Evropské fondy po roce 2020: Budoucnost politiky soudržnosti v ČR
(8. prosince 2020)
Konference - dotazy z aplikace Sli.do
Č.
1.
2.
3.

Jméno / čas
Anonymní
7. pro 2020
Anonymní
7. pro 2020
Martin
Hanák,
SČMBD
8:41

Dotaz
Jaké konkrétní výzvy budou vypsány v
rámci "Farm to fork" strategie?
Kdy budou schváleny operační programy?
Jak se MMR postaví k ukončení 78. výzvy
IROP. Cca 300 žádostí je mimo alokaci.
Bude vyhlášena navazující výzva, aby byly
uspokojeny podané žádosti.

Odpověď
Dotazy směřované na MZe budou zodpovězeny dodatečně.
Postupné schvalování operačních programů Evropskou komisí lze očekávat nejdříve
od 2. poloviny r. 2021.
IROP je v současné době přezávazkován. V tomto smyslu IROP nedisponuje žádnými
finančními prostředky k navýšení výzvy č. 78, nebo dokonce k vyhlášení návazné
výzvy. V tomto směru bych rád upozornil, že výzva č. 78 byla vyhlášena již 12. 1. 2018
s původní alokací 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR),
přičemž za rok od vyhlášení bylo podáno pouze 438 projektů za 1 mld. Kč z EFRR.
Příležitost pro čerpání z této výzvy tedy byla pohodlně min. 2 roky od vyhlášení výzvy.
V letošním roce jsme zaznamenali lineárně se zvyšující nárůst počtu žádostí, a z toho
důvodu byla výzva č. 78 postupně navyšována až na konečných 5,5 mld. Kč z EFRR v
červenci 2020, přičemž na webu irop.mmr.cz byla zveřejněna informace, že se „jedná
o poslední navýšení finančních prostředků v oblasti energetických úspor formou
dotace z IROP.
Po vyčerpání finančních prostředků v 78. výzvě a jejím ukončení bude možné projekty
týkající se energetických úspor bytových domů financovat z prostředků IROP 2014 2020 prostřednictvím finančního nástroje program Zateplování spravovaného Státním
fondem podpory investic a následně také prostřednictvím pokračování dotačního
programu Nová zelená úsporám administrovaném Státním fondem životního

prostředí ČR.“ Ještě dne 6. 11. 2020 bylo na výzvě po odečtení tzv. pozitivních
projektů (v hodnocení + v realizaci) k dispozici cca 0,5 mld. Kč z EFRR, ale před
koncem výzvy došlo k extrémnímu nárůstu registrovaných projektů - v listopadu přišlo
celkem 478 projektů za téměř 1,5 mld. Kč – tj. asi 16 projektů za 50 mil. Kč denně. V
současnosti je celkově nad alokací výzvy 323 projektů za cca 1 mld. Kč.

4.

5.

6.

Martin
Hanák,
SČMBD
8:42
Anonymní
8:55

Anonymní
8:59

Je pravda, že zdroje alokované pro 78.
výzvu IROP mají být přesunuty do
AntiCovid programů? Děkuji
Jakou roli by měla hrát oblast veřejné
podpory v rámci nového programového
období? (aktuálně je využívaný tzv.
Dočasný rámec pro COVID opatření).

Největší problém dotací - nefungující
benefit.. jak chcete zabezpečit, aby po 15
letech konečně fungoval?

Nicméně, další prostředky na zateplování bytových domů budou k dispozici v příštím
roce a následujících letech prostřednictvím programu Nová zelená úsporám 2030.
Více informací je obsaženo např. v tomto článku:
https://www.tzb-info.cz/dotace/21025-dotace-z-irop-na-bytove-domy-prejdou-poroce-2020-pod-mzp
Všechny prostředky v 78. výzvě (5,5 mld. Kč) budou věnovány došlým projektům do
78. výzvy. O žádném přesunu ze 78. výzvy do AntiCovid programů diskuse
neproběhla.
Pravidla veřejné podpory (VP) v rámci nového programového období vychází
z podmínek současného programového období. Hlavní nařízení pro VP (tzv. GBER) je
platné do roku 2023.
V současné době je platný tzv. dočasný rámec pro COVID opatření - do 30. 6. 2021,
mezi členskými státy se vedou diskuse o prodloužení tohoto opatření. Toto opatření
zavádí limit 800 tis EUR pro jeden podnik (respektive skupinu propojených podniků).
Funkčnost monitorovacího systému odpovídá požadavkům, které na tento systém
klade jak evropská, tak česká legislativa, jednotné metodické prostředí (pro příští
programové období jednotný národní rámec) a požadavky řídicích orgánů operačních
programů.
Funkčnost monitorovacího systému MS2014+ je pravidelně ověřována, jeho
plánované odstávky i plánované odstávky informačních systémů základních registrů
jsou vždy předem ohlašovány a vyvěšovány na příslušné portály a jsou k dispozici
všem uživatelům.
Provoz systému je zajištěn příslušnou servisní smlouvou.

7.
8.

Anonymní
9:13
Ivana
Svobodová
9:19

9.

Anonymní
9:22
10. Anonymní
9:30

Bude z dneška pořízen záznam?
Dobrý den, v předchozím programovém
období byl program zaměřený na sociální
inovace v rámci programu podpory
lidských zdrojů. Bude pokračovat i
nadále? Děkuji.
Dobrý den, bude zveřejněna
prezentace/slidy?
Národní plán obrany bude vyhlašovat
svoje výzvy?

11. Anonymní
9:31

Dobrý den, když se podívám na cíle NPO a
na cíle IROP i JTF, REACT EU, témata se
tam prolínají. Jak zjistím, který z těch
finančních nástrojů bude nejvhodnější.

12. Anonymní
9:34

Jaký bude poměr rozdělení EU prostředku
mezi veřejný a soukromý sektor? Kolik
prostředku bude alokováno pro kraje,
města, obce?

13. SS
9:36

Proč již nejsou vypsány výzvy z RRF, když
způsobilost výdajů je již od 02/2020? Kdy

Ano, záznam je uložen na:
dotaceEU.cz/Evropskefondypo2020
Podpora sociálních inovací bude pokračovat také v období 2021-2027 ve formě
samostatné priority v OPZ+ s pokračující možností testovat nová řešení problémů v
oblasti trhu práce, sociálního začleňování nebo rovných příležitostí.

