MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Aktuality z oblasti regionální politiky

Ministerstvo pro místní rozvoj

Brno, 22. září 2017

Národní stálá konference
• 7. zasedání
• Hradec Králové, 5. - 6. září
• První dokumenty na webu ÚD
• Návrh zápisu do 21. září
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Shrnutí jednání komory regionální
•

Shrnutí aktuální informací z MMR
» Např. zpráva o uplatňování SRR, podpora obslužnosti venkova, NPPCR, Podpora rozvoje regionů

•

Konkrétní příklady dobré praxe RSK
» Pořádání seminářů, konferencí, databáze pro sběr projektových záměrů, komunikace
s územím, spolupráce s územními partnery
» Úspěšné podněty (opatření pro zrychlení hodnocení SCLLD, NDT místní komunikace,
opravitelná a neopravitelná kritéria IROP…)

•
•

Procesní evaluace koordinace územní dimenze – potřeba spolupráce všech aktérů
Aktualizace RAP
» ESIF – největší částka za IROP a OP D
» Národní dotační tituly – regionální silnice, kulturní památky, rozvoj nového bydlení

•

Nastavení dalšího postupu projednání výstupů z RAP včetně bílých míst

Shrnutí jednání komory regionální
•

Reakce na usnesení RSK
» Proces poskytování zpětné vazby
» Směřují k ESIF i k NDT (jednotlivě i hromadně)

•

Rozpracovaná doporučení pro další činnost
» Způsob naplňování na úrovni RSK, ŘO i územních partnerů

•
•

Výzva na místní akční plány rozvoje vzdělávání
4. výzva na podporu SCLLD

Závěry z Komory ITI a IPRÚ
•
•
•
•
•

•
•

Shrnutí aktualit z urbánní politiky, zejm. schválení aktualizovaných Zásad urbánní politiky,
koncept Smart Cities, výzva OP URBACT III, zapojení do Městské agendy pro EU
Budoucnost integrovaných nástrojů – předmětem debaty na příštím jednání komory
Podrobná strukturovaná informace o implementaci ITI a IPRÚ (prezentace součástí zápisu),
vypisovány výzvy na úrovni nositelů i ZS ITI
Změny v integrovaných projektech, přeplňování indikátorů – předmětem metodického
setkání Platformy ITI a IPRÚ (8. 9. 2017)
Nedostatečné čerpání v OP ŽP – ITI vyzývají k zapojení PO 04 (sídelní zeleň) a IPRÚ
k umožnění čerpání v OP ŽP obecně
Potřeba zvýšit absorpční kapacitu v OP Z – proběhne jednání nositelů a OP Z
Nutnost urychlit vypisování výzev v OP PIK (viz usnesení) a dodržovat metodické postupy
spjaté s implementací ITI

Shrnutí jednání komory CLLD
•

•
•
•
•
•
•

Stav hodnocení žádostí o podporu SCLLD – hodnocení probíhá v pořádku, bude
ukončeno do konce roku 2017. V procesu hodnocení posledních 28 žádostí. 2 MAS
nemají podanou platnou žádost.
Na vyhlášení 4. výzvy není časový prostor, bylo by nutné zkrátit lhůty na všech
stranách min. o 75 % – nereálné.
Kontrola plnění usnesení z 6. zasedání NSK týkajících se hodnocení žádostí
o podporu SCLLD – neshody v interpretaci.
Žádost o změnu SCLLD, monitoring a evaluace CLLD – zatím méně seriózní přístup
k monitoringu ze strany nositelů.
Připravenost MS2014+, aktuální stav implementace CLLD v IROP, PRV, OP Z a OP ŽP.
Vstup NS MAS – zpětná vazba – hodnocení konzultací ŘO.
Příprava usnesení – kompromis byl dosažen všude kromě 4. výzvy.

Dotační tituly MMR
• Standardní dotační tituly budou vyhlášeny k 18. říjnu
• Vybrané změny NPCR:
» problematika finančního zdraví směrem ke změkčení podmínky kladného výsledku

hospodaření (v této věci proveden průzkum u destinačních společností)
» délka existence žadatele (min. 1 rok činnosti)
» možná aktualizace podporovaných aktivit

» aktualizace procesu výběru dodavatelů (prověření možnosti zavedení soutěže o návrh a úpravy
poměru hodnotících kritérií – subjektivní: objektivní)

Příprava Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
• Pracovní schůzka se zástupci „strategických“ odborů krajů
• Jasněji určit pozici SRR, zapojit RSK do přípravy SRR a také její implementace, stanovit společná a
specifická témata pro regiony (tematická typologie území), stanovit finanční rámec SRR,
rozpracování národních priorit v krajských dokumentech…

• Analytická část
• Problémově zaměřena
• Souhrn zaslán k připomínkám členům pracovních skupin k 29. 8.
• Dokončení v říjnu 2017

• Setkání pracovních skupin
• Dokončení návrhové části: červenec 2018
• Dokončení implementační části: listopad 2018
• Předložení vládě: leden 2019
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Faktory vývoje přípravy programového období
po r. 2020
• Brexit
• Nové výzvy - migrace, bezpečnost, obrana,
globalizace, sociální Evropa
• Tlak na hlubší integraci
• Politický vývoj (volby v ČS a do evropských institucí)
• Euro a kohezní skepse
• Komunikace dosažených výsledků a naplněných cílů
(implementace ESIF)
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Příprava období po roce 2020 na EU úrovni
V4+4: setkání ministrů (Praha 01/2016, Ostrava 06/2016, Varšava 03/2017, Varšava 03/2017)


politika soudržnosti je fundamentální investiční politikou EU; formování názoru 8 zemí

MT PRES:






Jednání vrchních ředitelů (duben 2017) = nutnost zjednodušení, možnosti harmonizace, zlepšení
komunikace a zviditelnění.
Rada pro obecné záležitosti (duben 2017) = první politická diskuze; zlepšení komunikace a přiblížení PS
občanům EU.
Neformální jednání ministrů (červen 2017) = zachování PS pro všechny regiony, nutnost dalšího
zjednodušení, diferencovaný přístup.

