
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 

prosinec 2014 

 

 
PODPORA ROZVOJE OBCÍ 

Odbor rozvoje a strategie regionální politiky  



 

• Metodická podpora strategického plánování obcí 

• Národní programy regionálního rozvoje 

• Integrovaný regionální operační program  

TÉMATA PREZENTACE 
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PLÁNOVÁNÍ OBCÍ - východiska  

 
 Legislativa: zákon o obcích § 84, odst. 2, písm. a)  

 Nedostatečné plánování obcí (spíše operativní činnosti, „mám to v hlavě“) 

 Různorodé přístupy a terminologie (Strategie x program rozvoje) 

 Nedostatečná provázanost strategického, územního a 

finančního plánování 

 Slabé vazby na plánování sousedních obcí, svazku obcí a krajů 

 Nedostatečná metodická podpora 
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CÍL PROJEKTU MMR 

Podpořit obce v oblasti tvorby koncepčních 

materiálů, přispět k otevřenosti rozhodovacích 

procesů, provázanosti a účinnosti nástrojů 

regionální politiky včetně získání zpětné vazby. 
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VÝSLEDKY ŠETŘENÍ V OBCÍCH 

 Respondenti: 845 obcí tří pilotních krajů (87 %) 

 Více jak polovina obcí má rozvojový dokument 

 vlastními silami - ⅔ obcí,  

 zájem o metodickou podporu 70 % obcí 

 důvod: dotace, investiční záměry, účelové dokumenty 

 Nedostatečné personální kapacity, vysoké náklady, neznalost 

postupů zpracování  

 Polovina obcí bez dokumentu jej plánuje pořídit! 
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VÝSLEDKY PROJEKTU 

 

 Analýzy stavu plánování v obcích 

 Návrh metodiky plánování v obci a její pilotní ověření (25 obcí) 

 Tištěná metodika tvorby programu rozvoje obce 

 Webová aplikace pro tvorbu programu rozvoje obce 
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WEBOVÁ APLIKACE TVORBY PRO 

 www.obcepro.cz 

 Dostupná statistická data o obci na jednom místě 

 Automatizované výpočty ukazatelů a srovnání  

s okolím 

 Praktické šablony a podklady pro plánovací proces 

 E-learning 
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JAK NA TO 

 www.obcepro.cz 

 Požádat o přístupové údaje: 

 Stažení a vyplnění žádosti (titulní strana www.obcepro.cz) 

 Zaslání na adresu ondrej.pergl@mmr.cz 

 Zaregistrovat se a zahájit práci: 

 Metodika x e-learning 

 Metodická podpora: 

 www.obcepro.cz – záložka TECHNICKÁ PODPORA 

 Kontakty na metodiky MMR, technickou podporu aplikace  
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NÁRODNÍ PROGRAMY 

I. Podpora rozvoje regionů 

 

II. Obnova obecního a krajského majetku po 

živelních pohromách 

 

III. Podpora odstraňování bariér v budovách 

 

www.mmr.cz  

→ Podpora regionů a cestovní ruch → Regionální politika 

→ Dotace a programy 14 



I. PODPORA ROZVOJE REGIONŮ 
podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova 

1. Podpora vítězů soutěže Vesnice roku  

 Podle výše ocenění, max. do 80% uznatelných nákladů 

2. Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v     

    obci 

 Maximálně 400 tisíc Kč a do 70 % uznatelných nákladů 

3. Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji    

    venkova 

 Maximálně 200 tisíc Kč a do 70 % uznatelných nákladů 

 

Příjemci dotace 

 obce (do 3 000 obyvatel) 

 svazky obcí 
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SOUTĚŽ VESNICE ROKU  

V PROGRAMU OBNOVY VENKOVA 

 
 

1991 – Program obnovy venkova – schválen vládou ČR 
 

1995 – iniciativa Spolku pro obnovu venkova ČR – první ročník soutěže 
pod názvem „Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice“ 
 

Osobnosti programu a soutěže: Miroslav Baše, Ivan Dejmal, Jan 
Florian, Jan Kruml, Petr Pithart, Jiří Vačkář  
 