Ano, prezentace je uložena na:
dotaceEU.cz/Evropskefondypo2020
Reformy a investice v NPO mají různorodou povahu. Některé části NPO se budou řešit
prostřednictvím samostatných výzev, ale rovněž také bude probíhat implementace
prostřednictvím dosud fungujících schémat. Způsob implementace bude odlišný v
různých tématech.
Prolínání všech dostupných nástrojů je opravdu nebývalé. Všichni gestoři příslušných
nástrojů (MMR, MPO, MŽP) si tuto složitost uvědomují a proto se snaží informace co
nejsrozumitelněji poskytovat. Příkladem je právě uspořádaná konference a
připravená schémata. I do budoucna, až budou všechny nástroje finální a otevřené,
budeme hledat co nejlepší způsoby, jak poskytnout všem zájemcům a žadatelům co
nejpřehlednější informace o vymezení a dostupných možnostech.
Rozdělení prostředků probíhá primárně mezi operační programy a jejich priority a
specifické cíle. Rozdělování prostředků mezi veřejný a soukromý sektor není
standardně sledováno.
Co se týče rozdělení prostředků pro kraje, to není předem nastavováno. Výjimkou
budou vybraná témata (silnice II. třídy, střední školy, zdravotní záchranná služba,
sociální služby) podpořená prostřednictvím nového nástroje Regionálních akčních
plánů, kde budou předem určeny podle objektivního klíče prostředky pro jednotlivé
kraje. Předem bude také určen objem prostředků určený na integrovaný rozvoj měst
(nástroj ITI) a komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Tyto objemy prostředků však
v tuto chvíli zatím nejsou známy, jednání o nich ještě probíhají.
V současnosti probíhají jednání s Evropskou komisí o tom, jaké části budou uznatelné.
Dokud tato jednání nebudou dokončena a nebude dopracován rámec NPO není
možné vypisovat výzvy, které by nebyly kryté financováním z RRF.

14. Štěpán
VItásek
9:39

15. Petr Holub
9:42

16. Anonymní
9:43

17. Anonymní
9:43

budou vypsány první výzvy na oblasti
nerozporované EK?
Jak je nahlíženo na podporu velkých
podniků v rámci Fondu Spravedlivé
Transformace?

Se všemi jsme o tom mluvili: Bude
potřeba poskládat jednotlivé podpory pro
renovace všech segmentů budov
(rodinné+bytové, veřejné+vládní,
komerční+průmyslové).
Do kdy mají být Plány spravedlivé územní
transformace předloženy EK? Bude je
předtím schvalovat vláda?

Nemá Fond spravedlivé transformace
příliš široký záběr, nezahrnuje podle Vás
(pan Koppitz) příliš mnoho ministerstev a
zaměření? Děkuji

Podpora velkých podniků je možná a Evropská komise ji nevylučuje. Důležité je, že
všechny takové investice musí být velmi dobře zdůvodněné ve vztahu k
transformačnímu příběhu kraje (proč je projekt důležitý, co přinese, co se stane,
pokud nebude realizovaný atd.). Podpora z FST musí být vyvážená a rozhodně neplatí,
že by velké firmy měly získat většinu financí na úkor ostatních oprávněných žadatelů,
jak bylo prezentováno některými médii.
Prostřednictvím EU fondů budou v novém období podporovány energetické úspory
ve veřejném sektoru (OP ŽP) a v podnikatelském sektoru (OP TAK). Oproti
programovému období 2014-2020 již nebudou z evropských fondů podporovány
energetické úspory v bytových domech, které budou podpořeny prostřednictvím
programu Nová zelená úsporám.
Pro území ČR je připravován pouze jeden Plán spravedlivé územní transformace se
specifickými částmi definující specifika jednotlivých regionů.
Předjímat přesný termín předložení plánu v tuto chvíli nelze. V současné době
předpokládáme jeho finalizaci v první polovině příštího roku v závislosti na termínu
schválení finální legislativy k nařízení FST. Nicméně se domníváme, že by plán mohl
být předložen nejpozději ve 2. čtvrtletí 2021 EK, a to poté co projde posouzením SEA
a bude schválen českou vládou.
Fond spravedlivé transformace má pomoci řešit problémy spojené s transformací
ekonomiky na ekonomiku klimaticky neutrální, v našem kontextu by pak měl řešit
problémy spojené zejména s útlumem těžby uhlí. To jsou problémy komplexní
povahy, které nemají rychlé a jednoduché řešení a je proto nutné je řešit na několika
úrovních zároveň. Teoreticky široký záběr je tedy naopak vítaný, protože umožňuje
vytvořit krajům podporu přesně dle jejich potřeb a možností.
Situace v každém kraji je jiná a vyžaduje jiná řešení. Spolupráci několika rezortů na
přípravě operačního programu Spravedlivá transformace vnímám pozitivně, protože
to otvírá debatu nad různými tématy se vztahem k transformaci a definování přínosů
jednotlivých navrhovaných typových aktivit či podporovaných oblastí do procesu

18. Pavel Hlaváč
9:45

Jaké konkrétní výzvy budou vypsány v
rámci domácího cestovního ruchu a zda
zde budou zařazena i Turistická
informační centra?

19. Ondřej
Lakomý
9:46

Jaké projekty bude možné realizovat
prostřednictvím OP TAK, SC 1.3 Rozvoj
dovedností...? Dle popisu v programovém
dokumentu to vypadá na neinvestiční
akce.
Dobrý den, kdy můžeme očekávat avíza
prvních výzev Modernizačního fondu a
pak samotné výzvy? Bude prosím někde k
dispozici jejich seznam/přehled? Děkuji
Kolik odhadujete míru vyčerpání RRF v %?

20. Silvia
Doušová
9:47
21. SS
9:50
22. Anonymní
9:51

23. Ondřej
Lakomý
9:52
24. Aleš Trnka
9:52

Jaká alokace prosím půjde na komunitní
energetiku (v rámci modernizačního
fondu)?

