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Proč ? 
 

 

 

Regionální politika se zaměřuje na vyrovnání 
hospodářských a sociálních rozdílů mezi 

jednotlivými regiony v EU (276 regionů ve 28 
členských státech), a hraje tak zásadní roli při 

budování jednotného trhu.  



Co a kolik ? 

- Cíle (Investice pro růst a zaměstnanost, Evropská 
územní spolupráce) 

 

- Fondy (FS, EFRR, ENRF, ESF, ERDF) 

 

- Operační programy (10 a 11) 

 

- 24 miliard EUR v letech 2014 až 2020 resp. 2023 



Reakce na reálné potřeby obcí ? 

• LIMITACE: 

• Lidské zdroje 

• Politické prostředí 

 



 Integrovaný regionální operační program 
- chodníky, cyklodoprava, terminály, IZS, sociální 
služby, vzdělávání včetně MŠ a ZŠ, sociální podnikání, 
zateplování bytových domů, památky a CLLD (MAS) 
 

Operační program Životní prostředí 
- vodovody, kanalizace, protipovodňová ochrana, 
ovzduší, odpady, krajina a sídelní zeleň, energetické 
úspory 
 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

- vysokorychlostní internet 
 

Operační program Zaměstnanost 
- podpora vzniku pracovních míst např. VPP 

 

 
 



Jak čerpáme či nečerpáme ? 



Regionální politika EU versus česká 
realita 
- program Vysokorychlostní internet v rámci OPPIK 
- alokace 11 550 000 000 Kč 
- příjem žádostí od 26. 4. 2017 do 26. 9. 2017 
- rozdělen pouze zlomek alokace – 3 projekty v rámci ČR 
- RP EU má za jednu z hlavních priorit budování přístupu k 

vysokorychlostnímu internetu zejména pak na venkově 
- ČR zvolila špatný přístup 
- ČR špatně nastavila pravidla 
- ČR v důsledku toho zaostane za ostatními státy 
- alokované prostředky se nestihnou proinvestovat v dalších 

výzvách a budou pravděpodobně převedeny na ICT ve 
firmách 



Co bude po roce 2020 ? 

- Programové období 2021 až 2027… 

- Přípravy na národní úrovni už běží. 

 

- Vznikají dokumenty: 

1. Východiska pozice ČR k budoucnosti politiky 
soudržnosti po roce 2020 

2. Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ 

3. Strategický rámec ČR 2030 



Výzvy k zamyšlení? 

- Zdůraznění role územní dimenze… 

- Změny v systému podporovaných regionů… 

- Princip evropské přidané hodnoty… 

- Role mezinárodní a meziregionální spolupráce… 

- Posílení principu partnerství… 

- Reakce na nové výzvy… 



O co se snaží SMS ČR ? 
- Prosazuje reálné potřeby obcí a řešení 

opravdových problémů menších samospráv 

- Je zapojeno do tvorby zmíněných, ale i dalších 
dokumentů např. připomínková řízení, aktivní 
účast na jednáních či pracovních skupinách… 

- Projekt mapování infrastruktury a jejího stavu 
v obcích do 500 obyvatel 



 

 

Děkuji za pozornost. 

  


