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Koncepce Smart Cities jako rámec pro finanční podporu a 
implementaci konceptu Smart cities + 

podpora inovací v rámci SRR 21+



• Zastřešující dokument, schválen vládou ČR dne 10.5.2021

• Koordinace inovativních sektorových postupů jednotlivých resortů v
území

• Nástroj pro propojování a koordinaci řešení problémů pro
implementaci konceptu Smart Cities

• Koncepce bude realizována prostřednictvím implementačního plánu
MMR ve spolupráci s resorty a dalšími ústředními správními úřady,
obcemi, městy a kraji

• Implementační plán bude vycházet z dotačních podpor a dalších
finančních nástrojů připravovaných pro PO 2021–2027

Koncepce Smart Cities
- odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony



Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
- podpora inovací/konkurenceschopnosti

Metropole Aglomerace

Praha, Brno, Ostrava. Naše klíčová
metropolitní území, která se úspěšně
prosazují ve světové konkurenci a
pružně se adaptují na ekonomický a
populační růst.

Naše krajská města a jejich zázemí nabízí
velký potenciál v rozvoji
specializovaného výzkumu, know-how a
ekonomiky a cestovního ruchu.



Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
- podpora inovací/konkurenceschopnosti

Regionální centra Strukturálně postižené kraje

Regionální centra představují snadno
dostupná centra zaměstnanosti, kultury a
obslužnosti příslušných regionů. Plní tak
stabilizační roli v daném mikroregionu.

Hospodářsky a sociálně 
postižená území

Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký. Tři kraje, které

se v minulosti primárně orientovaly na těžební,

zpracovatelský a chemický průmysl a tato orientace do

značné míry ovlivňuje i jejich stávající postavení.

Ohrožená území obecně trpí horšími

životními podmínkami a mají méně

příležitostí podílet se na rozvoji a růstu České

republiky. Strategie se v první řadě zaměřuje

na zvýšení jejich hospodářského výkonu.



Aktuální možnosti financování chytrých řešení v obcích + 
Evropská banka pro obnovu a rozvoj je zpět v ČR



Aktuální dotační titly

▪ Současná nabídka chytrých výzev je v souvislosti s končícím programovým

obdobím omezená

▪ Zdroje: OP PIK, IROP, Modernizační fond, Program Efekt (MPO), Horizon

Europe, Krajské dotační tituly

▪ MMR pravidelně zpracovává "Aktuální přehled výzev pro SC" a tento

přehled zveřejňuje na svých stánkách. ODKAZ ZDE

▪ V budoucnu se tento přehled výzev přesune na nový web pro Smart Cities,

na kterém se aktuálně pracuje

▪ Velmi relevantní pro oblast Smart Cities je Operační program Podnikání a

inovace pro konkurenceschopnost. Tato prezentace se zaměřuje na výběr

výzev především z jiných zdrojů než OP PIK z důvodu vystoupení MPO na

tomto webináři

https://mmr.cz/cs/microsites/sc/kde-ziskat-finance


▪ Výzva HEAT č. 1/2021 - Malé projekty

▪ Podporované aktivity: Podpořit přechod tepláren na čisté zdroje energie je hlavním cílem první

dotační výzvy z programu HEAT. Výzva je určena pro menší projekty s podporou do 15 milionů eur.

▪ Datum otevření: 24.05.2021

▪ Datum uzavření: 14.01.2022

Modernizační fond

▪ Výzva HEAT č. 2/2021 - Velké projekty

▪ Podporované aktivity: Druhá dotační výzva z programu HEAT je určena teplárnám, tedy

vlastníkům soustav pro zásobování tepelnou energií, na rekonstrukci nebo náhradu zdroje tepla v

soustavách pro zásobování teplem. Z této výzvy budou podpořeny velké projekty s podporou nad

15 milionů eur.

▪ Datum otevření: 24.05.2021

▪ Datum uzavření: 14.01.2022

Modernizační fond

Aktuální dotační tituly



▪ Výzva RES+ č. 1/2021 - Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

▪ Podporované aktivity: Cílem je snížení emisí skleníkových plynů, modernizace energetických

systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie.

▪ Datum otevření: 12.07.2021

▪ Datum uzavření: 15.11.2021

Modernizační fond

▪ Výzva RES+ č. 2/2021 - Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

▪ Podporované aktivity: Cílem je snížení emisí skleníkových plynů, modernizace energetických

systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie.