Cíl soutěže:  

 povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého 
domova,  

 zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů 
obnovy vesnic, 

 upozornit širokou veřejnost na význam venkova.  
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II. OBNOVA OBECNÍHO A KRAJSKÉHO  

MAJETKU PO ŽIVELNÍCH POHROMÁCH 

 
1. Pro dané území byl vyhlášen stav nebezpečí nebo  stav nouze 

 Obce až 90 % nákladů, kraje až 85 % nákladů 

 

2. Pro dané území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo stav nouze 

 Obce až 70 % nákladů, kraje až 40 % nákladů 

 

Příjemci dotace:  

 obce 

 kraje 
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III. PODPORA ODSTRAŇOVÁNÍ  

BARIÉR V BUDOVÁCH  
Podprogram Odstraňování bariér v domech s 

pečovatelskou službou, městských a obecních úřadů 

 

  zajistit podporu při odstraňování bariér v těchto budovách v 

návaznosti na Národní rozvojový program mobility pro všechny  

 přispět k rychlé a důstojné dostupnosti veřejných sociálních a 

technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a 

schodišťových plošin apod.) pro osoby se sníženou schopností 

pohybu 

Výše dotace: až 50 % uznatelných nákladů 

Příjemce dotace: obce 
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 zajištění dostupnosti veřejných sociálních a technických 

kompenzačních zařízení 

 osazení jednotným eurozámkem  

 systémové zajištění distribuce euroklíčů 

Výše dotace: až 100 % uznatelných nákladů 

Příjemce dotace: obce 

III. PODPORA ODSTRAŇOVÁNÍ  

BARIÉR V BUDOVÁCH  
Podprogram EUROKLÍČ 
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DALŠÍ PODPORY MMR 

I. Program podpory cestovního ruchu 

 

www.mmr.cz  

→ Podpora regionů a cestovní ruch → Cestovní ruch  

→ Dotace a programy 

 

II. Program Podpora bydlení 
 

www.mmr.cz  

→ Územní a bytová politika → Bytová politika  

→ Dotace a programy 
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PROGRAM  

PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 

1. Rekonstrukce/vybudování odpočivadel, center služeb pro turisty a 

hygienického zázemí pro pěší, cykloturisty a handicapované 

turisty 

2. Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu nadregionální a regionální 

významu 

3. Zavedení / zlepšení / vytvoření navigačních a informačních 

systémů pro senzoricky postižené návštěvníky a účastníky 

4. Pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu 

zavazadel 

Výše dotace: až 50 % uznatelných nákladů 

Příjemce dotace: obce, podnikatelské subjekty 
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PROGRAM  

PODPORA BYDLENÍ 

1. Podpora regenerace panelových sídlišť 

 Regenerace veřejného prostranství panelového sídliště s min. 150 byty 

 Dotace max. 4 000 000 Kč, 70% uznatelných výdajů 

2. Podpora výstavby technické infrastruktury 

 Podpora výstavby infrastruktury (vodovod, kanalizace, komunikace) na 

pozemcích pro výstavbu bytových a rodinných domů 

 max. 50 000 Kč/byt 

3. Podpora oprav domovních olověných rozvodů 

 Max. 20 000 Kč/byt 

Příjemce dotace: obce, právnické a fyzické osoby (3) 
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Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné 

služby a veřejnou správu pro zvýšení 

konkurenceschopnosti a zajištění udržitelného 

rozvoje v obcích, městech a regionech. 

IROP – GLOBÁLNÍ CÍL PROGRAMU 
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Celková alokace z EFRR 

 cca 4,63 mld. EUR (cca 20 % z celé alokace pro ČR) 

 financování pouze z EFRR 

 

Kofinancování  

 85 % EFRR a 15 % ČR (příjemce)  

 95 % EFRR pro investice pod CLLD 

IROP – ZÁKLADNÍ FAKTA 
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 pro všechny NUTS II regiony kromě Prahy  

