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Systémová práce s HSOÚ – strategická linie

• MMR hledá způsoby, jak pomoci územím, která jsou v SRR21+ 
definována jako HSOÚ

• Prosazujeme tzv. place-based approach

• Respektování specifik a potřeb území

• Ustanovení tzv. Koordinátorů HSOÚ 

(v rámci sRSK)

• Cíl: 
▪ Zlepšení komunikace a spolupráce

▪ Aktivizace lokálních stakeholderů – zvýšení absorpční kapacity

▪ Propojení potřeb s nástroji 



Systémová práce s HSOÚ v praxi

• Zmapování potřeb HSOÚ, včetně možnosti financování (nejen) ze SRR:
o např. fondy EU, 

o NDT MMR + NDT ostatních resortů

• Určení priorit projektových záměrů v území

• Provázání možnosti financování prioritních projektů

• Identifikace bílých míst dotační podpory

• Zpětná vazba (reflexe) pro Akční plány SRR -nastavení možných aktivit pro HSOÚ

• Zpětná vazba pro zacílení krajské regionální politiky vč. krajských dotačních 
titulů



Očekávané využití informací získaných z území

Rychlá řešení

realizace projektů, úprava 
existujících nástrojů

Střednědobá řešení

tvorba nových nástrojů 
(aktivity AP SRR)
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Investiční pobídky

Zohlednění potřeb HSOÚ v dosavadních nástrojích 
(např. OP PIK, NDT MMR, SFPI)

SRR21+ / AP SRR / ÚDOP

Národní dotační titul

Vyhláška MF ve spolupráci s MMR pro programové 
financování (zohlednění územního rozměru do NDT)

CZ PRES

Výzkum s programem ESPON – Podnikatelsky 
orientovaná regionální správa

Konference Inovativní region – 9.-11.11.22

Co už pro HSOÚ existuje a co se připravuje?
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Program TAK 2021–2027
Zaměření

Posilování výkonnosti podniků ve výzkumu, vývoji a inovacích, rozvoj
podnikání a digitální infrastruktury, posun nízkouhlíkového
hospodářství, efektivní nakládání se zdroji.

Výhoda pro HSOÚ

• Bodová bonifikace žadatelů v SC 1.1 a SC 2.1

Užitečné odkazy: program TAK 21-27
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https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktualni-informace/2021/10/Programovy-dokument-OP-TAK-_2021-2027_---verze-zari-2021.pdf


Program Zaměstnanost+
Zaměření

Oblast zaměstnanosti, sociálního začleňování, adaptabilita pracovní síly, financování 
sociálních služeb a materiální pomoc nejchudším osobám

Výhoda pro HSOÚ

• Možnost specifické výzvy nebo bodové bonifikace žadatelů u vybraných aktivit 
specifických cílů 1.1 a 1.3

• Bude stanoveno Platformou pro přípravu výzev nebo Monitorovacím výborem

Užitečné odkazy: program Zaměstnanost+
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https://www.esfcr.cz/documents/21802/11873914/OPZ%2B_verze+schv%C3%A1len%C3%A1+vl%C3%A1dou_srpen_2021.pdf/72756247-5437-4ada-a996-1563985d3e29?t=1633438071017


Podpora revitalizace brownfields (SFPI)

Zaměření 

Dotačně-úvěrový program pro revitalizaci území se starou stavební zátěží 
(brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití

Výhoda pro HSOÚ 

• Nejvyšší míra dotace (až 50 %) 

Užitečné odkazy: program Brownfieldy
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https://sfpi.cz/brownfieldy/


Smart Parks for the Future
Zaměření

Rozvoj stávajících průmyslových zón ve smyslu zkvalitnění infrastruktury vč. opatření ke 
snížení negativních klimatických dopadů. Regenerace lokalit brownfields a 
příprava podnikatelských parků s menší rozlohou.

Výhoda pro HSOÚ 

• Širší spektrum podporovaných aktivit – možnost výstavby nového podnikatelského 
parku nebo rozšíření stávající průmyslové zóny

Užitečné odkazy: program Smart Parks for the Future
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https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/investicni-pobidky-a-prumyslove-zony/prumyslove-zony/aktualizace-programu-na-podporu-podnikatelskych-prumyslovych-parku-smart-parks-for-the-future--255369/


Investiční pobídky
Zaměření

Výhody poskytnuté vládou konkrétním firmám, zvýšení objemu investic v území –
přímo (dotace na stroje, vybavení, pozemky, infrastruktura) nepřímo (úleva na 
daních, clech, předpisech)

Výhoda pro HSOÚ 

o Nevyžaduje se vyšší přidaná hodnota investice

o Vyšší % podpory

o Nižší minimální velikost investice

Užitečné odkazy: web CzechInvestu k investičním pobídkám
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https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-investory/Investicni-pobidky
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www.dotaceeu.eu



Národní dotační zdroje (nejen z MMR): souhrn

Financování měst a obcí | Svaz měst a obcí České republiky (smocr.cz)Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Dokumenty (mmr.cz)

https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/dokumenty-(1)
https://www.smocr.cz/cs/cinnost/financovani-obci/financovani-mest-a-obci
https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/dokumenty-(1)


Děkuji za pozornost

Martina Karkošková 
martina.karkoskova@mmr.cz

www.uzemnidimenze.cz


