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1. Aktuality z kohezní politiky ̶ programové 
období 2021–2027



Přehled 
finančních 
zdrojů EU pro 
ČR na období 
2021+

více na: 
https://www.dotaceeu.cz/

https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020


Schválené alokace operačních programů 2021–27

OP (ŘO) OP TAK (MPO) OP JAK (MŠMT) OP Z+ (MPSV) OP ŽP (MŽP) OP D (MD) IROP (MMR) CELKEM

Alokace na OP

(mil. EUR)

podíl 

(%)

Alokace na OP

(mil. EUR)

podíl 

(%)

Alokace na OP

(mil. EUR)

podíl 

(%)

Alokace na OP

(mil. EUR)

podíl 

(%)

Alokace na OP

(mil. EUR)

podíl 

(%)

Alokace na OP

(mil. EUR)

podíl 

(%)

Alokace za 

všechny OP

(mil. EUR)

podíl 

(%)

3 050 289 985

(79,3 mld. Kč)

Pouze EFRR

16,24

2 463 566 166

(64,1 mld. Kč)

Z toho EFRR

1 530 099 656 

(39,8 mld. Kč)

a ESF+

933 466 510 

(24,3 mld. Kč)

13,11

1 400 199 764

(36,4 mld. Kč)

Pouze ESF+

7,45

2 348 114 082

(61,1 mld. Kč)

Z toho EFRR

407 260 785 

(10,6 mld. Kč)

a FS

1 940 853 297  

(50,5 mld. Kč)

12,50

4 807 661 360

(125,0 mld. Kč)

Z toho EFRR

279 003 666 

(7,2 mld. Kč)

a FS

4 528 657 694 

(117,7 mld. Kč)

25,59

4 717 552 673

(122,7 mld. Kč)

Pouze EFRR

25,11

18 787 384 030

(488,5 mld. Kč)
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Dopracování a předložení klíčových dokumentů 21–27 dle 
usnesení vlády 233/2021

Termín Komu Název materiálu Předkládá

15. 7. 2021 vláda ČR
Návrh dokumentu Územní dimenze v OP;

Návrh Pravidel řízení a koordinace Dohody o partnerství
MMR

31. 8. 2021 vláda ČR Návrh Dohody o partnerství MMR

15. 9. 2021 vláda ČR
Návrh Plánu pro spravedlivou územní transformaci

Návrhy OP (OP TAK, OP JAK, OP Z+, OP ŽP, OP D, IROP, OP ST, OP TP)

MMR

ŘO OP

Po 15. 9. 2021
Evropská 

Komise

Programy cíle Evropská územní spolupráce a informovat vládu o schválení EK

OP pro fondy EU v oblasti vnitřních věcí

MMR

MV

Zajistit naplňování základních podmínek (ZP) Gestoři ZP



Evropské fondy po roce 2020 – Budoucnost politiky soudržnosti v ČR 

• Připravujeme 11 dílů podcastů na téma možnosti evropských fondů v období 21-27

• YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts

1. díl: Představujeme evropské 
fondy v období 2021-2027

2. díl: OP Technologie a aplikace 
pro konkurenceschopnost

3. díl: Finanční nástroje 4. díl: Integrovaný regionální 
operační program

5. díl: OP Životní prostředí 6. díl: OP Doprava 7. díl: OP Zaměstnanost+ 8. díl: OP Spravedlivá transformace

https://youtu.be/qzfKHmjOU60
https://youtu.be/qzfKHmjOU60
https://youtu.be/yOg1GEhg-b8
https://youtu.be/yOg1GEhg-b8
https://youtu.be/LvmbFSHTc-I
https://youtu.be/LvmbFSHTc-I
https://www.youtube.com/channel/UCeymWX0Z2IpTrUjaS_A_gvQ
https://open.spotify.com/show/5L63qD01X5yovgDAMIt8Q1?si=55h9U_qQReiOpa7mmAQ0_w&nd=1
https://podcasts.apple.com/cz/podcast/evropsk%C3%A9-fondy-v-obdob%C3%AD-2021-2027/id1554339280?l=cs&fbclid=IwAR2PbMqa9ACWoxZJfUU_pQP0G2gSktNbOTigJXmlQdLn8ESwFIVWvOt2BHs
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy80NmU5NDc3NC9wb2RjYXN0L3Jzcw?ep=14
https://www.youtube.com/watch?v=usKo9ug3jyE
https://www.youtube.com/watch?v=usKo9ug3jyE
https://www.youtube.com/watch?v=d8yFayXodEM
https://www.youtube.com/watch?v=d8yFayXodEM