▪ Datum otevření: 24.05.2021

▪ Datum uzavření: 29.10.2021

Modernizační fond

Aktuální dotační tituly



▪HORIZON EUROPE

▪ Zajímavé výzvy zahrnují například:

▪ The European Capital of Innovation Awards (iCapital) (HORIZON-EIC-

2021-iCapitalPrize)

▪ Podpora inovací v obcích

▪ Green Deal innovations for the Economic Recovery: EIC Accelerator

Challenges 2021 (HORIZON-EIC-2021-ACCELERATORCHALLENGES-01)

▪ Podpora podniků realizujících projekty podporující tzv. Green Deal

▪ Strategic Digital and Health Technologies: EIC Accelerator Challenges

2021 (HORIZON-EIC-2021-ACCELERATORCHALLENGES-01)

Aktuální dotační tituly



Evropská banka pro obnovu a rozvoj se vrací do ČR

▪ Banka vznikla v roce 1991 a mezi lety 1991 a 2007 působila také v ČR, kde

podpořila více než 100 projektů o hodnotě asi 2 mld. EUR

▪ V souvislosti s pandemií Covid-19 se banka vrací do ČR

▪ Prioritami banky jsou: Zelená, inkluzivní a digitální podpora

▪ Pro česká města je zde nabídka využití podpory v rámci programu Zelená

města (Green Cities)

▪ ČR je vnímána jako nejrozvinutější země v oblasti působnosti EBRD a

banka zde má vysoké ambice pro plnohodnotnou demonstraci potenciálu

programu Zelená města



Program Zelená města EBRD

▪ Investice o objemu 2,5 mld. EUR

▪ Klíčové kroky pro zapojení:

▪ Zpracování tzv. Green City Action Plan (GCAP) ve spolupráci s poradenskou firmou

▪ Facilitace a stimulace investic do infrastruktury

▪ Budování kapacit představitelů měst a klíčových stakeholderů (velký důraz na soukromý

sektor)

▪ Podpora přístupu k tzv. zeleným financím

▪ Kritéria způsobilosti měst:

▪ Populace 100 000 ob., pro česká města stačí 50 000

▪ Zpracování vlastního GCAP

▪ Započít realizaci pilotních projektů: Projekty musí cílit na alespoň 20procentní snížení

emisí skleníkových plynů nebo na 20procentní snížení energetické spotřeby

Kontakty pro případ zájmu/více informací



Podpora Smart City řešení v PO 21+ (IROP 2021-2027, NPO, …)



▪ IROP bude realizován v cíli Investice pro

zaměstnanost a růst politiky soudržnosti EU

a bude přispívat k naplňování cílů politiky 1

až 5 definovaných v čl. 5 Obecného nařízení.

▪ Hlavním cílem intervencí je posílení

regionální konkurenceschopnosti a kvality

života obyvatel se zřetelem na vyvážený

rozvoj území a se zohledněním

různorodosti potřeb v jednotlivých typech

území.

Integrovaný regionální operační program 
2021 - 2027



▪ Podpora všech cílů politik (CP 1 – CP 5) – navrhovaná alokace celkem = cca 125 mld. Kč

(včetně technické pomoci)

▪ CP 1 eGovernment a kybernetická bezpečnost (cca 13 mld. Kč)

▪ CP 2 Čistá a aktivní mobilita (cca 22 mld. Kč)

Revitalizace měst a obcí (cca 14,6 mld. Kč)

Prevence rizik, zvýšení odolnosti a ochrana obyvatelstva (cca 9,5 mld. Kč)

▪ CP 3 Silnice II. třídy (cca 11 mld. Kč)

▪ CP 4 Vzdělávací infrastruktura (cca 15 mld. Kč)

Sociální infrastruktura (cca 9,7 mld. Kč)

Infrastruktura ve zdravotnictví (cca 10 mld. Kč)

Kulturní dědictví a cestovní ruch (cca 9,5 mld. Kč)

▪ CP 5 Komunitně vedený místní rozvoj (cca 8,5 mld. Kč)

▪ Implementace integrovaných nástrojů realizace územní dimenze

Integrovaný regionální operační program 
2021 - 2027

▪ Integrované územní investice (ITI)

▪ Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

▪ Regionální akční plány (RAP)

▪ Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení
2021+ (KPSV 2021+)



▪ Oblasti zaměření:

▪ digitalizace

▪ chytrá energetika a dopravy

▪ dekarbonizace

▪ čistá mobilita a voda

▪ vzdělání

▪ sociálních služby

▪ věda či zdravotní prevence

▪ Velká příležitost pro rozvoj

potenciálu „Smart City“

Národní plán obnovy



▪ 6 pilířů:

