
zdůvodnění

Do

Termín

Odhadované náklady

Zdůvodnění:
Národní dotační zdroje jsou po EU fondech dalším významným finančním
zdrojem pro realizaci rozvojových aktivit, resp. realizaci regionální politiky.
Vzhledem k tomu, že do budoucna budou prostředky z EU fondů menší,
národní dotační zdroje budou nabývat na větší významnosti pro financování
rozvojových projektů.
Dlouhodobým cílem MMR je ve spolupráci s ostatními resorty hledání
možnosti, jak systém dotačních titulů zpřehlednit a zjednodušit pro koncové
uživatele. Cílem MMR je rovněž nastavení územní dimenze v národních
dotačních titulech pro efektivnější zacílení podpory. V relevantních případech
bude probíhat spolupráce s RSK v jednotlivých krajích.
Popis:
Zohlednění územní dimenze v navrhovaných národních dotačních titulech
bude dosaženo prostřednictvím úpravy vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti
státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.
Cílem aktivity je při plánované úpravě této vyhlášky (v roce 2020, či 2021)
ukotvit povinnost zohlednit územní dimenzi (ve smyslu odlišných výchozích

Indikátory

podmínek a potřeb jednotlivých typů území) jako jeden z faktorů, který
přispěje k zefektivnění národních dotačních titulů.
‐ Upravená vyhláška MF dle výše uvedené charakteristiky v této kartě
aktivity

Zpřesnění územní dimenze

‐

Popis územní dimenze (klíč)

‐

Podklady pro zpřesnění ÚD

‐

Předpoklad doby realizace
aktivity

Od 2022

Hlavní nositel

MMR, MF

Další nositelé

MZd, MPSV, MŽP, MPO, MŠMT, MD, MK, MV, MZe, ÚV

Hlavní realizátoři

MMR, MF

Rozpočet (odhad)

‐

‐

Další postup po roce 2022

Subjekt

Aktivita

Název aktivity

6.3.2 Implementace nástroje TIA v oblasti politik a projektů

Opatření

54 ‐ Využívat nástroj Territorial Impact Assessment na úrovni politik i projektů

Specifický cíl

6.3 ‐ Zohledňovat územní dimenzi v rámci sektorových politik a rozvíjet Smart
řešení

Strategický cíl

6 Kvalitní plánování regionálního rozvoje přispívající k plnění cílů regionální
politiky

Do 2022

Termín

Odhadované
náklady

Vazba na další aktivity AP
SRR
Vazba na aktivity KRV

‐

Popis aktivity a její
zdůvodnění

Zdůvodnění:
V Česku již byly vytvořeny metodiky, které pracují s nástrojem Territorial
Impact Assessment (TIA), nicméně jsou zaměřeny spíše na ex‐ante hodnocení
projektových záměrů než na hodnocení politik, či strategií. Vzniklé metodiky
zaměřené na hodnocení projektových záměrů doposud nebyly propagovány
a nebyli s nimi seznamováni potenciální uživatelé (zejména pracovníci
obecních a krajských úřadů).
Popis:
Metodiky vytvořené na úroveň projektů je zároveň nutné dále rozvíjet
a představovat je potenciálním uživatelům na úrovni ministerstev, krajů
i municipalit. Pro tyto účely bude vytvořen vzdělávací modul a proškolena
cílová skupina složená zejména z pracovníků obecních a krajských úřadů.
Metodiky vytvořené pro účely hodnocení projektů budou adaptovány pro
účely hodnocení politik/strategií. Za účelem využití dobré zahraniční praxe
bude MMR aktivně zapojeno do zahraničního projektu zaměřeného na
vytvoření jednoduché a srozumitelné metodiky pro hodnocení nerovného

Indikátory

územního dopadu vybraných sektorových politik. Tato metodika bude pilotně
otestována na vybraných regionech.
‐ Vytvoření metodiky s nástrojem Territorial Impact Assessment pro
hodnocení politik/strategií
‐ Počet proškolených osob na úrovni resortů, krajů a municipalit

Zpřesnění územní dimenze

Nerelevantní

Popis územní dimenze (klíč)

Nerelevantní

Podklady pro zpřesnění ÚD

Nerelevantní

Předpoklad doby realizace
aktivity

Od

Hlavní nositel

MMR

Další nositelé

Všechny resorty

Hlavní realizátoři

Všechny resorty, kraje, obce, DSO, místní akční skupiny

Rozpočet (odhad)

