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Pro Svaz měst a obcí ČR zpracoval odborný tým MEPCO, s. r. o., 
Mezinárodní poradenské centrum obcí, mepco@mepco.cz.

Nejedná se o oficiální dokument řídících orgánů operačních programů. Zpracovatel vycházel z dostupných dokumentů řídících orgánů, 
zejména ze schválených verzí operačních programů, přesto zpracovatel neručí za úplnost veškerých informací uvedených v této 
publikaci. Cílem publikace je nabídnout stručný přehled dotačních možností pro města a obce. Detailní podmínky a pravidla jsou 
uvedeny v oficiální dokumentaci řídících orgánů operačních programů.
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1. Úvod

Vážení čtenáři,

dočkali jsme se otevření prvních výzev nového programového období 2014–2020. 
Máme před sebou širokou škálu možností, jak podpořit či nastartovat úspěšný rozvoj 
našich měst a obcí. Podporovat jej z Evropských strukturálních a investičních fondů 
(dále jen „ESIF“) můžeme především budováním infrastruktury. V oblasti dopravy je 
to z pohledu obcí například podpora opatření pro zlepšování bezpečnosti (nasvíce-
ní přechodů, budování podchodů), podpora budování cyklostezek do zaměstnání 
a škol, nákup ekologických vozů či budování dopravních terminálů. V sociální oblasti 
sice nebude možné podporovat budování hospiců, ale naproti tomu bude umožně-
na například podpora infrastruktury pro sociální a chráněné bydlení, denní a týdenní 
stacionáře nebo komunitní centra. Investice také půjdou do základních a mateřských 
škol – týkat se budou zlepšení energetické náročnosti budov nebo podpory tech-
nického a přírodovědného vzdělávání. V rámci životního prostředí jsou to namátkou 
funkční úpravy krajiny, podpora budování technické infrastruktury nebo odstraňo-
vání starých ekologických zátěží či regenerace brownfields. Zároveň sama města 
a obce mohou také posunout vpřed úspěšný rozvoj území aktivitami, které nejsou 
sice na první pohled vidět, ale jež spočívají v rozvoji lidských zdrojů a procesů, tedy 
tzv. měkkými aktivitami. Bude možné podporovat systémová opatření pro rozvoj 
a efektivitu úřadu, zlepšování poskytování veřejných služeb, dále pak aktivity v oblasti 
vzdělávání či opatření na zvyšování zaměstnanosti.

V novém programovém období ve standardních národních operačních programech 
nebude možné předpokládat podporu projektů, které jsou zaměřené na opravu pa-
mátek místního významu, budování kulturní a turistické infrastruktury (např. kulturní 
a rekreační střediska, hřiště, outdoorové parky) nebo přímou podporu volnočasových 
aktivit. Projekty čistě zaměřené na výstavbu a rekonstrukci sportovních zařízení a dět-
ských hřišť také nebude možné financovat. Stejně tak místní komunikace a jejich re-
konstrukce, případně chodníky, nebudou samostatně způsobilé. Bohužel ani všechny 
projekty v oblasti lidských zdrojů nebudou z Evropských strukturálních a investičních 

fondů podporovatelné. Příkladem mohou být senioři, kteří jako cílová skupina v projek-
tech zaměřených na sociální inkluzi nenaleznou podporu. Z Evropských strukturálních 
a investičních fondů nemůže být financováno řešení všech našich rozvojových problé-
mů, nicméně ESIF nebudou jedinými zdroji dotací. Česká republika bude připravovat 
i národní dotační možnosti, které by měly vyplnit mezery mezi nabídkou podpory pro-
středků ESIF a skutečnými potřebami měst a obcí.

Realizace projektů financovaných z prostředků ESIF nebývá nejjednodušší záležitostí, 
jak dokazují zkušenosti z předchozích let i samotná složitost nastaveného systému. 
I přes veškeré úsilí Vlády ČR o zjednodušování při čerpání evropských prostředků zů-
stává nepřeberné množství evropských i národních předpisů, které musí být při roz-
dělování dotací respektovány. Z tohoto důvodu vyžaduje příprava a realizace projektů 
vysoce odbornou komplexní činnost, v níž musí být uplatněny principy projektového 
řízení a využito spolupráce řady profesí uspořádaných do projektových týmů. Přípra-
va, realizace i samostatná udržitelnost aktivit je sám o sobě velmi náročný proces 
vyžadující zkušený odborný personál i pevné nervy. Ne všechny výdaje měst a obcí 
investované do přípravy projektových žádostí byly pozitivně zúročeny úspěšně zrea-
lizovaným projektem. I v předchozím období se našly projekty samospráv, které byly 
neúspěšné v procesu hodnocení, potýkaly se s nově vzniklými nezpůsobilými výdaji, 
či dokonce vrácením dotace při nesprávném nakládání. Analýza čerpání finančních 
prostředků obcí by měla na vybraných údajích ukázat, že příprava a realizace projektů 
je složitou agendou, která není vždy stoprocentně úspěšná.