EU: Sedmé kohezní fórum (červen 2017) = potřeba silné politiky soudržnosti i do budoucna s adekvátním
rozpočtem a se zaměřením na všechny regiony EU

Reflection paper k rozpočtu (červen 2017); k ni byla za ČR vytvářena rámcová pozice.
HLG (červenec 2017) = klíčová doporučení do 5 oblastí PS

Příprava období po roce 2020 na národní úrovni
• Východiska pozice ČR k budoucnosti politiky soudržnosti


Cíl: jednotný názor ČR na budoucí podobu politiky soudržnosti a umožnit aktivní zapojení ČR do
debaty o budoucnosti politiky soudržnosti EU po roce 2020



Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po r. 2020 (červenec 2017) - projednání s partnery



Materiál předložen do meziresortního připomínkového řízení, celkem vypořádáno 150 připomínek



Předložení vládě v září 2017 – bez rozporu



Jednotlivá témata: Sdílené řízení, Propojování ESIF s dalšími programy EU, Tematická koncentrace,
Předběžné podmínky, Specifická doporučení Rady, Finanční nástroje, Výkonnostní rámec a pravidlo
n+3, Makroekonomické kondicionality, Zjednodušené metody vykazování, Územní dimenze, EÚS –
Evropská územní spolupráce

Východiska pozice ČR k budoucnosti politiky soudržnosti –
územní dimenze
Předběžná pozice ČR:
• jednotná pravidla pro všechny ESI fondy;
• zjednodušení kontrolních postupů, měření dopadů a výsledků;
• zachování, metodické slaďování a další rozšiřování využití urbánních integrovaných
nástrojů s dopadem na funkční celky v území;
• multifondové financování integrovaných územních investic;
• silný integrovaný charakter urbánních projektů;
• zachování CLLD;
• větší soulad zacílení OP s regionálními a lokálními rozvojovými potřebami;
• multizdrojové financování.

Východiska pozice ČR k budoucnosti politiky soudržnosti –
Evropská územní spolupráce
Předběžná pozice ČR:
• zachovat princip tematické koncentrace u programů EÚS;
• umožnit podporovat aktivity typické pro přeshraniční spolupráci;
• více reflektovat specifika programů EÚS a tím vytvořit jednoznačná a stabilní pravidla pro
jejich implementaci v nařízeních tvořících legislativní rámec politiky soudržnosti;
• zachovat dotační charakter podpory a systém Fondů mikroprojektů;
• alokace EK na programy Interreg přidělit přímo na program, resp. hranici, nikoli na členský
stát;
• zařadit programy EÚS do režimu významných projektů společného evropského zájmu.

Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce
2020
Základní cíl NKR:
• identifikovat hlavní priority a cíle ČR po roce 2020
• pro jejich pokrytí optimalizovat zdroje v návaznosti na nové podmínky pro poskytování
podpory ze strany EU.
Klíčové dokumenty, které zpracování ovlivní:
• Evropská úroveň: VFR, nová nařízení k EU fondům
• Národní úroveň: Strategický rámec ČR 2030, Národní program reforem, Strategie
regionálního rozvoje ČR 2021-2030, rezortní a krajské strategické dokumenty atd.
Harmonogram
• předložení 1. návrhu dokumentu vládě ČR se předpokládá v první polovině roku 2018.
Finální návrh by měl být předložen vládě ČR do poloviny roku 2019.

Indikativní harmonogram vybraných milníků k přípravě
programového období 2020+
Datum
září

Září 2017

Platforma pro projednání
Vláda ČR

polovina září
26. - 27. září
tbc.
říjen

DG Cohesion Policy
Informal Ministerial Cohesion Policy

23. - 24.října
15. listopad
prosinec

DG Territorial Cohesion a Urban
Rada pro obecné záležitosti (GAC)

2017

4. - 5. prosince

Leden

11. - 12. ledna
25. -26. ledna

Jednání vrchních ředitelů odpovědných za
politiku soudržnosti
Společná deklarace ministrů zemí V4+4
Neformální jednání ministrů odpovědných za
kohezní politiku V4+4

Říjen
–
Prosinec

2018
Polovina
roku 2018

červen

Věcné výstupy

Předkládá

Východiska pozice ČR k budoucnosti politiky MMR
soudržnosti po roce 2020
Projev o stavu Unie 2017 (předseda EK JeanEK
Claude Juncker)
EE PRES
EE PRES
Sedmá zpráva o hospodářské, sociální a územní EK
soudržnosti (Kohezní zpráva)
EE PRES
Politika soudržnosti
EE PRES
Strategická zpráva dle čl. 53 odst. 2 obsahující EK
shrnutí zpráv o pokroku
HU PRES

HU PRES V4
Zveřejnění návrhu nového Víceletého
finančního rámce (VFR)

EK

Děkuji za pozornost
www.mmr.cz
www.dotaceEU.cz

