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» Český venkov je heterogenní 

• venkov (tak, jak ho vymezíme) je nutné pro účely nastavení podpory / rozvojových 
nástrojů kategorizovat, a to na základě specifických problémů a potřeb 

» ČR má značně roztříštěnou sídelní strukturu – velký počet malých obcí – což má své 
výhody i úskalí 

» Asociace venkov–zemědělství má své limity – význam zemědělství na venkově, resp. 
jeho vliv na rozvoj venkova v posledních dekádách klesal 

» Podpora venkova v ČR není zanedbatelná, nicméně je značně dezintegrovaná a nemá 
jasnou vizi 

• podporu venkova je nutné integrovat, cílevědomě ji řídit, dát jí jasnou vizi – 
Strategie regionálního rozvoje ČR 21+; Koncepce podpory venkova 

 

Pohled MMR na venkov 



» Původní paradigma:  
Venkov a (anebo) město;  
venkov – zemědělství, zemědělství jako reprezentant venkova 

» Nové paradigma: 
multifunkční venkov, existence několika venkovů, městsko-venkovské kontinuum 

» Nové paradigma venkova podle OECD 
Cíle: konkurenceschopnost venkova, ocenění lokálních výhod 
Hlavní sektory: různé sektory ekonomiky, venkovská turistika, IT, průmysl … 
Hlavní nástroje: investice 
Klíčoví aktéři: všechny úrovně veřejné správy 

 

 

Pojetí podpory venkova  



Mapový výstup: kategorizace SO ORP na základě hustoty zalidnění a podílu obyvatel žijících 

ve venkovských obcích, rok 2015 



Mapový výstup: kategorizace SO ORP na základě indexu změny počtu obyvatel mezi roky 2010 a 

2015 



 

Kategorizace území pro účely analytického podkladu SRR ČR 21+ 



Příklad 

typologie 

venkovského 

prostoru 

Zdroj: Perlín a kol. (2010): 

Regionální diferenciace 

venkovských obcí Česka: 

disparity a možnosti rozvoje. 

Projekt VaV MMR ČR WD-

01-07-1 



» 2017: zahájení prací na SRR ČR 21+ 

» vytvořena široká komunikační platforma (pracovních skupin), partnerský 
přístup, otevřený proces 

» dokumenty zpracované v roce 2017: 

» Vstupní analytický podklad 

» Problémová analýza 

Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ a venkov 



Definovaná témata regionálního rozvoje (vstup: vstupní analytický materiál, závěry jednání PS, expertů 
a akademiků). 

Každé téma má definované příčiny, které mohou mít různou řádovostní úroveň, a důsledky. 

Žádná kategorie/téma není čistě urbánní, nebo venkovská (venkov je součástí všech pěti témat): 

» Silná metropolitní území (a jejich zázemí „metropolitní venkov“) 

» Aglomerace (a jejich funkční zázemí „aglomerační venkov“) 

» Regionální centra a jejich zázemí („mikroregionální venkov“) 

» Strukturálně postižené regiony (urbánního a venkovského charakteru) 

» Hospodářsky a sociálně ztrátová území (urbánního a venkovského charakteru) 

SRR ČR 21+, Problémová analýza 



SRR ČR 21+, rámcový harmonogram 

» 1. pol. 2018: příprava návrhové části 

» 2. pol. 2018: příprava implementační části 

» 4.Q 2018 – 1.Q 2019: připomínkování materiálu v MPŘ  

» do 2.Q 2019: předložení SRR ČR 21+ vládě  

 



Koncepce podpory venkova 

Cílem je: 

» budoucí podpora českého venkova 

» stanovení postupů pro definování specifických potřeb území zohledňujících 
heterogenitu regionů ČR a umožnění vymezení venkova v kontextu české politiky 
regionálního rozvoje 

» dohoda na pojmu "venkov"  

