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Strategie regionálního rozvoje 2021+



Základní strategické směřování SRR21+ 

1. Zajistit regionům podporu šitou na míru

2. Podpořit zohlednění územní dimenze v rámci sektorových politik

3. Rozvíjet strategické plánování na bází funkčních regionů

4. Posilovat spolupráci aktérů v území

5. Zlepšovat koordinaci strategického a územního plánování

6. Rozvíjet smart řešení

7. Zlepšovat práci s daty v oblasti regionálního rozvoje



Akční plán SRR 21-22

• Dvouletý interval 
• Důraz na aktivity přinášející novou změnu
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Výzkum a vývoj

Udržitelná doprava

Kapacita vzdělávací 
infrastruktury

Modrozelená 
infrastruktura

Poradenské služby 
firmám

Péče o krajinu 

Primární zdravotní 
služby

Dostupnost 
maloobchodu

Podpora podnikání

Podnikatelské 
parky

Bývalé vojenské 
újezdy

Revitalizace 
brownfields

• Aktivity zaměřené na specifické potřeby území

• Základní „vrstva“ = regionální centra

• Územní zacílení neznamená 100% využití 
dostupných prostředků na daný typ území (mohou 
být vyhlášeny i plošné tituly)

• www.prolepsiregiony.cz

http://www.prolepsiregiony.cz/
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Akční plán SRR 21–22: stav plnění aktivit

Metropole a Aglomerace Regionální centra HSOÚCelkem
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7. 6. 
PS Venkov

15. 6. 
PS Regiony

7. 6. 
PS Města

4. 5. 
NSK

27. 6. 
PS SRR
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Systémová koordinace podpory HSOÚ

• Napomoci HSOÚ prostřednictvím cílených aktivit řešit dlouhodobé 
problémy a výzvy

• Funkčně nastavit komunikaci a získat reálnou zpětnou vazbu 
z území

• Naplňování aktivit AP SRR 2021–2022 a informace pro tvorbu dalších AP

1 2 3říjen – prosinec
Získání kontaktů 
a znalosti území

leden – březen 22
Návrh řešení 
a formulace potřeb

duben – červen 22
Vytvoření 
konkrétního nástroje
- Aktivní zapojení do tvorby 

AP SRR 23–24
- Diskuse navrhovaných řešení 

na národní úrovni

Harmonogram

- Přenos informací z národní úrovně
- Naplňování AP SRR, SRK, využívání 

programů fondů EU
- Identifikace problémů 

a potenciálu, „výzkum od stolu“

- Komunikace se stakeholdery 
(ověření poznatků)

- Přenos informací / požadavků na 
národní úroveň

- Propagace dobré / špatné praxe



Co už pro HSOÚ existuje a co se připravuje?
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SRR ČR 21+ / AP SRR / ÚDOP

Investiční pobídky

Zohlednění potřeb HSOÚ v dosavadních nástrojích 
(např. program TAK, program Z+,  NDT MMR, SFPI)

Vyhláška MF pro programové financování (zohlednění 
územního rozměru NDT)

Výbor pro regionální politiku

Předsednictví ČR v Radě EU



Vyhláška MF a MMR o programovém financování

Zaměření
Vyhláška stanovuje jednotná metodická pravidla pro ministerstva při aktualizaci nebo 
tvorbě národní dotační titulů. Nově bude povinně vyhodnocovat územní zaměření 
finanční podpory v daném tématu.

Cíl 

Možnost územního zacílení národních dotačních programů včetně zvýhodnění HSOÚ 
v připravovaných programech.
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Vládní výbor pro regionální politiku

• Vládní a pracovní úroveň
• Zaujímá stanoviska a předkládá doporučení k materiálům předloženým vládě ČR, 

pokud se dotýkají regionálního rozvoje
• Monitoruje a prosazuje realizaci AP SRR ČR (resp. SRR, Koncepce rozvoje venkova 

a Zásad urbánní politiky ČR obecně)



Strategie RE:START



RE:START – Strategie hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK

• DLOUHODOBÁ POMOC strukturálně postiženým regionům 2017–2030

• Východiskem STRATEGICKÝ RÁMEC, aktualizován v roce 2020 a dosud naplňován přes 4 Akční plány