Tato publikace je tedy zaměřena na města a obce jako žadatele. Jejím cílem je:
   představit základní možnosti samospráv při čerpání finančních prostředků z ESIF 

v novém programovém období 2014–2020;
   analyzovat aktivitu a úspěšnost obcí při čerpání finančních prostředků v předcho-

zím programovém období 2007–2013.
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Naší snahou bylo přinést Vám jednoduchý nástroj, který Vám umožní rychlou orien-
taci v možnostech, které nabízejí současné Evropské strukturální a investiční fondy 
městům a obcím. Při dalším posuzování konkrétních projektových záměrů bude ale 
vždy následně nutné brát v potaz způsobilost žadatele o dotaci, přesnou specifika-
ci podporovaných aktivit, omezení stanovená v příslušném operačním programu 
a související dokumentaci, zejména ve výzvách. Zároveň se pokoušíme na základě zku-
šeností s nedočerpáním veškerých prostředků v předchozím programovém období 
upozornit na to, v jakých fázích přípravy a realizace projektu hrozí rizika neúspěšnosti 
či snížení přislíbené dotace. Příčiny nejčastějších problémů jsou analyzovány v rám-
ci jednotlivých operačních programů a jsou pak prezentovány jejich řídícími orgány 
v příslušných výročních zprávách či obdobných materiálech.

Věříme, že předložená publikace bude pro Vás užitečným rozcestníkem při hledání 
možností, jak financovat Vaše rozvojové projekty, a přejeme městům a obcím v Če-
chách, na Moravě a ve Slezsku mnoho kvalitních a úspěšných projektů, které přispějí 
k vyšší kvalitě života našich občanů.
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2. Možnosti obcí v novém programovém období 2014–2020

2.a Metodika analýzy

První část publikace je zaměřena na analýzu schválených operačních programů a je-
jich priorit. Záměrem není podat komplexní informace o možnostech čerpání finanč-
ních programů z ESIF. Na základě expertního posouzení a dlouholetých zkušeností 
při práci na rozvojových aktivitách municipalit byl proveden selektivní výběr aktivit 
určených a vhodných pro obce či jejich příspěvkové organizace. Cílem je tedy podat 
stručný a přehledný strukturovaný výčet dotačních možností, jejichž žadateli mohou 
být samosprávy, případně příspěvkové organizace, a poukázat na případná úskalí 
v podmínkách, na které je třeba si dát pozor.

Zdrojem dat byly schválené verze operačních programů:
   Integrovaný regionální operační program (IROP);
   OP Životní prostředí (OPŽP);
   OP Zaměstnanost (OPZ);
   OP Doprava (OPD);
   Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK);
   OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV);
   Program rozvoje venkova (PRV).

Základem pro informace uvedené v této analýze byly programové dokumenty výše 
zmíněných operačních programů schválené Evropskou komisí v období duben – 
červen 2015. Analýza byla doplněna o doplňkové informace poskytnuté řídícími 
orgány jednotlivých operačních programů. Informace byly s řídícími orgány kon-
zultovány.

Operační programy Technická pomoc, Praha – pól růstu ČR, Rybářství nejsou v této 
publikaci analyzovány a stejně tak zde nejsou analyzovány Programy přeshraniční 
spolupráce a programy nadnárodní a meziregionální spolupráce.

2.b Nové programové období 2014–20201

Příprava nového programového období 2014–2020 byla zahájena již v předstihu ně-
kolika let. Záměrem Evropské unie bylo, aby fondy maximálním možným způsobem 
přispěly k naplňování strategie EU 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění, což je její dlouhodobá vize rozvoje. Již v říjnu 2011 Ev-
ropská komise zveřejnila balíček šesti nových nařízení, které tvoří legislativní zá-
klad pro podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém 
období 2014–2020 a mají zajistit jednotná pravidla v rámci celé Evropské unie i zlep-
šení koordinace mezi jednotlivými fondy. Finální verze nových nařízení byla schválena 
17. prosince 2013.