▪ 1. Digitální transformace

▪ 2. Fyzická infrastruktura a

zelená tranzice

▪ 3. Vzdělávání a trh práce

▪ 4. Instituce a regulace a

podpora podnikání v reakci

na COVID-19

▪ 5. Výzkum, vývoj a inovace

▪ 6. Zdraví a odolnost obyvatel

Národní plán obnovy: pilíře



▪ 1.1 Digitální služby občanům a firmám (např. digitalizace zdravotnictví,

otevřená data): 2,837 mld. Kč bez DPH

▪ 1.2 Digitální systémy veřejné správy (např. eGovernment, digitální justice,

kybernetická bezpečnost): 7,038 mld. Kč bez DPH

▪ 1.3 Digitální vysokokapacitní sítě (např. 5G sítě): 5,787 mld. Kč bez DPH

▪ 1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové

technologie (demonstrativní projekty pro např. 5G...): 5,710 mld. Kč bez DPH

▪ 2.3 Přechod na čistší zdroje energie (např. OZE, transformace teplárentství):

6,660 mld. Kč bez DPH

▪ 2.4 Rozvoj čisté mobility: 4,934 mld. Kč bez DPH

▪ 2.5 Renovace budov a ochrana ovzduší (např. Komunitní energetika): 16,084

mld. Kč bez DPH

Národní plán obnovy: výběr komponent



▪ 2.6 Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu: 14,576 mld. Kč bez

DPH

▪ 2.7 Cirkulární ekonomika a recyklace a průmyslová voda (např. recyklační

infrastruktura, cirkulární řešení): 4,400 mld. Kč bez DPH

▪ 2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží: 3,332 mld. Kč bez DPH

▪ 2.9 Podpora biodiverzity a boj se suchem: 2,984 mld. Kč bez DPH

▪ 4.1 Systémová podpora veřejných investic: 2,471 mld. Kč bez DPH

▪ 5.1 Excelentní výzkum a vývoj v prioritních oblastech veřejného zájmu ve

zdravotnictví: 5,000 mld. Kč bez DPH

▪ 5.2 Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do

podnikové praxe: 8,200 mld. Kč bez DPH

Národní plán obnovy: výběr komponent



Aktivita 1.4.1.6.: Demonstrativní projekty rozvoje 
aplikací pro města a průmyslové oblasti (např. 5G)

• Cílem investice je kapitálová podpora vývoje a nasazování aplikací sítí 5G 
realizována ve spolupráci MMR a MPO

• Podpora se soustředí na města, obce a regiony a rovněž na Průmysl 4.0.

• Vertikála Smart City (Smart Village/Region)
• Aplikace 5G v oblastech dopravních systémů, osvětlení, zvyšování 

bezpečnosti občanů, monitorování ovzduší, hospodaření s vodou, 
monitorování lesů atd.

• Vertikála Průmysl 4.0.

• Digitalizované výrobní linky, robotizované systémy, komunikace D2D, 
5G připojení atd.

• Financování z NPO ve výši 1100 mil. Kč
• V roce 2021 a 2022 by měla první podpora směřovat na města zapojená do 

projektu 5G pro 5 měst

• Nejpozději od roku 2023 předpokládáme směřování hlavní části podpory do 
dalších měst, obcí a regionů a pro oblast průmyslu



Projekt 5G pro 5 měst (spolupráce s MPO)

• Soutěž vyhlášena v roce 2019, velký zájem (58 přihlášených měst)

• Vítězná města: Bílina, Jeseník, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Plzeň

• Cíl projektu: Podpoření vytvoření podmínek pro zavádění 5G sítí jako 
součást chytrých řešení ve městech

• Pilotní projekty řeší např. témata: bezpečnost, automatizace dopravy, 
telemedicína, zvyšování kvality digitální distanční práce či vzdělávání.

• Plánované spuštění v pilotních lokalitách v průběhu roku 2021, aktuálně 
dokončována poslední Analýza možností implementace 5G sítí

• Benefity 5G: komunikace s rychlou odezvou a spolehlivostí, vysoký 
objem přenášených dat, aktivizace firem v regionech, apod.

• Financování: Operační programy (např. v oblasti digitalizace a zelené 
ekonomiky) a Národní plán obnovy (příspěvek více než 1 mld. Kč z aktivity 
1.4.1.6. a podpora z dalších oblastí NPO)



Děkuji za pozornost
Dr. Ing. Marie Zezůlková

Ředitelka odboru regionální politiky MMR

E-mail: marie.zezulkova@mmr.cz