‐

Do

Financování zajištěno prostřednictvím prostředků
MMR‐ORP (SR)
RRF (Centrum
v regionech)

investic

Subjekt

Název aktivity

6.3.3 Efektivní implementace Smart řešení při rozvoji urbánních
i rurálních území

Opatření

55 ‐ Využívat Smart řešení v urbánním i venkovském prostoru

Specifický cíl

6.3 ‐ Zohledňovat územní dimenzi v rámci sektorových politik a rozvíjet Smart
řešení

Strategický cíl

6 Kvalitní plánování regionálního rozvoje přispívající k plnění cílů regionální
politiky

Vazba na další aktivity AP
SRR

‐

Popis aktivity a její
zdůvodnění

Termín

veřejných

Další postup po roce 2022

Vazba na aktivity KRV

Aktivita

podpory

Odhadované
náklady

 Přizpůsobovat obsah výuky místu na venkově (SpC 1.1) ÚD ‐ SZR, SPZR
 Efektivní implementace Smart řešení (SpC 4.3) ÚD ‐ SZR, PZR, SPZR,
NTR, RR
 Efektivní implementace Smart řešení při rozvoji venkovských území
(SpC 5.3) ÚD ‐ RR, SZR, PZR, SPZR, NTR, NR
 Zintenzivnění spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační
sférou (SpC 5.3) ÚD ‐ RR, SZR, PZR, SPZR, NTR
 Vytváření prostředí pro sociální (komunitní) inovace (tj. partnerství
veřejného, soukromého podnikatelského a neziskového sektoru
s výzkumem), (SpC 5.3) ÚD ‐ RR, SZR, PZR, SPZR, NTR
Smart řešení budou zastřešena koncepcí SMART Cities, která bude ze strany
MMR předložena vládě v prvním čtvrtletí roku 2021. Koncepce bude
následně
realizována
prostřednictvím
implementačního
plánu

strukturovaného dle jednotlivých komponent na dílčí implementační plány
zpracované příslušnými gestory.
Nastavení centrální metodické podpory využití Smart řešení pro rozvoj měst
a rozvoj venkova v úzké spolupráci s regionálními aktéry a s důrazem na
prováděcí metodiky konkrétních řešení.
Nastavit transparentní kritéria, dle kterých lze přístup hodnotit jako Smart.
Sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe s realizací konkrétních Smart
projektů ze strany územních partnerů (např. SMOČR, SMSČR, NS MAS apod.).
Podpora kapacit a jejich vzdělávání na obcích a městech pro zavádění Smart
řešení a přípravu integrovaných projektů s prvky Smart navázaných na místní
rozvojové strategie.
Podpora participativních přístupů se zapojením místních aktérů a veřejnosti
při přípravě strategií a Smart projektů.
Podpora vzdělávání a osvěty veřejnosti v přínosech a možných rizicích při
využívání nových technologií, datových platforem, 5G sítí apod.
Nastavení podmínek pro financování Smart projektů (zvýhodnění v rámci
dotačních programů národních i evropských, rozvoj finančních nástrojů, jako
investiční platformy EIB).
Síťování inovačních brokerů: regionálních inovačních center, regionálních
pracovišť TA ČR, CzechInvest a MAS
Součástí Smart řešení bude i finanční a metodická podpora obcí i vlastníků
domů při zavádění technologií umožňujících vytvoření ostrovních systémů.
Součástí budou i opatření obcí či distribučních společností, která povedou
k posílení místní sítě umožňující využití OZE na úrovni obcí i jednotlivých
domů.

Indikátory

Ze strany MMR dojde ke konkrétní podpoře realizace chytrých řešení (pilotní
projekty) formou národního dotačního titulu.
‐ Počet podpořených/proškolených osob v obcích pro oblast zavádění
Smart řešení a přípravu integrovaných projektů s prvky Smart
navázaných na místní rozvojové strategie
‐ Objem finančních prostředků podporujících Smart řešení v obcích

Zpřesnění územní dimenze
Popis územní dimenze (klíč)
Podklady pro zpřesnění ÚD
Předpoklad doby realizace
aktivity

Od

Do

Hlavní nositel

MMR, kraje

Další nositelé

Obce

Hlavní realizátoři

kraje, obce, DSO, MAS

Rozpočet (odhad)

100 mil. Kč

IROP2, OP ŽP, RRF

Další postup po roce 2022

Subjekt

Aktivita

Termín

Odhadované
náklady

Název aktivity

6.3.4 Poskytování zvýhodněných úvěrů na rozvoj
infrastruktury obcí a krajů

Opatření

53 ‐ Zpřehlednit systém národních dotačních titulů Bezúročný úvěr na
podporu realizace plánovaných investičních akcí