Pro paní S. Doušovou: první 3 výzvy MdF
najdete https://www.sfzp.cz/dotace-apujcky/modernizacni-fond/vyzvy/
Dobrý den, REACT EU, kdy lze očekávat
výzvu? Bude pro projekt v oblasti A a B

transformace těchto regionů. To by pak ve svém důsledku mělo vést k lépe
připravenému operačnímu programu.
V návrhu Programového dokumentu IROP 2021 – 2027 je plánována i podpora
veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu včetně turistických
informačních center. Příslušná výzva bude vyhlášena po schválení Programového
dokumentu IROP 2021 – 2027 a po jejím nastavení na pracovním týmu IROP pro
oblast cestovního ruchu, nejdříve ve 2. pololetí 2021.
SC 1.3 Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci průmyslovou transformaci a
podnikání je z aktuální verze OP TAK odstraněn.

Na webu modernizacni-fond.cz jsou zveřejněny předregistrační výzvy pro první tři
programy Modernizačního fondu. Ostré výzvy budou spuštěny na jaře roku 2021. Pro
aktuální informace doporučujeme sledovat výše uvedený web.
Samozřejmě bude cílem vyčerpat veškeré prostředky z RRF.
Alokace programu č. 8 Komunitní energetika je indikativně stanovena na 1,5 %
Modernizačního fondu (podle aktuálních odhadů by se mohlo jednat o 2,3 mld. Kč,
objem finančních prostředků v modernizačním fondu ale závisí na cenách emisních
povolenek a může se proto v průběhu času proměňovat.
Tento program se bude zaměřovat zejména na aspekt vytvoření komunity a sdílení i
distribuci energie uvnitř komunity. Kromě toho budou moci vytvořené komunity
čerpat podporu na výstavbu zdrojů např. v programu č. 2. Celková částka, která půjde
na komunitní energetiku, proto do velké míry záleží na aktivitě jednotlivých komunit.
Viz otázka č. 20

Výzvu pro oblast zdravotnictví plánujeme vyhlásit po odsouhlasení návrhu revize PD
IROP 2014 – 2020 v souvislosti REACT-EU členy Monitorovacího výboru IROP a

25. Anonymní
9:52
26. Anonymní
9:57

dán poměr stavba x zdr. technika? Může
být projekt jen na zdr. techniku? Děkuji
Jaký je smysl předregistračních výzev
MdF? Mají sloužit jako jakési síto pro
projekty?
Je někde v rámci jakéhokoliv finančního
nástroje možné získat finance na
předprojektovou přípravu? Vzhledem k
situaci finance na toto nebudou nikde.

Evropskou komisí. Předpoklad vyhlášení výzvy je únor – duben 2021. Dané poměry
neplánujeme, projekt může být jen na zdr. techniku.
Předregistrační výzvy slouží pro ověření poptávky ze strany žadatelů a nastavení
vhodných parametrů výzvy (alokace, technické detaily apod.). Hodnocení a výběr
projektů bude probíhat až v ostrých výzvách, které budou vyhlášeny na jaře.
Jsme si vědomi problémové situace ve strukturálně postižených regionech a možnosti
iniciace projektů a jejich projektové přípravy. Na podporu iniciace projektů v
regionech došlo k posílení kapacit regionálních stálých konferencí s cílem podpořit
aktivizaci území a podpořit iniciaci projektových aktivit a přípravy projektů jak v rámci
politiky soudržnosti, tak i dalších zdrojů. Dále ze strany regionů vnímáme potřebu
podpořit zejména v dnešní době i samotnou projektovou přípravu na straně subjektů
veřejné správy a samosprávy. V rámci nástroje Evropské komise tzv. Recovery and
Resilience Facility (tj. Finanční prostředky nad rámec politiky soudržnosti) je z
podnětu MMR, v rámci Národního plánu obnovy na období 2021-2024(bude schválen
v příštím roce), plánována finanční podpora pro přípravu veřejných investic v
regionech v jednotlivých jejích fázích, a to jak projektů, které budou připravovány pro
následné klasické výběrové řízení na dodavatele, výběr dodavatele formou design and
build a pro PPP formu financování.
Hledají se také další cesty zejména v rámci nových zdrojů, jakým je FST. Návrh finální
podoby tohoto fondu ještě není hotov a v této chvíli nelze zatím předjímat, jaké
budou jeho finální možnosti i s ohledem na stále neschválenou legislativu ze strany
EK.
Dále se předpokládají dílčí možnosti podpory v jednotlivých operačních programech:
OP TAK:
V rámci OP PIK není u finančních nástrojů (FN) tento druh podpory implementován.
U úvěrového FN Úspory energií je možnost získat finanční příspěvek na pořízení
energetického posudku.
Maximální výše finančního příspěvku je 80 % způsobilých výdajů, ne však více než 250
tis. Kč, ale tento příspěvek je vyplácen až ex post po vyčerpání min. 50% jistiny úvěru
a splnění dalších formálních podmínek.

V rámci budoucího OP TAK se předpokládá financování předprojektové přípravy u
těch FN, kde bude ŘO/správce FN v rámci přípravy projektu vyžadovat nadstandardní
„přílohy“, např. znalecké posudky, audity apod., které budou nutné pro posouzení, jeli projekt v souladu s konkrétním SC OP TAK.
IROP:
Z IROP 2021 – 2027 se financování předprojektové přípravy neplánujeme, ale
způsobilým výdajem bude studie proveditelnosti, příp. projektová dokumentace.
OP ŽP:
MŽP poskytuje podporu na přípravu projektů z Národního programu Životní
prostředí. Detaily jsou na webu https://www.narodniprogramzp.cz/nabidkadotaci/detail-vyzvy/?id=83
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=86

27. Gabriela
Smolíková
9:58

28. Gabriela
Smolíková
10:01

Rekonstrukce kulturních památek (ne
národní kulturní) budou podporovány po
2020 i mimo MAS(IROP)? MAS mají jen
malé rozpočty a tyto památky nenávratně
zanikají
REACT IROP - kdy budou první výzvy?
Bude zveřejněn harmonogram výzev,
případně kdy? Bude zahrnovat i domovy
pro seniory, pečovatelské domy? Děkuji.