2. Integrované nástroje 2021–2027 



Porovnání vymezeného území – nástroj ITI



Finanční alokace na ITI v EUR – stav k 28. 2. 2021

VRR PR MRR

IROP 0 425 821 989,78 573 769 002,18 0 0 999 590 992

OP JAK 6 426 785 23 684 211 16 501 042 0 0 46 612 038

OP TAK 0 36 524 871 24 480 929 0 0 61 005 800

OP ŽP 0 9 629 112 10 733 927 69 558 182 0 89 921 221

OP D 0 0 0 443 648 509 0 443 648 509

OP Z 0 0 0 0 0 0

∑ 6 426 785 495 660 183,78 625 484 900,18 513 206 691,00 0,00 1 640 778 560

EFRR
FS ESF ∑OP \ Fond



IROP – předpokládané zapojení do specifických cílů

CELKEM VRR PR MRR

IROP SC 1.1 Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády 9 995 910 0 4 625 644 5 370 265

SC 2.1 Podpora udržitelné multimodální městské mobility 314 871 162 0 145 707 800 169 163 362

SC 2.2

Posílení ochrany přírody, biologické rozmanitosti, zelené 

infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění 192 165 853 0 88 925 463 103 240 391

SC 4.1

Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti 

vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje 

infrastruktury 229 905 928 0 88 884 554 141 021 374

SC 4.2

Posílení sociálně-ekonomické integrace marginalizovaných komunit, 

migrantů a znevýhodněných skupin pomocí integrovaných opatření 

včetně bydlení a sociálních služeb 91 459 399 0 35 359 366 56 100 033

SC 4.4

Posílení role kultury a cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, 

sociálním začleňování a v sociálních inovacích 161 192 739 0 62 319 162 98 873 577

Alokace v EUR
Název specifického cíle OP

Operační 

 program

Specifický 

 cíl



Ostatní operační programy – předpokládané zapojení do specifických cílů

CELKEM VRR PR MRR

OPD SC 1.2

Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a 

místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu 

k síti TEN-T a přeshraniční mobility; 35 358 261

SC 3.1 Podpora udržitelné multimodální městské mobility 408 290 248

TAK SC 1.1

Rozvoj a posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění 

pokročilých technologií 61 005 800 0 36 524 871 24 480 929

JAK SC 1.1

Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých 

technologií 46 612 038 6 426 785 23 684 211 16 501 042

OP ŽP SC 1.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti 20 363 039 0 9 629 112 10 733 927

SC 1.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů 2 867 893

SC 1.3

Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti 

vůči katastrofám 53 121 270

SC 1.5 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství 13 569 019

Operační 

program

Specifický 

cíl
Název specifického cíle OP

Alokace



Alokace na udržitelný rozvoj měst k 28. 2. 2021

IROP 999 590 992

OP JAK 46 612 038

OP TAK 61 005 800

OP ŽP 20 363 039

∑ 1 127 571 869

Závazek na udržitelný rozvoj měst pro ČR stanoven (v DoP 21+) ve výši 798 736 541,2 
EUR 



Komunitně vedený místní rozvoj v p. o. 21+

• CLLD 21+ v IROP, SP SZP (2 roky přechodné období), OP Z+, OP ŽP 
a nově OP TAK, provoz a animační činnosti MAS z OP TP

• Alokace cca 400 mil. EUR (Podpora EU)

• Území obcí do 25 tis. obyv.

• Finalizace procesu kontroly dodržování standardů MAS pro p. o. 
21+ (do 30. 4.)