 - nezbytná pro jasné vymezení příjemců dotací 

 - navržení podpory v nejproblémovějších tematických oblastech 

 



Koncepce podpory venkova 

» Koncepce vychází ze zásad SRR ČR 21+, používá stejné nástroje, avšak se specifickým a detailním 
respektem funkce a potřeb venkova 

» Následovat budou dotazníková šetření mezi územními partnery pro získání dalších informací 

» Aktuální vstupy pro koncepci: 

» Analýza dostupnosti služeb veřejné správy (včetně poštovních služeb) na venkově, MVČR 2017 

» Analýza dostupnosti služeb veřejné správy (včetně poštovních služeb) na venkově, SMO ČR 
2013 

» Hodnocení a modelování dostupnosti primární zdravotní péče jako klíčového aspektu 
zdravotní péče v ČR, PřF UK 2017 

» Společně pro udržitelný rozvoj venkova, SMS ČR 2017 

» Analýza potřeb měst a obcí ČR a budoucnost českých samospráv v novém programovém 
období 2020+, SMO ČR 2017 

 

 



» nástroj podpory venkova (v ČR v obcích do 25 tis. obyvatel) 

» integrovaný nástroj, multifondové financování, principy metody LEADER 

» realizován prostřednictvím místních akčních skupin a jejich integrovaných strategií 

» v ČR 179 standardizovaných MAS, 178 integrovaných strategií CLLD je podpořeno 
z ESIF, z toho 26 ve Středočeském kraji 

» na podporu integrovaných strategií CLLD byly vyhlášeny výzvy ve čtyřech OP v celkové 
výši téměř 16,9 mld. Kč 

 

 

 

 

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) 



» výhody implementace CLLD v ČR: 

» prosazování principu subsidiarity 

» příspěvek k posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti 

» zastoupení různých zájmových skupin při koncepci rozvoje daných regionů 

» vytváření sítí mezi jednotlivými aktéry místního rozvoje  

» generování synergických efektů mezi projekty/opatřeními 

» nevýhody/rizika implementace CLLD v ČR:  

» zatím nejasný příspěvek implementace nástroje k rozvoji regionů (potřeba klást důraz na evaluaci, i na úrovni MAS); 

» nedostatečné kapacity některých MAS;  

» nesoulad zacílení OP a místních rozvojových potřeb v některých oblastech;  

» velké nároky na koordinaci zúčastněných partnerů  

» aby implementace CLLD přinášela větší benefity, je třeba nástroj zjednodušit 

» je nutné klást důraz na evaluaci výsledků CLLD – komunikace výsledků směrem k decizní sféře a veřejnosti 

 

 

Komunitně vedený místní rozvoj a jeho budoucnost 





Podpora strategií CLLD v Středočeském kraji v tis. Kč  

(příspěvek Unie + státní rozpočet, státní fond) 

Nositel SCLLD PR IROP PR PRV PR OP Z PR OP ŽP Celkem 

MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s. 32 843,00 8 903,95 0,00 0,00 41 746,95 
MAS Jihozápad o.p.s. 28 712,00 8 071,20 0,00 2 802,00 39 585,20 

MAS Brdy, z.ú. 23 381,00 8 749,44 0,00 0,00 32 130,44 
MAS Mezi Hrady, z.s. 22 190,00 11 935,30 7 026,52 7 055,00 48 206,82 
MAS - Střední Polabí, z.s. 54 501,50 12 870,79 11 221,00 0,00 78 593,29 
MAS Blaník, z. s. 33 408,59 24 592,08 12 510,69 0,00 70 511,36 

MAS Nad Prahou o.p.s. 75 117,00 17 693,78 13 602,65 0,00 106 413,43 
Brdy - Vltava o.p.s. 37 427,00 21 803,79 12 193,00 0,00 71 423,79 
Lípa pro venkov z.s. 73 006,00 43 160,74 18 045,00 0,00 134 211,74 