OP D:
V rámci OPD3 se nepředpokládá samostatné financování pouze předprojektové
přípravy. Výdaje na standardní projektovou přípravu však teoreticky mohou být
součástí způsobilých výdajů u podporovaných infrastrukturálních projektů.
Nástroj pro propojení Evropy (CEF), který je řízený přímo EK, nicméně umožňuje u
velkých projektů na hlavní síti TEN-T podporu projektů zaměřených např. na
zpracování dokumentací pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení.
Kromě MAS budou v IROP 2021 – 2027 kulturní památky podpořitelné i v nástroji ITI.

Předpoklad vyhlášení výzev REACT-EU je únor – duben 2021. Harmonogram výzev
bude zveřejněn po jeho projednání členy Monitorovacího výboru IROP
(pravděpodobně v lednu 2021). O konkrétních parametrech výzvy na sociální
infrastrukturu bude jednáno na pracovním týmu IROP pro oblast sociální
infrastruktury, především pak s věcným garantem této oblasti – MPSV.

29. Anonymní
10:02

30. Anonymní
10:08

31. Štěpán
VItásek
10:21
32. SS
10:23

33. Anonymní
10:27

Dobrý den, mám dotaz k zateplení
bytových domů. Pod kým budou dotace a
zda to bude sjednocené (Praha, mimo
Prahu), možnosti pro fyzické osoby
nepodnikající.
Dobrý den, mám dotaz k RRF. Kdo bude
oprávněn předkládat projekty v rámci
vyhlášených výzev? Bude se jednat i o
soukromé podniky?
Automatizace, digitalizace - cíl 1.2 z
prezentace p. Piechy. Opět stejný případ,
jaký je pohled na financování velkých
podniků? Děkuji
Jaký vliv měla COVID pandemie na
úpravy/změny v programech cíle
Inteligentnější Česko oproti období 20142020?

Dobrý den, pan Piecha mluvil o podpoře
ochrany pro podnikatele v oblasti
kyberhrozeb. Jak konkrétně toto bude
naplňováno, jak velká bude dotace pro
malý podnik?

Podporu bytových domů bude poskytovat program Nová zelené úsporám. Podpora se
bude poskytovat ve všech regionech. Žadateli mohou být vlastníci bytových domů, a
to jak fyzické, tak právnické osoby.

Ano. Do některých aktivit v rámci NPO se budou moci zapojit soukromé podniky.
Rovněž řada investic sátu, které hodlá financovat prostřednictvím RRF, bude aktivovat
poptávku směrem k soukromým podnikům.
OP TAK je primárně určen pro malé a střední podniky, ale v některých situacích je
možné, aby o podporu žádal i velký podnik. Velký podnik může žádat o podporu v
případě, že bude směřovat do vybraný specifických cílů a také bude spolupracovat s
malými nebo středními podniky.
Pro reakci na následky pandemie COVID-19 je určen primárně nástroj REACT-EU,
který prostřednictvím IROP 2014-2020 podpoří v letech 2021-2023 zdravotnictví,
integrovaný záchranný systém a sociální služby. Dále byla ze strany EK zřízena Facilita
(fond) na podporu oživení a odolnosti. Tyto nástroje jsou krátkodobější, než operační
programy a umožňují tedy flexibilnější a operativnější reakci.
Operační programy pro období 2021-2027 obsahují dlouhodobé cíle, které nebyly
pandemií COVID-19 významněji dotčeny.
V budoucím operačním programu počítáme s podporou kybernetické bezpečnosti
jednak jako součástí výzev na průmysl 4.0 nebo v rámci cíle určeného na digitalizaci.
Součástí plánované výzvy digitální podnik je i aktivita Kybernetická bezpečnost.
Nezbytnou součástí IT řešení musí být opatření ke zvýšení kybernetické bezpečnosti a
datové stability v době zvýšeného ohrožení daného přechodem řady firem do
virtuálního prostoru. Podporována tak je i systémová integrace pořizovaných či
rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru
počítačové bezpečnosti.
Alokace ani míra dotace zatím není stanovená.

34. Anonymní
10:37

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli
máte představu, kdy můžeme očekávat
první výzvy v OP Z+?

To je náročné nyní předvídat. Reálný termín je první pololetí roku 2022. V právě
běžícím programovém období byly první výzvy vyhlášeny na začátku 2. pololetí roku
2015, čemuž by nyní odpovídal začátek 2. pololetí 2022.

35. Anonymní
10:38

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, kdy
můžeme očekávat první výzvy
orientované na inkluzivní vzdělávání v
rámci OP JAK?
Lidi z řídících orgánů mluví často dost
nesrozumitelně a pro budoucí uchazeče o
dotace nepřehledně. Vyznají se v tom tak
jen zasvěcené osoby.
Dobrý den, rád bych se zeptal, jaké
programy směřují na podporu sportu.
Bude něco přímo zaměřeno na projekty v
oblasti sportu a investiční projekty v
oblasti?
Bude dost lidí, kteří to všechno budou
administrativně zabezpečovat? Nové
nástroje - bude to znamenat i nové
úředníky?

Předběžně druhá polovina roku 2022, v závislosti na schvalování evropské legislativy,
DoP i jednotlivých OP.

36. Anonymní
10:38

37. Anonymní
10:40

38. Anonymní
10:42

39. Anonymní
10:44

Bude pokračující slibovaná digitalizace
veřejné správy znamenat úsporu v
personálních kapacitách veřejných úřadů?

40. Anonymní
10:44

Otázka pro pana Semoráda: Projekty do
ITI jako doplňkový projekt budou muset
splňovat nějaké kvalitativní parametry
(kromě například indikátorů)?

Děkujeme za zpětnou vazbu. Uvědomujeme si, že terminologie ve fondech je často
velmi složitá a snažíme se na srozumitelnosti písemného i mluveného vyjadřování
pracovat a používat přehledná schémata. Zjevně stále máme nemalé rezervy.
Podpora sportu není momentálně v žádném z nástrojů plánována.