• Díky RE:START lepší vyjednávací pozice ČR při přípravě Fondu pro spravedlivou transformaci –
zahrnutí všech tří strukturálně postižených regionů do FST

• Aktualizace s akcentem na ukončování těžby uhlí a transformaci energetiky ve vazbě na činnosti 
Uhelné komise ČR a jejích pracovních skupin

• Základ pro Plán spravedlivé územní transformace – podklad pro OPST



RE:START – Aktuální cíle strategie



RE:START – Aktuální stav čerpání

• 2017 – současnost: na základě vyjednání specifického zvýhodnění (specifických výzev, 
bodového zvýhodnění) a při vytvoření nových dotačních titulů, přišlo do strukturálně 
postižených regionů více než 9,6 mld. Kč. (84 % z ESIF fondů a 16 % z národních dotačních titulů – skrze 
specifické výzvy, bodové zvýhodnění či alokace v otevřených výzvách určených pouze pro žadatele z ÚK, MSK 
a KVK).

Kraj Stav čerpání k 31.05.2022

Karlovarský 1 520 203 245,00 Kč
Ústecký 3 253 991 705,00 Kč
Moravskoslezský 4 893 799 770,00 Kč
CELKEM 9 667 994 720,00 Kč



RE:START – Stav realizace opatření AP1-AP5



RE:START – Stav realizace opatření AP1-AP5



RE:START – Harmonogram tvorby AP5

• Zpracování aktualizace AP5 – rok 2022

» Březen - společná jednání RSK + tripartita - Zpráva o realizaci 2021, příprava AP5
» Duben - červen - semináře, workshopy: stakeholdeři, regiony, ministerstva, PS, SRR21+
» Průběžně sběr dat - primárně přes systém ISPZ
» Červen - rozeslání návrhů k aktualizaci AP5 pro společné jednání RSK + tripartita
» Červen - červenec - společné jednání RSK + tripartity k AP 5
» Srpen - říjen - VPŘ, MPŘ

Konference restrukturalizace – září 2022
Předložení AP5 na jednání vlády ČR k 31.10.2022



Plán spravedlivé územní transformace

Operační program Spravedlivá transformace



Plán spravedlivé územní transformace (PSÚT)

Vychází z potřeb regionů = tvořen na základě transformačních plánů 3 strukturálně 
postižených regionů – Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj.
Potenciál využití celého Mechanismu spravedlivé transformace (vč. zapojení NRB / EIB)

Podpora diverzifikace ekonomiky, která přispěje k dosažení cílů spojených s ochranou klimatu (prioritní témata,
na které bude OPST zaměřen více než ostatní programy):
• ekonomická diverzifikace a přeměna,
• rekvalifikace a zvyšování kvalifikace, pomoc při hledání zaměstnání a sociální začlenění uchazečů

o zaměstnání,
• podpora změny klimatu a udržitelnosti životního prostředí,
• lokální a SMART mobilita,
• činnosti v oblasti vzdělávání a sociálního začlenění.



Plán spravedlivé územní transformace

Harmonogram 2022:

 16.3.2022 odeslán společně s OPST k formálnímu připomínkovému procesu EK
 Březen - červen – pravidelné koordinační schůzky MŽP, MMR, regiony
 V regionech probíhají konzultační dny s nositeli strategických projektů
 Realizace tematických pracovních skupin v gesci MŽP
 Aktuálně probíhá vypořádání formálních připomínek
 Červen/červenec: dokončení procesu SEA, schválení ze strany EK
 3. Q – po prvním MV – typy výzev strategické projekty, tematické, finanční nástroje, 

skupiny projektů (tzv. zastřešující projekty)



Operační program Spravedlivá transformace

• Nový operační program financovaný z Fondu pro spravedlivou transformaci

• Řídicí orgán MŽP + zprostředkující subjekt SFŽP

• Regionálně zaměřený program – Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj

• 3 priority podle krajů

• Celková alokace činí 1,64 mld. EUR – po odečtení prostředků na TP si tyto 3 kraje rozdělí 41 mld. Kč

• Pravidla financování vycházejí z tzv. Obecného nařízení a nařízení pro FST.

• Řešení hospodářských, sociálních a environmentálních dopadů transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku. Nad rámec připravovaných operačních programů pro období 
2021–2027.



Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
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