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Faktory ovlivňující budoucí vývoj  regionální politiky v ČR 

 

-  Omezené finanční zdroje 

-  Změny v území a regionální struktuře státu 

-  Důraz na strategický charakter rozvojových 

politik (regionální a kohezní politika, některé 

sektorové politiky) 

 



Omezené finanční zdroje 

 

- Postupný pokles finančních zdrojů na podporu 
regionálního rozvoje v rámci kohezní politiky (v 
příštím programovém období 2014+ o několik 
desítek procent méně než v tomto období) a 
národní úrovně regionální politiky (r.2007: 750 
mil.Kč, r.2012: 300mil.Kč, výhled 2013: 110 
mil.Kč) 

- Nejistý výhled na krajské úrovni 
(pravděpodobné meziroční výkyvy) 

- Přechod od dotačních k úvěrovým nástrojům 

 



Změny v území v regionální struktuře státu   

 

- Rostoucí význam regionálních a sídelních 

center v ekonomice a regionální struktuře státu 

(zejména krajských měst) 

- Územně i funkčně se rozšiřující integrace 

významných center s jejich zázemím 

- Objevují se nové či staronové typy 

problémových regionů a území (tzv.vnitřní 

pohraničí, reg.rozměr výskytu sociálně 

problémových lokalit)  

 







Periferní oblasti ČR 



Kraje ČR podle podílu na sociálním vyloučení  





Důraz na strategický charakter rozvojových politik 

- Budoucí zaměření intervencí kohezní a regionální politiky na: 

   - omezený počet věcných priorit navazujících  na základní 
evropské a národní priority  

   - podporu aktivit s dlouhodobým efektem 

   - uplatnění integrovaných přístupů (věcná, územní a časová 
provázanost realizovaných aktivit) 

Základ úspěchu měst a obcí:  

a) Existence zřetelně formulované a konsensuálně přijaté strategie 
svého rozvoje provázané s „nadřazenými dokumenty“ (MAS nebo 
mikroregion, kraj, stát) 

b) Velmi dobrá znalost možností a pravidel budoucích intervenčních 
nástrojů a programů 



Příprava a schválení Strategie regionálního rozvoje 2014+  

-  Klíčový úkol pro přípravu budoucí regionální politiky státu a 
příštího programovacího období 

 

-  Strategie bude sloužit  k nastavení systému regionální politiky -   
čerpání fondů Evropské unie v letech 2014 - 2020   

 

-   V současné době  se finalizují všechny 3 hlavní části SRR: 
analytická část  

    strategická část 

    implementační část (vč. vymezení regionů se 
soustředěnou podporou státu) 

      - platnost od 2014  

 



Strategická část 

Prioritní oblast: Regionální konkurenceschopnost 

P.1. Rozvoj urbanizovaných oblastí 

P.2. Rozvoj klíčové infrastruktury nadregionálního významu 

 

Prioritní oblast: Územní soudržnost 

P.3. Zkvalitnění sociálního prostředí urbanizovaných oblastí 

P.4. Vyvážený rozvoj stabilizovaných území 

P.5. Oživení periferních území 

 

Prioritní oblast: Environmentální udržitelnost 

P.6. Využívání přírodního a krajinného potenciálu v regionech 

P.7. Prevence vzniku přírodních pohrom a řešení jejich dopadů 

 

Prioritní oblast: Veřejná správa a spolupráce 

P.8. Zkvalitnění institucionálního rámce pro rozvoj regionů 

P.9. Podpora spolupráce na místní a regionální úrovni 

 



Příprava nového programového období kohezní politiky 2014 

 

– Návrhy Nařízení (říjen 2011) 

– Decentralizace programové pomoci (podpora místního 
rozvoje v geografických jednotkách) 

– Zjednodušení celého systému (jednotná pravidla pro 
všechny fondy a operační programy) 

– Národní priority ČR: 4 sektorové + integrovaný rozvoj 
území 

– V nejbližších týdnech rozhodnutí Vlády o přípravě 
konkrétních operačních programů 

 



Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje 

– Novela bude reagovat na zkušenosti s uplatňováním 

zákona v předchozích letech a na změny v legislativě 

 

– Zlepší podmínky pro uplatňování regionální politiky v 

příštím programovacím období 

 