Strategický cíl

6. Kvalitní plánování regionálního rozvoje přispívající k plnění cílů
regionální politiky

Specifický cíl

6.3 Zohlednění územní dimenze v rámci sektorových politik a rozvíjet
Smart řešení Podpořit investice do infrastruktury měst a obcí, zejména
v ohrožených obcích v hospodářsky slabých regionech

Vazba na další aktivity AP
SRR
Vazba na KRV
Popis aktivity a její
zdůvodnění

V důsledku dopadu pandemie SARS‐COV 19 MF predikuje, že daňové
příjmy územně samosprávných celků poklesnou v průměru o 12 %.
Podle dotazníkového šetření SMO ČR o dopadu (první vlny) pandemie
SARS‐COV‐19 na investiční aktivity a plány municipalit z května 2020
vyplývá, že města a obce zrušily cca 10 000 investičních projektů za
8,4 miliardy korun a odložily 23 000 dalších projektů za zhruba 27,6
miliardy korun. Jedná se o investiční projekty, např. v oblasti dopravní
a technické infrastruktury, vysokorychlostní internet nebo budování
a opravy veřejných budov a ploch.
Cílem aktivity je vytvoření pilotního programu s platností od roku 2021
pro využití zvýhodněných úvěrů na rozvoj infrastruktury obcí, měst
a krajů. Aktivita by měla vést k podpoře realizace připravených
investičních projektů obcí a měst, při dostupnosti komerčního
financování, které byly v důsledku poklesu daňových příjmů zrušeny
nebo odloženy. Zároveň touto aktivitou budou podpořeny nové
projekty, které doposud nejsou financovány z prostředků národních
dotačních titulů, ESI fondů nebo jiných evropských nástrojů obnovy.
Základní parametry investičního programu jsou: bezúročný úvěr až do
výše 50 % celkového objemu investic se splatností v rozmezí 10‐20 let.
MMR bude poskytovat úrokovou dotaci.

Indikátory

Podporované oblasti pilotního programu musí být vazbu na strategické
cíle, respektive územní dimenzi, zejména podle SRR ČR 21 + a Koncepci
rozvoje venkova, vč. hospodářské politiky státu (Hospodářská strategie
ČR). Jedná se o podporované oblasti, kde také nebude docházet ke
konkurenci s podporovanými tématy prostřednictvím národních
dotačních titulů resortů a finančních nástrojů.
‐ Zvýšení objemu investic obcí
‐ Zvýšení počtu realizovaných zadávacích řízení

Zpřesnění územní dimenze

‐

Popis územní dimenze (klíč)

‐

Podklady pro zpřesnění ÚD

‐

Předpoklad doby realizace
aktivity

Od 2021

Hlavní nositel

MMR

Další nositelé

Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s.

Hlavní realizátoři

Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s., obce, města, kraje, DSO,
organizace zřizované kraji

Do 2027

Rozpočet (odhad)

‐

RRF

Další postup po roce 2022

Subjekt

Aktivita

Termín

ČMZRB

Poskytování
zvýhodněného
úvěru na
rozvoj
infrastruktury
měst, obcí a
krajů

2022

Odhadované
náklady

Název aktivity

6.5.1 Vytvoření systému populačních prognóz pro efektivní
plánování rozvoje území

Opatření

57 ‐ Zlepšit plánování rozvoje území na základě populačních prognóz

Specifický cíl

6.5 ‐ Zlepšit práci s daty v oblasti regionálního rozvoje

Strategický cíl

6 Kvalitní plánování regionálního rozvoje přispívající k plnění cílů regionální
politiky

Vazba na další aktivity AP
SRR

‐

Vazba na aktivity KRV

Efektivní implementace Smart řešení při rozvoji urbánních i rurálních
území (SpC 5.1) ÚD ‐ RR, SZR, PZR, SPZR, NTR