• K 27. 4. procesem úspěšně prošlo 178 ze 180 MAS

• 3 nové MAS, 1 MAS z p. o. 14–20 nepokračuje

• CLLD na víc než 92 % území ČR (viz i další slide)



Území působnosti MAS 21+ dle standardizace MAS



3. Národní plán obnovy 
Komponenty MMR



2. FYZICKÁ INFRAST. A ZELENÁ TRANZICE

2.1 Udržitelná a bezpečná doprava
2.2 Snižování spotřeby energie
2.3 Přechod na čistší zdroje energie
2.4 Rozvoj čisté mobility
2.5 Renovace budov a ochrana ovzduší
2.6 Ochrana přírody a adaptace na klimatickou 
změnu
2.7 Cirkulární ekonomika, recyklace a 
průmyslová voda

NÁVRH NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

1. DIGITÁLNÍ  TRANSFORMACE

1.1 Digitální služby občanům a firmám
1.2 Digitální systémy veřejné správy
1.3 Digitální vysokorychlostní sítě
1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní 
start-upy a nové technologie
1.5 Digitální transformace podniků
1.6 Zrychlení a digitalizace stavebního řízení

4. INSTITUCE, REGULACE A PODPORA 
PODNIKANÍ V REAKCÍ NA COVID

4.1 Systémová  podpora veřejných investic
4.2 Nové kvazikapitálové nástroje na podporu 
podnikání a rozvoj ČMZRB v roli národní 
rozvojové banky a navýšení jejího základního 
kapitálu 
4.3 Protikorupční reformy 
4.4 Zvýšení efektivity výkonu veřejné správy
4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

5. VÝKUM, VÝVOJ A INOVACE

5.1 Excelentní výzkum a vývoj v prioritních 
oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví
5.2 Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a 
zavádění inovací do podnikové praxe

3. VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE

3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu  
digitalizace
3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních 
programů
3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a 
rozvoj trhu práce

6. ZDRAVÍ A ODOLNOST OBYVATEL

6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní 
péče
6.2 Národní plán na posílení onkologické 
prevence a péče



Komponenta 4.1 Systémová podpora veřejných investic



Komponenta 2.8 Regenerace brownfieldů – aktuálně není 
součástí NPO

4 mld. Kč

1. Příprava projektů 
regenerace 
brownfieldů 
(MMR/SFPI)

2. Regenerace 
významných 
strategických 
brownfieldů 
(MMR/SFPI)

3. Regenerace 
brownfieldů ve 

vlastnictví obcí a krajů 
pro nepodnikatelské
využití (MMR/SFPI)

4. Regenerace 
brownfieldů ve 

vlastnictví obcí a krajů 
pro podnikatelské

využití (MPO)



Finanční nástroj na podporu regenerace brownfieldů

• V letech 2019–2020 MMR administrovalo dotační titul zaměřený 
na regeneraci brownfieldů pro nepodnikatelské využití

• Od roku 2021 – podpora převedena pod Státní fond podpory 
investic ve formě úvěrově-dotačního nástroje 

Podmínky nového finančního nástroje 
Administrace: Státní fond podpory investic
Maximální výše podpory (součet dotace a úvěru): 50 mil. Kč
Oprávnění žadatelé podpory: obce a kraje
Podporované aktivity: demolice, rekonstrukce, výstavba, výkup, 
zelená úprava okolí. 
Objekt musí sloužit pro nepodnikatelské využití. 
Vyhlášení výzev: 1. 2. 2021
Příjem žádostí: 1. 3. 2021 – 30. 4. 2021
www.sfpi.cz

http://www.sfpi.cz/




4. URBACT



Česko-slovenská iniciativa OnStage

PILOTNÍ NÁRODNÍ INICIATIVA URBACT

• Červen 2021 až prosinec 2022

• Přenos dobré praxe města Brna získané ze sítě OnStage

• Skupinová výuka hudby jako nástroj sociální inkluze

• Cílí na čtyři česká města nebo městské části

• Celá iniciativa bude vedena v češtině a slovenštině a je 
proto vhodná pro města všech velikostí