MAS Dolnobřežansko o.p.s. 36 009,00 8 754,05 0,00 0,00 44 763,05 
MAS Karlštejnsko, z.ú. 71 059,00 26 453,66 11 352,70 8 982,50 117 847,86 
MAS Podlipansko, o.p.s. 76 182,00 30 841,52 14 365,00 0,00 121 388,52 

MAS Sedlčansko, o.p.s. 31 996,95 26 519,58 10 576,11 0,00 69 092,64 
MAS Říčansko o.p.s. 73 290,00 21 302,20 10 554,00 0,00 105 146,20 
Místní akční skupina Mezilesí, z.s. 43 394,00 18 809,58 13 560,30 0,00 75 763,88 
Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. 26 046,93 17 168,04 0,00 0,00 43 214,97 

MAS PODBRDSKO, z.s. 24 041,03 18 326,12 10 160,00 0,00 52 527,15 
Posázaví o.p.s. 105 363,00 57 095,00 14 845,60 0,00 177 303,60 
Přemyslovské střední Čechy o.p.s. 114 391,00 39 219,82 16 017,97 0,00 169 628,79 

Rakovnicko o.p.s. 72 882,00 46 686,20 14 622,80 0,00 134 191,00 
Region Pošembeří o.p.s. 52 826,00 17 614,00 10 075,75 0,00 80 515,75 
MAS Vyhlídky,z.s. 58 587,00 27 007,92 15 247,40 3 400,00 104 242,32 
Místní akční skupina Zálabí, z. s. 22 181,35 13 181,78 6 588,01 0,00 41 951,14 

Mladoboleslavský venkov, z.ú. 21 484,25 15 555,12 9 910,00 0,00 46 949,37 
MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. 17 508,00 5 354,63 8 123,25 0,00 30 985,88 
MAS Boleslavsko z.ú. 25 364,00 8 617,00 7 682,60 0,00 41 663,60 

Celkem kraj 2 079 998,74 PR = programový rámec 



» Dotace – regionální politika  

» Dotace – bytová politika  

» Dotace – cestovní ruch  

» Dotace – územní plánování  

» Dotace – nestátní neziskové organizace 

 

 
Výzvy k podávání žádostí o dotace: říjen/listopad 2017 – leden 2018 

Alokace: dle schváleného státního rozpočtu 

 

Podpora rozvoje venkova ze státního rozpočtu 



Podprogram:  Podpora obnovy a rozvoje venkova 

Cíl: Formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských 

spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi.  

Dotační tituly 

DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku (80%, 600 tis. Kč. –  2 mil. Kč) 

DT č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci (70%, 50 – 400 tis. Kč);  

DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova (70%, max. 200 tis. Kč); 

DT č. 5 - Podpora obnovy a rekonstrukce místních komunikací (50%, 100 tis. Kč – 1 mil. Kč) 

DT č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury (70%, 500 tis. Kč – 5 mil. Kč) 

 

Žadatel: obce do 3 tisíc obyvatel, případně svazky obcí 

Alokace: 525 mil. Kč 

 

Dotace – regionální politika 



Program:  Bezbariérové obce  

Podprogram:  Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských 
  a obecních úřadů 

 

Cíl: Zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských 
a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových 
tras obcí a měst.  

 

Výše dotace: max. 50 % uznatelných skutečně vynaložených nákladů. 

 

Žadatel: obec. 

 

Dotace – regionální politika  



Program:  Bezbariérové obce  

Podprogram:  Euroklíč 

Cíl: Napomoci realizaci projektu EUROKLÍČ, jehož záměrem je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou 

a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových 

plošin apod.) na celém území ČR tím, že budou tato zařízení osazena jednotným „eurozámkem“. 

 

Výše dotace: až 100 % uznatelných skutečně vynaložených nákladů. 

Žadatel: obec, nevládní neziskové organizace. 

