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Odbor regionální politiky



Regionální politika v době krize

• Která území budou nejvíce zasažena?
• Co chystají ostatní resorty a jak jsou tyto nástroje v území 

využívány? 
• Jaké jsou potřeby v území a kdo co připravuje?
• Jak motivovat kraje a obce k investicím? 
• Jak tlumí dopady v zahraničí?
• Jak se změní evropská politika a nastavení programového 

období?
• Současné nástroje MMR

» Cestovní ruch
» Bydlení
» Posílení národních dotačních titulů (investice obcí)
» Posílení evropských programů 



Nové nástroje pro ČR - FST, React EU, RRF atd

• Recovery and Resiliency Facility
(RRF): Nástroj pro oživení a odolnost

• REACT-EU: zdravotnictví, IZS, sociální 
infrastruktura, cyklodoprava, infra pro sport

• Fond pro spravedlivou transformaci (FST): OP 
MŽP s využitím Plánů spravedlivé územní 
transformace 



Integrované nástroje: Integrované teritoriální investice (ITI) 
a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

ITI
• Vymezeno všech 13 oblastí
• 5 operačních programů:

IROP, OP JAK, OP TAK, OP D, OP ŽP
• Příprava metodických postupů vč. 

technických požadavků

CLLD
• MAS začínají připravovat své 

integrované strategie - tým 
mentorů pro přípravu, návodná 
šablona strategie

• Předpokládáme územní pokrytí 
přes 90 % území ČR



Regionální akční plány

RAP = nástroj pro implementaci vybraných témat v rámci IROP (2021-2027)
Má-li být projekt v daném tématu podpořen z IROP musí být součástí RAP
RAP je schvalován Regionální stálou konferencí kraje

Témata
v Střední školství
v Silnice II. třídy
v Deinstitucionalizace sociálních služeb (investice)
v Zdravotnická záchranná služba

ITI

CLLD

RAP



Fond spravedlivé transformace

• Pro ČR se v současnosti počítá s částkou cca 42 mld. Kč (+ je nutné/možné zapojit 2. 
a 3. pilíř Mechanismu spravedlivé transformace)

• Intenzivní příprava Plánu spravedlivé územní transformace
• Zahájeno expertního poradenství v rámci SRSP 
• Probíhají postupně jednání se zástupci resortů a kraji – k problematice 

zaměstnanosti, vzdělávání a způsobu zahrnutí těchto témat do FST
• Probíhá příprava Statutu a jednacího řádu Transformační platformy



Témata Plánů spravedlivé územní transformace 

• produktivní investice do MSP, včetně začínajících podniků, které vedou k hospodářské diverzifikaci
• investice do zakládání nových podniků
• investice do výzkumu a inovací a podpora přenosu pokročilých technologií;
• investice do zavádění technologií a infrastruktur pro cenově dostupnou čistou energii, do snižování emisí

skleníkových plynů, energetické účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů;
• investice do udržitelné lokální mobility, včetně dekarbonizace lokální dopravy;
• investice do digitalizace a digitálního propojení;
• investice do obnovy a dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a projektů pro nové využití;
• investice do posílení oběhového hospodářství mimo jiné předcházením vzniku odpadů, jejich snižováním, 

účinným využíváním zdrojů, opětovným používáním a recyklací;
• zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků a uchazečů o zaměstnání;
• pomoc uchazečům o zaměstnání při hledání zaměstnání;
• aktivní začleňování uchazečů o zaměstnání



Hospodářská strategie a Národní plán obnovy

• Redukce, provázání a aktualizování stávajících strategií ve vazbě 
na priority

• Leden 2020: schváleny teze 
• HS Národní program obnovy Recovery and Resilience Facility
• Návrh NPO projednáván na pracovní úrovni s územními partnery i EK
• Předložení finálního dokumentu EK na jaře 2021
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Podpora veřejných investic v regionech



Partnerství pro inovativní a odpovědné zadávání veřejných 
zakázek
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