• Pro účast v iniciativě není potřeba žádné spolufinancování

• Města nás mohou kontaktovat na urbact@mmr.cz

• *Poslední šance zapojit se do výzvy!

mailto:urbact@mmr.cz


URBACT III a IV

OP URBACT III

• Nyní probíhají projekty v českých městech Brno, 
Hradec Králové, Jihlava, Ostrava, Pardubice, Zlín

• Zveme Vás na virtuální expozici projektů URBACT 
na veletrhu URBIS 2.–3. června 2021

OP URBACT IV

• Na současný program naváže pokračování
OP URBACT IV

• Spuštění nových evropských sítí a výzev pro česká 
města očekáváme v roce 2022



5. Koncepce Smart Cities



Jak již nyní podporujeme využívání chytrých řešení?

5G pro 5 měst (spolupráce s MPO)

Nastavení financování chytrých řešení v ČR (podpořeno z evropského programu na 
podporu strukturálních reforem - SRSP ve spolupráci s VNG a SMO ČR)

Smart City Compass (ČVUT/UCEEB) 

Smart Village/Chytrá města pro budoucnost – soutěž (Éta TA ČR, na MMR oddělení 
rozvoje venkova: projekt k metodice chytrého venkova) 

Projekt Smart Česko II (spolupráce se SMO ČR)

Realizujeme 
projekty



Východiska a kontext 

• Chybí komplexní systémový přístup k podpoře Smart Cities, jehož základem je metodika MMR 

• Nedostatečné povědomí měst a obcí, ale i veřejnosti o možných přínosech Smart Cities pro kvalitu prostředí a kvalitu života a přínosech 

konkrétních projektů 

• V souvislosti s krizovou situací vyvolanou pandemií koronaviru, která způsobila také v ČR extrémní situaci, zvláště vyvstává potřeba urychleně 

reagovat na potřeby měst a obcí a zaměřit jejich strategické cíle na zajištění jejich udržitelnosti a soběstačnosti

• Musí být využity nové technologické možnosti a dosaženo připravenosti na krizové jevy

• Přijetí dokumentu na národní / vládní úrovni umožní systematickou podporu chytrých řešení a tím rozvoj ČR prostřednictvím inovací 

v území, zavádění nových produktů a služeb pro radnice a obyvatele, a to zejména s využitím potenciálu digitalizace



Cíle Koncepce Smart Cities

• Koncepce by měla na státní úrovni sloužit jako nástroj pro propojování a koordinaci řešení problémů / bariér pro implementaci konceptu 

Smart Cities

• Přijetí koncepce na národní/vládní úrovni umožní systematickou podporu „smart“ řešení a tím rozvoj České republiky prostřednictvím 

inovací v území, zavádění nových produktů a služeb pro radnice a obyvatele, a to zejména s využitím potenciálu digitalizace. 

• Je třeba přistupovat k procesu implementace SMART řešení současně jako k osvětové činnosti s nutností jednoduše a srozumitelně 

vysvětlovat přínosy pro konkrétní cílové skupiny      dosažení cílů stanovených v Koncepci

• Hlavním cílem Koncepce je navrhnout takovou vizi a oblasti intervence, které budou co nejlépe reagovat na reálné potřeby obyvatel ČR.

• Základem realizace: Strategie a projekty měst a obcí zaměřené na SMART řešení s využitím cílů a typových opatření uvedených v Koncepci

• Koncepce předkládána jako plnění úkolu gestora problematiky Smart Cities, stanoveného v rámci Inovační strategie ČR 2030



Principy Koncepce Smart Cities

• Koncepce je zaměřena na využití inovativních řešení a regionální spolupráce ve prospěch obcí, měst a regionů

• Propojováním aktérů pomůže implementace Koncepce hejtmanům a starostům k realizaci konkrétních SMART projektů, mj. 
s využitím nových trendů a technologií. Na praktické rovině na Koncepci naváží guidy/“kuchařky“ pro města a kraje a pomoc 
s projektovou přípravou mj. skrze NPO

• Při uplatnění výstupů Smart koncepce pro realizaci konkrétních aktivit a projektů obcí, měst a regionů bude použita 
připravovaná detailní implementační metodika nabízející jejich ucelené a efektivní řešení

• Současná podoba SMART koncepce definuje pohled, principy a cíle, které musí být platné dlouhodobě, bez ohledu 
na konkrétní použité nástroje. 

