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Co se stalo, co plánujeme

Realokace poloviny prostředků
Z původních 14 mld je 6 mld
MPO, IROP, OPŽP

Diverzifikace aktivit
Akční plán
Inspirace v ostatních zemích



Co se stalo, co plánujeme

Finanční nástroje – Expanze - bezúročné úvěry

1 - 45 mil. Kč až 7 let splatnost

Úroková sazba: 0 %; bez poplatků

ČMZRB

Celé území ČR mimo Prahu



Co se stalo, co plánujeme

Vouchery na zvýšení poptávky po službách vysokorychlostního
internetu. Služba 100Mbit/s s možností upgrade na 1Gbit/s v
řádu dnů

Podpora na zřízení služby a její částečný provoz
Tam kde je disponibilní přípojka
Nové mapováni ČTÚ – poskytování služeb
Inspirace již realizovanou notifikací
Realizace prostřednictvím krajů



Co se stalo, co plánujeme

Digitální technické mapy
Mapování technické infrastruktury
Podpora vzniku krajských technických map (legislativa)

Mapování propojovacích bodů
Příprava modelu mapování propojovacích bodů
Analýza pro definici možného selhání trhu
PS mapování

















http://www.verejnakonzultace.cz/2-kolo/mapa/

http://www.verejnakonzultace.cz



II. Výzva – na budování infrastruktury v bílých 
oblastech.  
Zahájení příjmu: 8. 5. 2019
Ukončení příjmu: 8. 7. 2019
Míra podpory: 75%
Alokace: 1 mld (možnost navýšení) - navazující technická výzva
Změny:
• Aktivní prvky
• Velikost projektů
• Rozloha
• Minimální dotace 500 000 Kč





Na co si dát pozor

Podání žádosti

Hospodárnost požadovaných položek a její doložení

Uvést vše, co je třeba pro hodnocení

Realizace projektu musí vést ke změně charakteru barvy ZSJ

Nechat si poradit

Konzultace

Napište: pripominky@mpo.cz

mailto:pripominky@mpo.cz


Proces hodnocení projektu

Hodnocení formální (možnost doplnění 3x)
Věcné hodnocení (min 40 bodů ze 100)

Vyhodnocení geografického překryvu
Komise

Proces realizace projektu

Žádosti o platbu



Na co si dát pozor

V průběhu realizace

Změny projektu nesmí mít vliv na hodnocení
Technické parametry jsou povinné i pro velkoobchodní nabídku
Pokrýt za dotační peníze pouze bílá adresní místa dle tabulky na
portálu veřejná konzultace.cz
Nepřipojovat černá místa z dotované infrastruktury



Pokrýt za dotační peníze pouze bílá adresní místa
Nepřipojovat černá místa z dotované infrastruktury



2020+

Příprava nového programového období 2020+
Předběžné podmínky: Národní plán
Gigabitová společnost Přístup k sítím s velmi vysokou
kapacitou



Děkuji za pozornost

filipi@mpo.cz