 

Dotace – regionální politika  



Program:   Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách  

Cíl: Přispět prostřednictvím dotace z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj k obnově základních funkcí území 

zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající 

v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy. Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského 

majetku postiženého živelní pohromou. 

Dotační tituly: 

DT č. 1 – pro dané území byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav  

 (vyhlašován na základě strategie vlády pro obnovu území) 

DT č. 2 – pro území, kde nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav  

 (vyhlašován každoročně) 

Žadatel: obec nebo kraj. 

Alokace: 100 mil. Kč. 

 

Dotace – regionální politika  



Program:  Revitalizace území 

Podprogram:  Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách  

Podprogram je zaměřen na podporu demolic budov v obcích, které mají ve svém katastru SVL, nebo která se nachází ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností, která má ve svém katastru SVL dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR.  

 

Cíl: Připravit území pro jeho plnohodnotné využití v dalším rozvoji obce. Demolice objektu, který sloužil k bydlení nebo 
ubytování, musí být následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který ale bude sloužit jinému 
účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.).  

 

DT č. 1 je určen pouze pro obce ležící na území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje, 

DT č. 2 je určen pro obce ležící na území České republiky vyjma krajů uvedených v dotačním titulu 1. 

Výše dotace: do 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce (300 tis. Kč – 10 mil. Kč). 

Žadatel: obec. 

 

Dotace – regionální politika  



Program:  Podpora bydlení 

Podprogram:  Podporované byty  

 

Cíl: Je podporován vznik nájemních bytů sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup 
k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav nebo sociální 
okolnosti jejich života – a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.  
 
Dotační tituly:   
DT č. 1 Pečovatelský byt je určen pro seniory 65+ nebo zdravotně handicapované.  
 
Výše dotace: max. 600 tis. Kč na jeden byt („SGEI de minimis“). 
 
Žadatel: právnická osoba včetně obcí. 
Alokace: 120 mil. Kč. 

 

Dotace – bytová politika 



Program:  Podpora bydlení 

Podprogram:  Podporované byty  

  
DT č. 3 Komunitní dům seniorů – zajištění sociálního nájemního bydlení pro seniory 60+ tak, aby došlo 
k uchování a prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti a současně aby byl umožněn komunitní způsob 
života na principu sousedské výpomoci.  
 
Výše dotace: max. 600 tis. na jeden byt („SGEI de minimis“). 
 
Žadatel: právnická osoba včetně obcí. 

Alokace: 120 mil. Kč. 

 

Dotace – bytová politika 



Program:  Podpora bydlení 

Podprogram:            Bytové domy bez bariér  

Cílem je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jím 
nejsou vybaveny.  

 

Výše dotace: 50 % uznatelných nákladů na akci, max. však:  

a) 200 tis. Kč na bezbariérové úpravy přístupu do bytového domu a k výtahu, 

b) 800 tis. Kč na výstavbu výtahu pro jeden vchod do bytového domu,  

c) 1 mil. Kč v případě výstavby výtahu včetně jeho bezbariérového přístupu. 

 

Dotace je v režimu de minimis. 

Alokace: 60 mil. Kč. 

 

Dotace – bytová politika 



Program:  Národní program podpory cestovního ruchu v regionech 

Podprogram:  Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 

  (investiční aktivity) 

Cíl: rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, podpora investic do CR a rozšíření rozsahu poskytovaných 
služeb, zachování zaměstnanosti v oblasti CR, zpřístupnění aktivit spojených s cestovním ruchem širší cílové skupině, rozprostření 
návštěvnosti (rovnoměrná návštěvnost regionů, omezení sezónnosti), podpora tvorby produktů a marketingové aktivity v 
cestovním ruchu, posilování konkurenceschopnosti regionálních destinací, rozvoj kvality služeb. 

Dotační tituly:   

DT č. 1: Podpora nadregionálních aktivit, 

DT č. 2: Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR („podnikatelé“), 

DT č. 3: Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu („obce, NNO“). 