Dohoda o partnerství je základní zastřešující dokument pro čerpání finančních 
prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 
2014–2020. Dohoda o partnerství pro Českou republiku byla definitivně schválena 
Evropskou komisí dne 26. srpna 2014, čímž byl ukončen téměř tříletý proces vyjedná-
vání o tomto dokumentu. Pro Českou republiku byly vyčleněny prostředky ve výši 
téměř 24 miliard eur.
 
Dohoda o partnerství vychází ze Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020, 
která je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje ČR. Stra-
tegie je nástrojem realizace regionální politiky a koordinace působení ostatních veřej-
ných politik na regionální rozvoj. Strategie byla schválena usnesením Vlády ČR č. 344 
dne 15. května 2013.

1) Zdrojem informací pro tuto kapitolu byla oficiální webová stránka Ministerstva pro místní rozvoj 
k Evropským strukturálním a investičním fondům: http://www.strukturalni-fondy.cz.
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K naplňování Dohody o partnerství mají přispět jednotlivé programy. V těchto doku-
mentech je určeno i rozdělení přidělených finančních prostředků mezi podporované 
oblasti. V novém programovém období 2014–2020 jsou k dispozici národní operač-
ní programy uvedené v grafu níže.

Operační programy nového programového období 2014–2020 jsou nově podporo-
vány z pěti fondů:

   Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF);
   Evropský sociální fond (ESF);
   Fond soudržnosti / Kohezní fond (FS);
   Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD);
   Evropský námořní a rybářský fond (EMFF).

Dále je možné využívat programy zaměřené na podporu přeshraniční, nadnárodní 
a mezinárodní spolupráce.

Programy přeshraniční spolupráce:
 Interreg V-A Česká republika – Polsko, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, koordinovaný na území České 

republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 Interreg V-A Rakousko – Česká republika, koordinovaný na území České republiky 

Ministerstvem pro místní rozvoj;
 Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl 

EÚS 2014–2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní 
rozvoj;

 Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014–2020, koordino-
vaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce:
 Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE, koordinovaný na 

území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 Program nadnárodní spolupráce DANUBE, koordinovaný na území České repub-

liky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením Vlády ČR 
č. 447 ze dne 12. června 2013);

Alokace ESI fondů mezi programy v období 2014–2020
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 Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinovaný na území 
České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;

 Program meziregionální spolupráce ESPON 2020;
 Program meziregionální spolupráce INTERACT III;
 Program URBACT III.

Novinky v programovém období 2014–2020
Oproti programovému období 2007–2013 došlo v systému čerpání z evropských fon-
dů k zavedení některých novinek, a to na evropské i české úrovni. Mezi nejdůležitější 
z nich patří:

	rozšíření počtu zapojených fondů (nově i EAFRD a EMFF,  tedy fondy politiky roz-
voje venkova a společné námořní a rybářské politiky);

 nastavení systému předběžných podmínek definovaných v obecných tématech 
– nediskriminace, rovné příležitosti, zdravotně postižení, veřejné zakázky, veřejná 
podpora, posuzování vlivů záměrů na životní prostředí EIA/SEA, statistické ukaza-
tele, a v tematických oblastech, např. oblast účinné veřejné správy, energetiky či 
strategického zarámování oblastí vzdělávání, vědy a výzkumu;

 důraz na posílení strategického řízení a plánování při přípravě a realizaci progra-
mového období, Dohody o partnerství či jednotlivých programů a obecný důraz 
na kvalitu strategické práce v ČR;

 měřitelnost přínosu podpořených operací (důraz na plnění stanovených indikátorů);
 finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání (výkonnostní rámec);
 vyšší míra uplatnění územně specifického přístupu a využití integrovaných nástrojů;
 vyšší míra uplatnění finančních nástrojů na úkor dotací.

V českých podmínkách mezi hlavní novinky patří především:
 snížení počtu programů (snížení počtu tematických OP a ustavení jednoho Inte-

grovaného regionálního operačního programu na místo původních sedmi ROP);
 koncepce Jednotného metodického prostředí (má zajistit stejná pravidla skrze 

celý systém);
 rozšířené fungování monitorovacího systému (zjednodušení administrativy, žada-

tel již nebude muset tisknout žádné dokumenty).