Úředníci administrující a koordinující využití evropských fondů v ČR jsou hrazeni z tzv.
technické pomoci, která do ČR plyne jako součást evropských prostředků ve výši 2,5 –
4,5 %. Žádný z nových nástrojů nebude znamenat vznik nových úřadů nebo agentur,
vše bude administrováno na stávajících úřadech. Dotčené úřady státní správy navíc
v posledních letech prochází postupných snižováním počtu úředníků.
Z hlediska IROP 2021 – 2027 se budeme zaměřovat i na projekty digitalizace veřejné
správy, ale není to nijak spojeno s personálními kapacitami. Dotaz směřujte spíše na
Ministerstvo vnitra, které má veřejnou správu gesčně v kompetenci, případně na
náměstka ministra vnitra pro státní službu.
Doplňkové aktivity jsou uvažovány pouze u projektů realizovaných prostřednictvím
nástroje CLLD, tedy SC 5.1. U ITI budou všechny projekty muset splňovat podmínky
stanovené pro jednotlivé specifické cíle stejně jako pro individuální projekty, nebudou
tedy rozlišovány žádné doplňkové projekty v případě ITI. Způsobilé aktivity budou
stejně jako v tomto období rozděleny na hlavní a vedlejší, které budou omezeny
procentuální výši celkových způsobilých výdajů.

41. Anonymní
10:46

Bude k dispozici nějaký přehledný návod
nebo manuál poskytující nasměrování do
jednotlivých EU fondů a programů? Aby
se zpracovatel projektu rychle orientoval?

42. Anonymní
10:50

Dobrý den, jaká bude podpora pro malé
podniky na ochranu kybernetické
bezpečnosti?
Dobrý den, kdy odhadujete, že budou
první výzvy na OPZ pro neziskové
organizace? Děkuji Hrdličková

43. Anonymní
10:54

Prolínání všech dostupných nástrojů je opravdu nebývalé. Všichni gestoři příslušných
nástrojů (MMR, MPO, MŽP) si tuto složitost uvědomují a proto se snaží informace co
nejsrozumitelněji poskytovat. Příkladem je právě uspořádaná konference a
připravená schémata. I do budoucna, až budou všechny nástroje finální a otevřené,
budeme hledat co nejlepší způsoby, jak poskytnout všem zájemcům a žadatelům co
nejpřehlednější informace o vymezení a dostupných možnostech.
Viz otázka č. 33

To je náročné nyní předvídat. Reálný termín je první pololetí roku 2022. V právě
běžícím programovém období byly první výzvy vyhlášeny na začátku 2. pololetí roku
2015, čemuž by nyní odpovídal začátek 2. pololetí 2022.

44. Petra
Zemanová
11:08

Dobrý den, budou prosím prezentace
někde k dispozici? Různá schémata vč.
základní "kytičky" jsou pěkně přehledná.
Byla bych za ně ráda. Předem děkuji.

Prezentace a schémata jsou uložena na:
dotaceEU.cz/Evropskefondypo2020

45. Anonymní
11:11

Neměly by být finance v OPŽP využity více
na příčiny environmentálních problémů
než na řešení důsledků či věci nepříliš
související (např. zateplení).
Bude podporována sociální ekonomika,
sociální podnikání? Díky

Zateplování veřejných budov, které je podporováno z OPŽP je klíčovou aktivitou pro
snížení spotřeby energie. Snížení spotřeby energie je jedním ze základních
mezinárodních závazků České republiky v oblasti mitigace změny klimatu.

Bude podpora i vytyčování a realizace
ÚSES? (a souvisejících komplexních
pozemkových úprav)?
Jak zmírnit tlak na vyčerpání fondů co
nejdřív? Pro stavebnictví potřebujeme
stabilitu a průběžnou podporu celé
období. Hodnocení úspěšnosti má být
podle efektů

Ano, s podporou těchto opatření se v OPŽP počítá.

46. Petr Šeda,
Naše Café
11:13
47. Anonymní
11:13
48. Petr Holub
11:25

Ano v rámci programu OPZ+ bude podporováno sociální podnikání pravděpodobně ve
formě pokračování stávajícího finančního nástroje.

Tlak na vyčerpání fondů vychází z pravidel EU, které stanovují tzv. pravidlo N+3, což je
administrativní nástroj k zajištění plynulosti čerpání finančních prostředků, při jehož
nedodržení může dojít ke ztrátě finančních prostředků.

Na národní úrovni je tlak na čerpání dán také vysokou odpadovostí projektů. ŘO tak
musí vyhlašovat výzvy a přijmout projekty ve větším objemu. Odpadovost
v posledních letech programového období by měla za následek nedočerpání
prostředků. Hodnocení efektů a efektivnosti je samozřejmě klíčovou součástí
hodnocení projektů.
Řídicí orgány se přesto snaží podporu rozprostřít po celou dobu fungování operačních
programů tak, aby nedocházelo k výrazným časovým výkyvům.

49.

50. Romana
Gábrlíková
(MMB)
11:31
51. Anonymní
11:40

52. SS
11:42

Dobrý den, pane Piecho. Počítá se v 20212027 s projekty Technologie 4.0? S jakou
alokací v OPTAK? Kdy bude vyhlášena
první výzva?
Dobrý den, kde prosím můžu najít více
informací o modernizačním fondu?
Děkuji.
V rámci IROP - Zelenější Evropa - znamená
bod Bezpečnost v dopravě i podpora
kybernetické bezpečnosti?

Bude možné a odkud financovat dobíjecí
infrastrukturu s využitím energie z OZE,
případně akumulaci?

Nicméně, sektor stavebnictví (stejně jako jakýkoliv jiný sektor) nemůže být závislý
primárně na investicích, které jsou realizované díky dotačním prostředkům.
ANO počítá. První výzva bude vyhlášena hned v přechodovém období, jak jen to bude
možné. Zatím počítáme cca v druhé polovině roku 2021. Výše finančních prostředků
zatím není stanovená.
Více informací naleznete na webu modernizacni-fond.cz

Nikoliv, jedná se o bezpečnost dopravy s primární vazbou na pěší dopravu. V rámci
této aktivity bude financováno:
- výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení
pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy;
- zvyšování bezpečnosti pěší a automobilové dopravy stavebními úpravami v
nehodových lokalitách;
- zvyšování bezpečnosti pěší a automobilové dopravy rekonstrukcí mostů v trase
místní komunikace s vysokou intenzitou dopravy.
V podpoře dobíjecí infrastruktury nebude případné využití energie z OZE či využití
akumulace nijak limitováno.
Podpora bude možná v OPD3 a dále v OP TAK pro podnikatelský sektor a v IROPu pro
veřejnou dopravu dle výsledku jednání v oblasti veřejné podpory.