 

Žadatel: obce, kraje, podnikatelé, provozovatelé TIC, geoparky, NNO, destinační společnosti, mikroregiony, DSO apod. 

Výše dotace: max. 50 % celkových uznatelných nákladů akce. 

 

Dotace – cestovní ruch 



Program:  Národní program podpory cestovního ruchu v regionech 

Podprogram:  Marketingové aktivity v cestovním ruchu 

  (neinvestiční aktivity) 

Cíl: zvýšení povědomí o nabídce CR v destinacích ČR mezi domácími i zahraničními návštěvníky, rozvoj brandingu destinací, 
zachování zaměstnanosti v regionech, zlepšení provázanosti a koordinace nabídky CR na území kraje, zkvalitnění strategického 
rozhodování v destinacích CR, podpora tvorby produktů a marketingové aktivity v cestovním ruchu, posilování 
konkurenceschopnosti regionálních destinací, rozvoj kvality služeb. 

Dotační tituly:   

DT č. 1: Marketingové aktivity na úrovni krajů (odd. CR kraje, krajská DS), 

DT č. 2: Marketingové aktivity na oblastní a lokální úrovni (registrovaná destinační společnost – různé právní subjektivity – 
zapsaný spolek, svazek obcí, o.p.s., p.o. aj.). 

 

Žadatel: krajská destinační společnost, oddělení CR kraje, registrovaná destinační společnost. 

Výše dotace: max. 50 % celkových uznatelných nákladů akce. 

 

Dotace – cestovní ruch 



Program:  Podpora územně plánovacích činností obcí 

Podprogram:  Podpora územně plánovacích dokumentací obcí 

   

Žadatel/příjemce dotace: Obec na území ČR (mimo ORP, hl. město Prahu a mimo obce, které pořídily/pořizují územní plán 
a byly/jsou příjemcem dotace na pořízení návrhu územního plánu z IOP, nebo z Programu rozvoje venkova). 

Obec nemá žádný územní plán, nebo má územní plán obce nebo územní plán sídelního útvaru schválený před 1. 1. 2007 
zastupitelstvem obce. 

Výše dotace: finanční částka na jeden územní plán je stanovena ve výši max. 80 % skutečně vynaložených uznatelných 
nákladů, maximálně však 400 tis. Kč na jeden územní plán. 

Alokace: 20 mil. Kč. 

 

Dotace – územní plánování 



 

1. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb 

2. Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení  

3. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni (pro 2018 zatím nevyhlášeno) 

4. Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí  

 

 

Výše dotace: do 70 % uznatelných nákladů. 

 

Žadatel: nestátní nezisková organizace. 

 

Dotace – nestátní neziskové organizace 



Program Podprogram Dotační titul Uzávěrka 

příjmu 

žádostí 
 

 

 

 

 

Podpora rozvoje regionů  

 

 

 

 

 

Podpora obnovy a 

rozvoje venkova 

DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku   

 

 

 

 

15.01.2018 (do 12 h) 

DT č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci  

DT č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova  

DT č. 5 - Podpora obnovy a rekonstrukce místních komunikací  

DT č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury  

 

Bezbariérové obce  

Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a 

obecních úřadů  

 

 

31.01.2018 

 
Euroklíč 

Obnova obecního a 

krajského majetku po 

živelních pohromách  

DT č. 2 - pro území, kde nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav  22.01.2018 (do 12.00 h.) 

Revitalizace území 

 
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách  25.01.2018 (do 12 h) 

 



Program Podprogram Dotační titul Uzávěrka příjmu 

žádosti 

Národní program podpory 

cestovního ruchu v 

regionech 

 

Rozvoj základní a 

doprovodné infrastruktury 

cestovního ruchu 

 

DT č. 2: Rozvoj základní a 

doprovodné infrastruktury 

CR („podnikatelé“)  

12.1.2018 (do 12:00 h.) 

 