Popis aktivity a její
zdůvodnění

Zdůvodnění:
Součástí procesu strategického plánování by mělo být také vyhodnocení
budoucích potřeb území zpracované na základě populačních prognóz.
Výsledky demografických analýz a zejména prognóz jsou jedním
z nejdůležitějších podkladů pro rozhodování při řízení rozvoje daného
společenství lidí a území, v němž tito lidé žijí. Současně jsou demografické
prognózy základním východiskem prognostických úvah o vývoji řady jiných,
nedemografických charakteristik obyvatelstva i celých reálných systémů na
obyvatelstvo bezprostředně vázaných. Tyto úvahy jsou z pohledu demografie
považovány za prognózy odvozené. V současné praxi jsou populační prognózy
využívány spíše výjimečně, ze strany státu by proto mělo dojít přinejmenším
k metodické podpoře.
Popis:
Vytvoření systému demografických prognóz zahrnující tři úrovně územního
členění státu – celostátní, krajskou a správních obvodů ORP a dalších, od nich
odvozených prognóz dle potřeb regionální politiky (například pro účely
plánování dostupného bydlení, školních a zdravotních kapacit a kapacit dalších
veřejných služeb, dopravní infrastruktury, zásobování vodou, podpory
zaměstnanosti apod.). Systém demografických prognóz v Česku by vytvořil
podmínky pro významný posun v efektivnosti plánování a řízení regionálního
rozvoje ze strany orgánů státní správy a krajských nebo místních samospráv v
rozsahu jejich kompetencí. Současně by umožnil podloženou argumentaci ve
vztahu k obyvatelům daného území, nadřazeným správním strukturám, včetně

evropských, i ve vztahu k dalším subjektům. Brzká realizace návrhu by se navíc
mohla znamenat významný příspěvek k naplňování SRR21+ a formulaci
účinných opatření regionální politiky.
Tento systém může být součástí Regionální informačního systému
a efektivně tak navazovat na poskytované informace v regionálním rozvoji. Je
vhodné vytvořit unifikovaný demografický informační systém územních
jednotek (tzv. demografický pasport), aplikovatelný na všech úrovních
územního členění. Jednalo by se o kombinaci databáze obsahující časové řady
základních údajů s úložištěm relevantní textové a grafické informace
o obyvatelstvu.
Demografický pasport by byl koncipován jako podklad pro zpracování územně
analytických podkladů, zejména pro oblast sociodemografických podmínek
regionálního rozvoje. Pasport tak zajistí trvalý a do značné míry unifikovaný
přístup
k
poznatkům
o
dosavadním
vývoji
i výsledkům demografických a odvozených prognóz a projekcí, včetně
aktualizovaných dat, na jejichž základě byly analytické a prognostické výstupy
získány. Tím se výrazně zvýší úplnost, dostupnost, vzájemné propojení i kvalita
základních informací o obyvatelstvu v území a zamezí se případným duplicitám
ve sběru, zpracování a analýze dat a výrazně se zvětší prostor pro průmět
těchto informací do strategií, politických opatření a plánů regionálního
rozvoje.
Součástí aktivity je také vytvoření vzdělávacího modulu pro veřejnou správu,
která pracuje s demografickými daty, primárně pro úředníky veřejné správy
působící v oblasti regionálního rozvoje a územního plánování. Cílem toho
edukačního modulu je seznámit pracovníky veřejné správy s významem
populačních a odvozených prognóz v kontextu regionálního rozvoje (Seznámit
účastníky kurzu s nezbytností a zároveň výhodami řízení lokálního a
regionálního rozvoje mj. také na základě výsledků demografických prognóz
doplněných o výsledky modelových projekcí a prognóz či projekcí od nich
odvozených. Naučit účastníky kurzu pracovat s uvedenými prognostickými a
analytickými výstupy, správně interpretovat hodnoty demografických
ukazatelů, rozlišovat mezi obdobnými produkty, orientovat se na trhu s nimi a
být rovnocenným partnerem prognostických týmů při zadávání zpracování
prognóz a přebírání jejich výsledků. Cílem je, aby tento modul byl
akreditovaný modul pro vzdělávání úředníků veřejné správy.
‐
‐

Indikátory

‐

Vytvořený akreditovaný modul vzdělávání veřejné správy
Počet účastníků modulu
Nastavený systém demografických prognóz a nastavený demografický
informační systém územních jednotek

Zpřesnění územní dimenze
Popis územní dimenze (klíč)
Podklady pro zpřesnění ÚD
Předpoklad doby realizace
aktivity

Od

Hlavní nositel

MMR

Do

Další nositelé

‐

Hlavní realizátoři

MMR, ČSÚ

Rozpočet (odhad)

2 mil. Kč

SR

Další postup po roce 2022

Subjekt

Aktivita

Termín

Odhadované
náklady

Název aktivity

6.5.2 Podpora tvorby místních energetických koncepcí

Opatření

38 ‐ Rozvíjet nové zdroje energie získávající energii z obnovitelných zdrojů
a úložišť energie
3.5 ‐ Umožnit energetickou transformaci venkovského zázemí regionálních
center
3 Regionální centra a jejich venkovské zázemí

Specifický cíl
Strategický cíl
Vazba na další aktivity AP
SRR
Vazba na aktivity KRV