– Prohloubení decentralizace reg.politiky 

 

– Návrh novely bude dokončen do 31.12.2012  



Národní programy podpory regionálního rozvoje 

 

 

 

 

- K 30.9.2012 byly schváleny Zásady podprogramu pro poskytování 

dotací na obnovu majetku postiženého živelní pohromou v roce 

2012  

 

-Výzva dotačního titulu, který je určen obcím a krajům,  

  - je otevřena od 1. října 2012  

  - týká se škod vzniklých v roce 2012  

 

- Peníze jsou určeny zejména na opravu komunikací, mostů, 

chodníků, koryt vodních toků, poškozených požárních nádrží a 

dalších druhů poškozené infrastruktury  

   

- Veškeré informace je možné najít na webových stránkách MMR 



Národní programy podpory regionálního rozvoje 

Program 

Objem prostředků  

(v mil. Kč) 

Podpora obnovy a rozvoje venkova 100 

Obnova obecního a krajského majetku 

postiženého živelní pohromou 

50 

Bezbariérové obce 15 

Celkem 165 

Finanční rámec programu pro rok 2013 



Národní programy podpory regionálního rozvoje 

Životní cyklus přípravy a  realizace regionálních 

programů podpory  

 

 - vyhodnocení letošního roku                            říjen 

 - příprava a schvalování zásad pro další rok            listopad  

 - vyhlášení výzvy               listopad 

2012 

 

 

 - příjem žádostí na MMR                                            únor 

2013 

 - vyhodnocení žádostí, projednávání komisemi        březen – 

duben 

 - schválení vybraných žádostí ministrem                  konec 

dubna  

 



REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÝ FOND  
Podrobnosti: www.cmzrb.cz 

Z RRF mohou být financovány projekty zaměřené: 

1. na výstavbu a rekonstrukci technické infrastruktury mimo průmyslové 

zóny   

2. na výstavbu a rozvoj průmyslových zón:  

 
- příjemce úvěru z RRF 

  může být město či obec v ČR výjimkou hl. města Prahy a statutárních měst  

- podmínky Programu RRF 

 - příjemce úvěru z RRF je povinen ukončit realizaci projektu do 3 let od uzavření Smlouvy 

o úvěru s účastí prostředků RRF 

 - příjemce úvěru z RRF, ze kterého bude financován projekt určený i pro podnikání, se 

stane příjemcem podpory "de minimis" 

- úvěry z RRF  

 - úvěry z RRF jsou  poskytovány ve výši až 30 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou platnou 

po celou dobu trvání úvěrového vztahu.  

 - doba splatnosti úvěru z RRF sjednaná k datu jeho poskytnutí je maximálně 10 let a 

odklad splátek jistiny úvěru je maximálně 3 roky.  

 - úvěry z RRF se poskytují bez zajištění 

http://www.cmzrb.cz/


REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÝ FOND 

1. výstavbu a rekonstrukci technické infrastruktury mimo průmyslové zóny:  
dopravní infrastruktury (místní komunikace a jejich osvětlení, podchody, zastávky místní 

dopravy, světelná dopravní signalizace, parkovací stání)  

technické infrastruktury (vodovody, kanalizace, včetně čistíren odpadních vod, 

plynofikace, elektrifikace včetně trafostanic).  

2. výstavbu a rozvoj průmyslových zón:  
terénní úpravy, včetně přípravy území,  

přístupové komunikace,  

potřebná infrastruktura (vodovod, rozvod plynu, kanalizace, ČOV),  

přípojky elektrické energie (včetně trafostanic),  

výstavba městské dopravní a technické infrastruktury pro podporu podnikání,  

výstavba nájemních nemovitostí pro podnikání (úvěr z RRF nelze využít na nákup 

existujících budov),  

využití starých průmyslových areálů (brownfields) pro podnikání,  

výkupy majetku v případech potřebného scelení vlastnictví.  

 

Aktuální výzva k předkládání žádostí o úvěry z RRF v rámci nového kola je 

vyhlášena od 15. 6. 2010 do vyčerpání finančních zdrojů.  



 

 

 

Děkuji za pozornost 
 

josef.postranecky@mmr.cz 