53. Anonymní
11:43

Dobrý den, jaké je rozhraní mezi IROP a
OPŽP v oblasti veřejných prostranství?
Platí, že v IROP lze zeleň max. do 30 %
výdajů (viz info z Roadshow IROP)?

54. Anonymní
11:44

Zelenější Evropa - IZS - nechápu, jak
podpora policistů např. pomůže k
"zelenější" Evropě. Jak to souvisí?

55. Anonymní
11:48

Dobrý den, dotaz na pan Piechu - v rámci
OP TAK bude i nadále forma podpory dotace a doplňkově finančními nástroji. O
jaké nástroje se bude jednat? Děkuji

56. Anonymní
11:51

57. Anonymní
11:51

Dobrý den, bude způsobilým výdajem v
IROP pořízení studie veřejného
prostranství? Tato studie má být v IROP
povinná pro veř. prostranství.
Vznikne samostatný komunitární program
Digitální Evropa, nebo jsou prostředky na

Ano, toto rozhraní platí. IROP se zaměřuje na komplexní rekonstrukce veřejných
prostranství, zatímco OPŽP je zaměřené na dílčí „zelené“ aktivity v intravilánu – zeleň,
hospodaření se srážkovou vodou, vodní prvky apod. V OPŽP je nastavena obdobná
hranice max. 30 % pro „nezelené“ prvky (mobiliář, cesty apod.). Konkrétně bude
rozhraní nastaveno v rámci dopracování obou programů.
Je to dáno nařízením pro Evropský fond regionálního rozvoje, které stanovuje možná
témata podpory pro jednotlivé cíle politiky v tomto fondu. Podpora složek
integrovaného záchranného systému je umožněna v rámci specifického cíle
„promoting climate change adaptation and disaster risk prevention, resilience, taking
into account eco-system based approaches“, který je zařazen v Cíli politiky 2 –
Zelenější Evropa.
V rámci OP TAK se u finančních nástrojů (FN) počítá převážně s kombinací FN a dotace
(zejména v podobě odpuštění splátek jistiny úvěru) v rámci jedné operace.
FN a dotaci bude poskytovat jeden subjekt – správce FN (ČMZRB), v rámci jedné
úvěrové/záruční smlouvy, tj. žadatel nebude muset podávat dvě samostatné žádosti a
dotační část se nebude implementovat v MS2014+.
Bude se jednat o:
•
poskytnutí záruky (FN) za komerční úvěr a dotace (odpuštění cca 30%
posledních splátek jistiny komerčního úvěru)
•
poskytnutí zvýhodněného úvěru (FN) a dotace (odpuštění cca 30% posledních
splátek jistiny zvýhodněného úvěru)
Cílem je, aby se intenzita podpory formou FN (včetně dotace – odpuštění splátek) co
nejvíce přiblížila/rovnala intenzitě podpory „standardní“ dotace. Konkrétní nastavení
je v jednání. EK zatím neschválila potřebné Obecné nařízení a prováděcí směrnice k
FN.
Ano, s tímto způsobilým výdajem počítáme. Konkrétní povinné přílohy budou
definovány při tvorbě výzvy na pracovním týmu pro veřejná prostranství, ale kromě
územních studií veřejného prostranství plánujeme akceptovat i urbanistické studie
(registrované v EÚPČ), regulačního plán nebo architektonickou soutěž.
Digitální Evropa zůstane jako program přímo řízený EK, prostředky na digitalizaci jsou
z Evropského Fondu na Regionální Rozvoj, některé části / specifika digitalizace budou

58. Anonymní
11:52
59. Anonymní
12:14

60. Silvia
Doušová
12:26

digitalizaci z tohoto fondu rozpuštěny do
ostatních programů/nástrojů? Děkuji.
Dobrý den, budou nějaká speciální
pravidla ohledně zeleně v IROP jako jsou
nyní v OPŽP (co kdy kam jak vysazovat)?
Může nezisková org. jako dlouhodobý
nájemce objektu (14 let) žádat o dotaci na
zateplení objektu a změnu vytápění
nemovitosti? Vlastníkem je malé s.r.o.
Je alespoň min. šance, že spolu s
rekonstrukcemi komunikací bude možné z
něčeho financovat i veřejné osvětlení?
Děkuji.

61. Anonymní
12:26

P. Semorád: Je prosím někde seznam
silnic prioritní sítě k dispozici?

62. Anonymní
12:36

Jen takový nápad: mohli byste příští
podobnou konferenci začínat v opačném
pořadí od cíle 5?
Počítá NOK v ISKP s příjemci mající stovky
projektů. Změny ve všech projektech: 1
smlouva pro desítky projektů, změna stat.
zástupce u všech projektů apod.

63. Anonymní
12:48

64. Anonymní
12:48

V návrhu OP JAK je cíl 2.4 zaměřený na
neprofesní celoživotní a občanské
vzdělávání. Kde bude ležet demarkační
linie mezi OP JAK a OPZ+? Díky

kofinancovány i z programu Digitální Evropa, ale program rozhodně nebude v plné
míře rozpuštěn.
Tyto parametry budou případně nastaveny při tvorbě výzvy na pracovním týmu pro
oblast veřejných prostranství, ve spolupráci s MŽP, ale v IROP obecně postačuje
stávající legislativa, kterou ve výzvách IROP obecně nezpřísňujeme.
Toto možné není. Žadatel o podporu musí být vždy majitel nebo spolumajitel objektu
a musí jím zůstat po celou dobu udržitelnosti projektu. V tomto případě tedy musí být
žadatelem zmíněné s. r. o. a žádat o podporu z Operačního programu Technologie a
aplikace pro konkurenceschopnost.
V aktivitě CLLD v IROP 2021 – 2027 se plánuje jako doplňková aktivita k bezpečnosti v
dopravě i oprava místních komunikací, kdy zřejmě bude způsobilým výdajem i veřejné
osvětlení, ale toto bude nastaveno na příslušném pracovním týmu IROP. Rovněž je
veřejné osvětlení způsobilým výdajem v aktivitě bezpečnost v dopravě. Rovněž bude
veřejné osvětlení financovatelné i v rámci komplexních projektů v oblasti revitalizace
veřejných prostranství.
Prioritní úseky budou zveřejněny se schváleným Programovým dokumentem IROP
2021 – 2027. Pracovní verze zveřejněna není, ale pracovní návrh úseků mají k
dispozici všechny kraje (jako jediní příjemci v IROP v aktivitě silnice II. třídy).
Děkujeme za podnět. Příště určitě zvážíme.