Popis aktivity a její
zdůvodnění

3.5.2 ‐ Komunitní energetika
Zajištění dostupnosti energií, rekonstrukce a decentralizace přenosové
soustavy (SpC 2.2)
Cílem aktivity je podpora tvorby místních energetických koncepcí.
Územní energetická koncepce (ÚEK) je legislativně ukotvena v zákoně
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energii, v platném znění a nařízení vlády
č. 232/2015 Sb., o státní energetické koncepci a o územní energetické
koncepci. Stanoví cíle a zásady nakládání s energií na území kraje, hlavního
města Prahy a jejích městských částí. Její zpracování je pro územní obvod
kraje a hlavní město Praha povinné a umožňuje provázání regionální
energetické politiky se státní energetickou politikou České republiky. Pro
statutární města a další města je zpracování územní energetické koncepce
dobrovolné. ÚEK Je důležitým podkladem pro územní plánování.
V návaznosti na ÚEK se dále zpracovávají programy snižování emisí a plány
odpadového hospodářství.
Pro území měst a obcí je ÚEK strategickým dokumentem, který analyzuje
možné způsoby zásobování daného území palivy a energií, včetně potenciálu
energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie, ovšem z velmi
globálního hlediska v rámci území celého kraje. Může navrhovat cíle, nástroje
a opatření pro efektivní energetické hospodářství s výhledem 25 let.
Územní energetické koncepce ovšem neumožňují koncepční rozvoj na úrovni
místních energetických systémů včetně rozvoje komunitní energetiky
zahrnující využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie a dále stanovení
potenciálů úspor energie v řešeném území a jejich plánovaného snižování.
V tom smyslu je nutné iniciovat zpracování místních energetických koncepcí,
které budou jedním ze základních předpokladů pro plnění cílů ČR v oblasti
energetiky a ochrany klimatu. Cílem zpracované místní energetické
koncepce je získat přehled o všech zdrojích energie v lokalitě obce a jejich
kapacitní dimenzi a o všech způsobech a objemech spotřebovávané energie

a v návaznosti na to navrhnout varianty řešení u všech typů dodávek energie
vůči všem druhům a objemům spotřebovávané energie, které vyústí v popis
optimálních komplexních řešení energetiky obce. Na to může navázat Akční
plán, ve kterém bude navržen konkrétní postup pro realizaci navržených
řešení.
Indikátory

‐

Počet vytvořených místních energetických koncepcí

Zpřesnění územní dimenze
Popis územní dimenze (klíč) ‐
Podklady pro zpřesnění ÚD ‐
Předpoklad doby realizace
aktivity
Hlavní nositel

Od 2021

Do 2027

Další nositelé

MŽP, MMR

Hlavní realizátoři

Obce, DSO, MAS

Rozpočet (odhad)
Další postup po roce 2022

30 mil. Kč
Subjekt

SR ‐ program EFEKT
Aktivita
Termín

MPO

Podpora
2023
zpracování
místních
energetických
koncepcí

MPO

Odhadované náklady
Pro období 2023–2027
500 ‐ 1 000 mil. Kč.
(odhad)

VÝZNAM POLOŽEK KARTY AKTIVITY

Název aktivity
Opatření

Pod jaké opatření spadá?

Specifický cíl

Pod jaký specifický cíl spadá?

Strategický cíl

Pod jaký strategický cíl spadá?

Vazba na další aktivity AP
SRR
Vazba na KRV

Váže se na další aktivity (synergie, komplementarity)?

Popis aktivity a její
zdůvodnění

Jaký je problém a co se stane, pokud se aktivita nebude realizovat? Jak
se k cíli dostaneme – co se provede konkrétně v období platnosti AP a
co bude rámcově následovat?
Jak změříme, že aktivitu naplňujeme?

Indikátory

Váže se na specifické cíle Koncepce rozvoje venkova?

Zpřesnění územní dimenze

Pro jaké území je aktivita relevantní? Resp. je potřeba vymezit územní
dimenzi jinak, než předpokládá SRR?
Popis územní dimenze (klíč) Jak je vymezena?
Podklady pro zpřesnění ÚD O co je vymezení opřeno?
Předpoklad doby realizace
aktivity
Hlavní nositel

Od

Do

Další nositelé

Kdo se bude spolupodílet na aktivitě? (spolugestor)

Hlavní realizátoři

Kdo bude aktivitu naplňovat / realizovat?

Rozpočet (odhad)
Další postup po roce 2022

Objem (Kč):
Subjekt

Zdroje financování
Aktivita
Termín

Odhadované náklady

Kdo?

Co?

Rámcově za kolik?

Kdo za aktivitu zodpovídá? (gestor)

Kdy?