• Obsah dokumentu je postaven tak, aby bylo dosaženo udržitelného rozvoje společnosti, která je primárně orientována 
na well-being obyvatel Česka

Společnost je vysoce inovativní a pro podporu rozvoje produktů a služeb využívá jako základní princip, že se potřeby pro život (výrobky 
a služby) občanovi doručují – na rozdíl od současného zažitého stereotypu, že občan musí docházet, resp. dojíždět za splněním svých potřeb



Provázanost s dalšími zásadními 
agendami

• Cílem Koncepce je koordinace aktivit propojení roztříštěných agend (např. digitalizace, MA21 atd.), jejich 

realizace       usnadnění uskutečnění konceptu Smart City

• Nová lipská charta: Koncepce naplňuje NLCH, přičemž NLCH představuje dílčí záležitost v poměru 

ke konceptu Smart ČR 

• NLCH se týká pouze rozvoje měst jisté velikosti, vzhledem k počtu malých obcí v ČR se musíme starat o rozvoj celého 

území ve smyslu SMART  přesahujícího NLSCH a zohlednit celou ČR jako SMART koncept)

• MA 21: Může přispívat k SMART konceptu a aktivitám (zde je synergie, nikoliv nadřízenost/podřízenost)

• Zelená dohoda pro Evropu: Koncepce naplňuje všechny oblasti Zelené dohody

• Nejde o dublování činností, ale o jejich lepší provázání



Struktura 
Koncepce 
Smart Cities



Komponenty

Digitalizovaná veřejná správa je služba lidem a komunitám

SMART řešení přispívají k sounáležitosti v území

Společná řešení – nástroj koheze bez digitálně vyloučených lokalit

Partneři doma i v cizině při sdílení SMART řešení

Zastřešující průřezová oblast
Odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony



Pilíř
Lidé a komunity (Odolná města, obce a regiony)

Komponenty

Vzdělávání jako základ kvalitního života

Sociální a zdravotní služby na každém místě

Společenská odolnost 

Rychlá reakce



Pilíř
Lokální ekonomika (Bohatá města, obce a regiony)

Komponenty

Podnikání je přirozenou součástí života obce a města

Prosumers – občané a obce jako partneři dodavatelů energie

Suroviny a recykláty v oběhovém hospodářství

ICT infrastruktura – základní předpoklad úspěch digitalizace



Pilíř
Prostředí pro život (Zelená města, obce a regiony)

Komponenty

Životní prostředí pro kvalitní život v obcích a městech

Příroda a krajina ve strategickém a územním plánování

Zelená infrastruktura měst a obcí budoucnosti

Dopravní infrastruktura a mobilita uzpůsobená pro lidi (obec/město 
krátkých vzdáleností)



Implementace

• Koncepce bude realizována prostřednictvím implementačního plánu koordinovaného MMR ve spolupráci s resorty a dalšími ústředními správními 

úřady, obcemi, městy a kraji

• Implementační plán bude obsahovat opatření, obsahující výchozí a cílový stav v horizontu dvou, pěti a sedmi let. Půjde o dohodnutá opatření 

(charakteru legislativního, metodického, technického, dotačního nebo pilotního projektu) vycházející z typových opatření.

