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Základní fakta

• Regionální politika významně přispívá k růstu 
české ekonomiky a přibližování ČR průměru EU. 

• Největší česká města jsou tahouny ekonomiky ČR.



Finanční rozměr politiky soudržnosti

Alokace politiky soudržnosti pro ČR

• Do budoucna předpoklad koncentrace prostředků
do vybraných témat (digitalizace, „zelená“ témata, atd.)

• Postupně menší alokace na tradiční typy podpory

2007-2013

680
mld. Kč

2014-2020

650
mld. Kč

2021-2027

550
mld. Kč



Finanční alokace nástrojů regionální politiky 2021+

Nástroj Odhad alokace pro období 2021+ 
(v mil. EUR)

ITI 1 640

CLLD 440

Regionální akční plány 830

Celkem 2 910

Zdroj: Územní dimenze v operačních programech, schváleno vládou 26.7.2021 



Finanční alokace nástrojů regionální politiky 2021+

• Na podporu restrukturalizace ekonomiky tzv. uhelných 
regionů (Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský) bude využit 
Operační program Spravedlivá transformace s alokací 
1,64 miliardy EUR.

• OP Spravedlivá transformace = významný impuls
k ekonomickému rozvoji regionů i celé ČR, podpoří posun
k nízkouhlíkové ekonomice a rozvoj nových perspektivních
odvětví.



Strategie RE:START – čerpání v regionech

Aktuální stav čerpání:

Za období 2016 – 2020 vyčerpáno cca 9 mld. Kč, z toho:

• Karlovarský kraj 1,45 mld. Kč

• Ústecký kraj 2,95 mld. Kč

• Moravskoslezský kraj 4,67 mld. Kč



• V rámci Operačního programu Spravedlivá 
transformace bude v letech 2021 - 2027 do 
strukturálně postižených/uhelných regionů směřovat 
na podporu diverzifikace ekonomiky spojenou 
s transformací energetiky a energeticky náročných 
odvětví cca 41 mld. Kč.

Strategie RE:START – čerpání v regionech



Příspěvek politiky soudržnosti k národnímu HDP

Bez politiky soudržnosti by české HDP rostlo výrazně pomaleji

Zdroj: Ex-post evaluace a odhad přínosů pro země EU-15 jako důsledek implementace politiky soudržnosti v zemích V4



Vývoj HDP na obyvatele v evropském srovnání

Stát 2009 2020

EU 27 (bez Spojeného království) 100 100

Česko 87 94

Slovensko 72 71

Polsko 60 76

Zdroj: Eurostat, HDP na obyvatele v paritě kupní síly



Vývoj HDP na obyvatele v evropském srovnání

Region 2008 2019

EU 27 (bez Spojeného království) 100 100

Praha 192 205

Střední Čechy 81 83

Jihozápad 72 78

Severozápad 64 64

Severovýchod 68 76

Jihovýchod 77 83

Střední Morava 66 75

Moravskoslezsko 70 74

Zdroj: Eurostat, HDP na obyvatele v paritě kupní síly



Více na www.prolepsiregiony.cz

Území ČR pohledem regionální politiky

• Zohledňuje specifika a vytváří řešení šité na míru území 
cílená podpora, bonifikace, zohlednění priorit území

• Důraz na aktivity přinášející novou změnu 
neduplikuje jiné politiky



Nástroje pro efektivnější podporu rozvoje území

Strategie 
regionálního 

rozvoje a její akční 
plány

Územní dimenze 
v operačních 
programech

Integrované 
nástroje 

(ITI + CLLD)

Územně zacílené 
výzvy

Bodová bonifikace 
žadatelů

Specifické 
podmínky podpory



Děkuji za pozornost