Každý projekt je samostatnou entitou, navazující na data výzvy příslušného
operačního programu a jeho podmínek. Zároveň je pro každý projekt vydáván
separátní dokument právního aktu doprovázený příslušnými strukturovanými daty.
Změny v dokumentech i datech tedy musí probíhat pro každý projekt zvlášť. Situace,
kdy jeden příjemce čerpá podporu v rámci stovek projektů, není častá.
Podpora celoživotního učení bude prostřednictvím OPZ+ určena především pro cílové
skupiny, na které primárně necílí OP JAK (pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci,
studenti apod.) s tím, že klíčovým parametrem bude vazba na trh práce. OP JAK se
zaměří primárně na vzdělávání počáteční (formální) a v závislosti na dostupných
prostředcích také na vzdělávání neformální a vzdělávání občanské (vč. vzdělávání
dospělých).

65. Anonymní
12:50

66. Anonymní
12:57

67. Dagmar
Quisková
12:57
68. Anonymní
12:58

69. Dagmar
Quisková
12:58

Dobrý den, jaké bude procento podpory
projektů v reg. školství (šablony, MAP)?
Spolufinancování ze strany příjemce může
být problém a nebude se čerpat.
V OPZ bude podporován trh práce,
kompetence zaměstnanců i v průmyslu
4.0. Znamená to také podporu diagnostiky
kompetencí jednotlivých potenciálních
zaměstnanců?
Dobrý den, proč není spolupráce v OP JAK
s místními akčním skupinami?
Lze přímou podporu vzdělávání
diagnostikovaných zaměstnanců, kteří si
zvýší uplatnitelnost v průmyslu 4.0 za
pomoci OPZ+?
Budou dotační tituly v některých OP
vypisovány i podle velikostí obcí?

70. Anonymní
12:58

A konečně budou podporovány služby
expat center?

71. Anonymní
13:07

Dotaz na kapacity MŠ v IROP: co když jsou
v rámci ORP nerovnoměrné kapacity MŠ?
Celkově se jeví dostatečné v ORP, ale v
některých obcích kapacity chybí.
Dobrý den, chci se zeptat, zda budou v
"novém" IROP podpořeny i domovy pro
seniory (domovy se zvl. režimem). Nyní

72. Jan Pištěk
13:07

Nicméně stále probíhají diskuze o konkrétním vymezení a řešení možných překryvů.
Pravidla kofinancování stanovuje MF. Podařilo se vyjednat kofinancování z vlastních
zdrojů pro školy a neziskové organizace ve vzdělávání ve výši 0 %. Spolufinancování
pro obce a kraje ještě nebylo stanoveno.
Nástroje diagnostiky kompetencí je možné v rámci OPZ+ podpořit. Způsob nastavení
podpory bude řešen při přípravě samotných výzev a projednáván na relevantních
pracovních uskupeních.

OP JAK plánuje podpořit projekty akčního plánování, jejichž realizátory jsou také
MASky.
Ano, prostřednictvím OPZ+ budou rovněž podporovány aktivity zaměřené na
získávání a prohlubování kompetencí zaměstnanců v oblastech spojených se
socioekonomickými a environmentálními změnami, 4. průmyslovou revolucí a ve
vazbě na potřeby trhu práce.
V některých operačních programech budou zvýhodněny strukturálně postižené
regiony, v jiných hospodářsky a sociálně ohrožená území dle Strategie regionálního
rozvoje ČR 2021+. Jinými slovy, zvýšená podpora bude směřovat spíše do území
vykazujících slabší hodnoty z pohledu ekonomických, sociálních, nebo
environmentálních indikátorů. Vypisování výzev podle velikostních kategorií obcí se
nepředpokládá.
V rámci OP JAK je v plánu toto podpořit v rámci vysokých škol a výzkumných
organizací, a to formou tzv. wellcome-office. Jejich cílem by mělo být usnadnit
přechod studentů i zaměstnanců ze zahraničí do českého kontextu.
Konkrétní nastavení podmínek bude řešeno na pracovním týmu IROP pro oblast
vzdělávání ve spolupráci s MŠMT tak, aby bylo nastaveno co nejoptimálněji.

Prozatím je to tak plánováno, protože pro EK nejsou senioři pro nové období
negativní prioritou. Domovy se zvláštním režimem byly financovány už v tomto
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byly vyloučeny, byť třeba v REACT-EU
jsou.
Prosím o sdělení, zda budou v roce 2021
vypsané nějaké konkrétní výzvy v rámci
programu OPZ ve spojitosti Sociálního
začleňování, sociálního bydlení apod.
Deinstitucionalizace soc služ - bude i jinak,
z ReactEU, který má sloužit mj. ke zvýšení
jejich dostupnosti? Covid-19 ukázal
potřebu menších zařízení.
Dobrý den, bude i pro další programové
období zachován systém MS2014+?
Děkuji

pan náměstek Velčovský - V rámci
neformálního vzdělávání _ myslí se na
možnost vzdělávání pro děti/žáky se
zdravotním postižením?
Bude v období 2021+ pokračovat podpora
realizace opatření navržených v rámci
komplexních a jednoduchých
pozemkových úprav zdroji Programu
rozvoje venkova?
Dobrý den, EK posuzuje národní plány
obnovy i podle toho jak přispějí "sociální
odolnosti členského státu". Bude NPO
řešit i oblast sociálních služeb?
Mohou být v ITI podpořeny i projekty,
proti kterým je část veřejnosti a deklaruje
to např. peticí? (vazba na princip
partnerství)

období z IROP 2014 – 2020, financovatelné nebyly jen domovy pro seniory, které se
rovněž plánují v REACT-EU.
To je náročné nyní předvídat. Reálný termín je první pololetí roku 2022. V právě
běžícím programovém období byly první výzvy vyhlášeny na začátku 2. pololetí roku
2015, čemuž by nyní odpovídal začátek 2. pololetí 2022.
Z REACT-EU se počítá s financováním nové sociální infrastruktury, popř.
rekonstrukcemi či nákupem budov. DI bude předmětem podpory z IROP 2021 – 2027.