 4 prioritní osy + osa pro technickou pomoc 

 návaznost na 9 tematických cílů EU 

 Řídicí orgán Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

 Zprostředkující subjekty budou Regionální rady, Centrum pro 

regionální rozvoj ČR, nositelé ITI 

IROP – ZÁKLADNÍ FAKTA 
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Prioritní osa 1 - Infrastruktura 

• Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

• Alokace 1,6 mld. EUR 

Prioritní osa 2 - Lidé 

• Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

• Alokace 1,8 mld. EUR 

Prioritní osa 3 - Instituce 

• Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 

• Alokace 0,9 mld. EUR 

Prioritní osa 4 - Komunitně vedený místní rozvoj 

 Alokace 379 mil. EUR 

  

STRATEGICKÉ SCHÉMA IROP 
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SILNICE – 945 mil. EUR 

 Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba silnic a budování 

obchvatů. Nutná vazba na TEN-T.  

 Komunikace ve městech s ITI a IPRÚ za předpokladu existence 

udržitelného plánu mobility ve městech. 

Žadatel musí mít zpracovaný víceletý plán údržby a zajištěné národní 

zdroje financování.  

Příjemci: kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji 

PRIORITNÍ OSA 1 
KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY 
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DOPRAVA - 473 mil. EUR 

 přestupní terminály pro veřejnou dopravu 

 aplikace moderních technologií v dopravě  

 nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel 

 zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy 

 rozvoj cyklodopravy a rozvoj zelené infrastruktury  

Příjemci: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace, organizace 

zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané 

dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy, 

dopravci ve veřejné linkové dopravě, Ministerstvo dopravy ČR, subjekty 

zajišťující dopravní obslužnost 

PRIORITNÍ OSA 1 
KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY 
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INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM  – 189 mil. EUR 

 modernizace stanic složek IZS pro zajištění jejich odolnosti při 

mimořádné události (např. směřující k energetické soběstačnosti 

stanic) 

 technika a prostředky pro řešení mimořádných událostí 

 modernizace výcvikových zařízení a trenažerů 

Příjemci: základní složky IZS, organizační složky státu a jimi zřizované 

nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek 

IZS. Pouze ve vybraném území, kde dochází ke kumulaci negativních jevů 

(sucha, přívalové deště, orkány apod.). 

 

PRIORITNÍ OSA 1 
KONKURENCESCHOPNÉ, DOSTUPNÉ A BEZPEČNÉ REGIONY 
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SOCIÁLNÍ INKLUZE – 420 mil. EUR 

 zřizování a rekonstrukce zařízení komunitní péče 

 zřizování a rekonstrukce zařízení pro dosažení 

deinstitucionalizované péče 

 infrastruktura komunitních center 

 pořízení bytů a bytových domů pro soc. bydlení 

Příjemci: nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, 

příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje, organizace 

zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo 

zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované 

nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové 

organizace, církve, církevní organizace 

PRIORITNÍ OSA 2 
ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO 

OBYVATELE REGIONŮ 
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SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ – 95 mil. EUR 

• výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků na 

vymezeném území 

Příjemci: osoby samostatně výdělečné činné, malé a střední podniky, 

obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace 

zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, 

organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, 

nestátní neziskové organizace 

 

PRIORITNÍ OSA 2 
ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO 

OBYVATELE REGIONŮ 
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ZDRAVOTNICTVÍ – 202 mil. EUR 

 pořízení přístrojů a nezbytné stavební úpravy pro vysoce 
specializovanou péči (onkogynekologická a perinatologická síť)  

 modernizace přístrojového vybavení návazné péče  

 opatření směřující k transformaci psychiatrické péče 

Příjemci: příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví 
ČR, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, 
organizace zřizované nebo zakládané obcemi, subjekty poskytující 
veřejnou službu v oblasti zdravotní péče, nestátní neziskové 
organizace, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo 
zakládané dobrovolnými svazky obcí 

PRIORITNÍ OSA 2 
ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO 

OBYVATELE REGIONŮ 
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REGIONÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – 473 mil. EUR 

 rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání 

 výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří, 

dílen a pozemků pro výuku přírodovědných a technických oborů 

 rekonstrukce a vybavení vzdělávacích zařízení pro rozvoj vybraných 

klíčových kompetencí 

 úpravy budov a učeben, vybavení pro žáky se SVP 

 