• SMART řešení v obcích, městech a regionech budou mít řadu možností financování z národních prostředků, operačních programů i programů přímo 

řízených Evropskou komisí – i zde úloha implementačního plánu

• Implementace bude mj. propojena s projektem MMR Nastavení systematického přístupu k financování chytrých řešení v České republice v rámci 

programu SRSP (SMO partner, resp. sub-dodavatel VNG v rámci projektu)

• Pro nastartování realizace chytrých řešení bude klíčová podpora přípravy SMART projektů – připravujeme jako součást Národního plánu obnovy 

[komponenty 1.4 (demonstrační projekty 5G) a 4.1. (podpora veřejného investování)]

• Implementací podpoříme rozvoj obcí, měst a regionů jako významných aktérů v procesu tvorby inovativních řešení – municipality se stávají těmi, 

kdo nová řešení poptávají kvůli svému rozvoji a také nová řešení realizují ve prospěch svých obyvatel. Jde o využití a provázanost konkrétních 

SMART řešení na úrovni měst a obcí, jejich okolí příp. regionů a tak docílení multiplikačních efektů.



6. Další aktuality z oblasti podpory rozvoje území



Informační systém projektových záměrů

• Informační systém pro kontinuální 
sběr a správu projektových záměrů

• Projektové záměry spravovány kraji v rámci 
krajských databází

• Sdílení vybraných informací o projektových 
záměrech

• Data ze systému budou využívána na 
krajské i národní úrovni

• www.projektovezamery.cz

http://www.projektovezamery.cz/


Webová aplikace ObcePRO (www.obcepro.cz)

• Průvodce tvorbou, realizací a hodnocením programu rozvoje obce (PRO)

• Možnost využití pomocných nástrojů, nápověd či metodik

• Rozšíření aplikace o možnost zpracování rozvojových dokumentů i pro DSO/mikroregiony

• V aplikaci je zaregistrováno 1 625 obcí a 22 DSO/mikroregionů

• Novinky v aplikaci:
» Možnost stažení vytvořeného dokumentu z aplikace ve formátu DOCX (dosud bylo možné stažení 

dokumentu pouze ve formátu PDF)

» Rozšíření struktury dokumentu o volitelné kapitoly "Obsah" a "Seznam použitých zkratek"

• 4. května 2021 proběhne online školení



DOPORUČENÍ PRO OBCE V OMEZENÍ REKLAMNÍHO SMOGU

(Novinka z edice MMR PRO OBCE)

• Reklamní smog jako znečištění veřejného prostoru

• Reklama/Označení/Informace

• Historie reklam a jejich funkcí

• Možnosti redukce reklam v obcích 

• Jak informovat ESTETICKY

• Komentované příklady z praxe, aktivní odkazy na aktuální
legislativu (v el. podobě)

Publikaci lze najít a stáhnout na tomto odkazu: 
https://www.obcepro.cz/data/doporuceni_pro_obce_v_omezeni_reklamni

ho_smogu.pdf

https://www.obcepro.cz/data/doporuceni_pro_obce_v_omezeni_reklamniho_smogu.pdf


DOPORUČENÍ PRO OBCE V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ
(Novinka z edice MMR PRO OBCE)

• Integracecizinců, kteří na našem území pobývají dlouhodobě
či trvale

• Kohose integrace týká

• Role samosprávy při integraci cizinců

• Jak postupovat při integraci

• Čeho si všímat a jaké zdroje využívat

• Praktickéukázky a užitečné dokumenty, platná legislativa

Publikaci lze najít a stáhnout na tomto odkazu: 
https://www.obcepro.cz/data/doporuceni_pro_obce_v_oblasti_integrace_cizin

cu.pdf

https://www.obcepro.cz/data/doporuceni_pro_obce_v_oblasti_integrace_cizincu.pdf


Seminář pro obce, DSO a MAS dne 11. 5.

KDY:   11. května 2021, od 9:30

JAK:  virtuálně přes aplikaci MS Teams

REGISTRACE na webu Územní dimenze

PROGRAM:

• Doporučení k péči o vodu v obci a krajině

• Doporučení pro obce v oblasti developerské výstavby a uzavírání smluv s investory

• Doporučení pro obce v oblasti integrace cizinců 

• Predikce budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresight souvisejících trendů

• Představení aplikace ObcePRO – nástroj pro tvorbu programu rozvoje obce

• Aktuality a informace ohledně aktivit odboru regionální politiky (s důrazem na CLLD)



MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 