Pro programové období 2021-2027 bude spuštěn systém MS2021+, který navazuje na
MS2014+ a který bude přizpůsoben požadavkům nového programového období,
které vzešly z potřeb jak pracovníků implementační struktury, Jednotného národního
rámce, tak i evaluace stávajícího MS2014+. Mezi oběma programovými obdobími
bude zachována kontinuita.
Ano, děti, žáci a studenti se SVP budou cílovou skupinou OP JAK.

Dotazy směřované na MZe budou zodpovězeny dodatečně.

V současnosti tato otázka není v rámci přípravy NPO zahrnuta a MPSV dle našich
informací hodlá tuto otázku řešit jinými nástroji. Opatření v NPO mají charakter spíše
úprav systémového řízení těchto oblastí.
Komunikace s veřejností je primárně odpovědností nositele integrované územní
strategie, tedy města. Město proto v roli nositele zřizuje Řídicí výbor a tematické
pracovní skupiny, ve kterých jsou zastoupeni všichni relevantní územní partneři. Na
těchto platformách probíhá široká diskuse nad projektovými záměry, jejich
zaměřením a potřebností pro území. Výsledkem diskuse partnerů na těchto
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Dobrý den, bude někde k dispozici záznam
z konference? případně kde. děkuji
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Jak bude probíhat podpora činnosti
efektivnější veřejné správy?

Je někde v rámci jakéhokoliv finančního
nástroje možné získat finance na přípravu
strategie rozvoje obce?

platformách by měla být dohoda o konkrétní podobě řešení daného tématu (opatření
strategie) a přijetí souboru projektových záměrů, kterými se dané téma bude řešit.
Tímto postupem dochází k naplňování principu partnerství a měly by jím být
eliminovány rozpory, o kterých se zmiňujete. Pokud to shrneme, projekt, který projde
zmiňovaným procesem/partnerskou diskusí a je tedy součástí integrovaného řešení
daného tématu, může být předložen do výzvy Řídicího orgánu operačního programu
(ŘO OP) a prochází standardním hodnocením ŘO OP, kde závisí primárně na kvalitě
samotného projektu.
Ano, záznam z konference je k dispozici na webu:
dotaceEU.cz/Evropskefondypo2020
Podpora strategického plánování obcí byla zahrnuta v tomto programovém období do
OP Zaměstnanost, prioritní osa 4, specifický cíl 4.1. „Optimalizovat procesy a postupy
ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizace,
zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže.“ V budoucím
programovém období již oblast veřejné správy a tvorby strategických dokumentů
nebude podporována z EU fondů a nepředpokládá se podpora tvorby strategických
dokumentů ani z národních dotačních titulů.
MMR poskytuje obcím metodickou podporu prostřednictvím portálu
www.obcepro.cz a https://www.databaze-strategie.cz/.
Z navrhovaného specifického cíle 1.1 IROP 2021 – 2027 - Využití přínosů digitalizace
pro občany, podniky a vlády prostřednictvím následujících aktivit:
 Elektronizace vybraných služeb veřejné správy
‒ eEducation
‒ eCulture
‒ eHealth
‒ eInclusion
‒ eJustice
‒ eProcurement
‒ elektronizace agend stavebního práva, aj.
 Rozšíření propojeného datového fondu

‒
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Je už nějak přesně definováno rozhraní
mezi OPTAK a SZP CLLD v oblasti podpory
malých a stř. podnikatelů? Ideálně, aby v
SZP tato oblast zůstala jako je v PRV.

opatření k zajištění kvalitního naplnění základních registrů a elektronizaci
datových fondů jednotlivých agendových informačních systémů, dobudování
potřebné infrastruktury,
‒ pořizování nových datových sad prostorových a dalších dat, zvýšení
dostupnosti a kvality či rozsahu stávajících datových sad prostorových a
dalších dat a služeb na těchto datech založených.
 Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné
správy na portál gov.cz
 Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů
elektronické identifikace
 Publikace dat veřejné správy jako OpenData
 Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy a rozvoj backofficových
služeb prostřednictvím Centrálního místa služeb („CMS“) a rozvoj backofficových
služeb veřejné správy v CMS a přístupu k nim prostřednictvím komunikační
infrastruktury veřejné správy a neveřejných sítí veřejné správy, včetně doprovodné
infrastruktury (DWDM, MPLS apod.), její územní rozšíření a užití pro kvalitnější
výkon tzv. digitálního úřadování státu
 Vytvoření eGovernment cloud
 Kybernetická bezpečnost - realizace technických bezpečnostních opatření podle §
5 odst. 3 zákona o kybernetické bezpečnosti a mezinárodních standardů a norem v
oblasti bezpečnosti informací.
 Transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity
 Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace)
 Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy
Podpora MSP v režimu CLLD v SZP (PRV) a OP TAK má jiný, navíc dosud pouze
návrhový, právní základ, a tedy i poněkud jiné zaměření a podmínky implementace. I
když příprava budoucího období není zdaleka ukončena, předpokládá se, že podpora
v režimu CLLD OP TAK bude zaměřena na modernizace „malé“ technologie MSP s
prvky inovace a digitalizace, zatímco SZP bude i nadále podporovat spíše tradiční
nezemědělské podnikání na venkově včetně drobných podnikatelů / živnostníků.
Podrobnosti vzájemného vymezení obou programů budou ještě blíže projednány (s
možností dohody na podpisu dvojstranného memoranda).
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Možná to zaznělo - jakou podobu bude
mít podpora z NPO a kdo bude výzvy
vyhlašovat:

Implementace NPO bude probíhat decentralizovaně. Reformy a investice v NPO mají
různorodou povahu. Některé části NPO se budou řešit prostřednictvím samostatných
výzev, ale rovněž také bude probíhat implementace prostřednictvím dosud
fungujících schémat. Způsob implementace bude odlišný v různých tématech.