PRIORITNÍ OSA 2 
ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO 

OBYVATELE REGIONŮ 
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REGIONÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – pokračování 

 rozvoj vnitřní konektivity škol a školských zařízení, připojení 
k internetu 

 výstavba a rozšiřování kapacit ZŠ a SŠ 

 doplňková zeleň v okolí budov 

 

Příjemci: školy a školská zařízení v oblasti předškolního, 
základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, školy a 
školská zařízení, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích 
aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, 
organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
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SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIÍ – 623 mil. EUR  

 zateplení obvodového pláště, stěnových, střešních, stropních a 

podlahových konstrukcí, výměna a rekonstrukce oken a dveří 

 prvky pasivního vytápění a chlazení, stínění a instalace systémů 

řízeného větrání s rekuperací odpadního vzduchu 

 výměna a pořízení zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé 

užitkové vody 

 výměna rozvodů tepla a vody 

Příjemci: vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových 

jednotek - budovy se čtyřmi a více byty 

*Dotace v území se znečištěným ovzduším,  

zvýhodněný úvěr na celém území ČR mimo Prahy. 

PRIORITNÍ OSA 2 
ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB A PODMÍNEK ŽIVOTA PRO 

OBYVATELE REGIONŮ 
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KULTURNÍ  A PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ – 425 mil. EUR 

 národní kulturní památky, památky zapsané v Seznamu UNESCO 
a na seznamu kandidátů 

 kulturní památky ve vesnické a městské památkové rezervaci 

 Podpora  nejvýznamnějších muzeí národního významu 

Příjemci: organizační složky státu, příspěvkové organizace 
organizačních složek státu, obce, organizace zřizované nebo 
zakládané obcemi, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, 
dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané 
dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová 
sdružení právnických osob, církve a náboženské společnosti, 
organizace zřizované nebo zakládané církvemi a náboženskými 
společnostmi, fyzické osoby 

PRIORITNÍ OSA 3 
DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ 
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eGOVERNMENT – 382 mil. EUR 

 rozšíření, propojení, konsolidace datového fondu, zajištění 
úplného elektronického podání a elektronizaci agend (např. 
eCulture, eHealth, eJustice, eProcurement) 

 modernizace informačních a komunikačních systémů pro 
specifické potřeby subjektů veřejné správy a složek IZS 

 kybernetická bezpečnost (bezpečné sdílení dat) 

Příjemci: organizační složky státu, příspěvkové organizace 
organizačních složek státu, obce, organizace zřizované nebo 
zakládané obcemi, kraje, organizace zřizované nebo zakládané 
kraji, státní organizace. 

 

PRIORITNÍ OSA 3 
DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ 
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ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE – 95 mil. EUR 

 pořízení územních plánů  

 pořízení regulačních plánů  

 pořízení územních studií 

 

Příjemci: obce, kraje 

 

PRIORITNÍ OSA 3 
DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ 
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CLLD - Alokace 379 mil. EUR 

 Budou podporovány aktivity identifikované ve strategiích komunitně 
vedeného místního rozvoje. 

 Tematická podpora musí být ve shodě s podporovanými aktivitami 
os 1 až 3 IROP 

 Projekty budou doporučovat MAS 

 Režijní a animační náklady MAS 

Příjemci: subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií 
komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS. Kategorie 
příjemců jsou specifikovány v jednotlivých specifických cílech IROP. 

 

PRIORITNÍ OSA 4 
KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ 
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 červenec 2014:  Schválení Vládou ČR a předložen 

    k formálnímu vyjednávání s EK 

 říjen 2014:  Připomínky z EK 

 začátek roku 2015: Vyjednání programu 

 1. pol. roku 2015: První výzvy  

 Plán výzev bude stanoven na rok dopředu. 

 

www.strukturalni-fondy.cz  

HARMONOGRAM IROP 
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Kateřina Trochtová 

Katerina.Trochtova@mmr.cz 

tel: 234 154 246 

Děkuji za pozornost. 