Z pohledu obcí pak bude důraz kladen:
 na posun od administrativního k funkčnímu pojetí rozvoje území (města i obce se 

musí dívat za své katastrální hranice);
 na klíčovou roli měst, resp. aglomerací (města jako nové póly růstu a motory rozvoje) 

pro posílení konkurenceschopnosti země; 
 na velké integrované projekty strategické povahy s významným dopadem na kva-

litu života;
 na podporu komunitně vedeného místního rozvoje a další partnerské mechanismy.

Novinkou jsou také integrované nástroje pro realizaci územní dimenze, tedy mož-
nosti samospráv koncentrovat prostředky z programů ESIF ve specifických typech 
území. Integrované nástroje jsou tyto:

 Integrované územní investice (ITI) – Pražská, Brněnská, Ostravská, Plzeňská, 
Ústecko-chomutovská, Hradecko-pardubická a Olomoucká aglomerace. 

 Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) – funkční území tzv. regionálních pólů 
rozvoje – Karlovy Vary, Liberec – Jablonec nad Nisou, České Budějovice, Jihlava, 
Zlín a Mladá Boleslav.

 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) – bude v souladu s Nařízeními EK re-
alizován ve venkovském prostoru (prostřednictvím místních akčních skupin – cca 
175 MAS).
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Rozcestník dotacemi ESIF
Předmět dotace /zdroj IROP OPŽP OPZ OPD OPPIK OPVVV PRV

Doprava
bezpečnostní opatření x
cyklostezky do práce a škol x
parkování x
nízkoemisní vozidla x
telematika x
dopravní terminály x x 
tramvajové a trolejové trasy x
Veřejné služby
sociální služby x x
zdravotní služby x x
mateřské školy x x
základní školy x x
sociální bydlení x x
sociální začleňování x x
veřejná správa x x
územní a koncepční 
dokumenty x x

Podnikání
brownfields x
sociální podnikání x x
inovace x x x
Kultura a cestovní ruch
památky x
Životní prostředí
protipovodňová opatření x
kvalita ovzduší x
odpady x
ekologické zátěže x
péče o krajinu x x
energetické úspory x

2.c  Výběr aktivit určených pro obce či jejich organizace

Vysvětlivky: Pokud aktivity spadají do více 
operačních projektů, nejedná se o duplicitu, 
ale o rozdělení aktivit zaměřených na infra-
strukturu a k nim doplňkové tzv. měkké pro-
jekty, případně se jedná o jiné zaměření.

 IROP – Integrovaný regionální operační 
program

 OPD – Operační program Doprava

 OPPIK – Operační program Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost

 OPVVV – Operační program Výzkum, vý-
voj a vzdělávání

 OPŽP – Operační program Životní pro-
středí

 PRV – Program rozvoje venkova

 OPZ – Operační program Zaměstnanost
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Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje na sedm regionálních 
operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z programové-
ho období 2007–2013. Prioritou IROP je umožnění vyváženého rozvoje území, zkva-
litnění zejména dopravní infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy 
a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Finanční rámec: 4,64 mld. eur (EFRR)

Kontakty:  webové stránky: www.dotaceEU.cz/IROP
e-mail: irop@mmr.cz

Aktivity podporované v rámci IROP jsou definovány čtyřmi prioritními osami a vy-
cházejí z jednotlivých strategických cílů.

   PO1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
   PO2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
   PO3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
   PO4 Komunitně vedený místní rozvoj

Z hlediska obcí jako příjemců jsou relevantní pouze tři z prioritních oblastí. Čtvrtá 
prioritní oblast „Komunitně vedený místní rozvoj“ je zaměřena na Místní akční sku-
piny (jichž jsou však obce členy). Informace o této prioritní ose jsou také v publikaci 
uvedeny, i když obce nejsou primárními žadateli.

PO1  Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Tato prioritní osa přikládá obcím roli v oblasti rozvoje dopravy a bezpečnosti při 
přírodních katastrofách. Jednotlivé strategické cíle týkající se rozvoje dopravní in-
frastruktury jsou dále děleny dle míry dotace, která může být obcím pro tyto účely 
poskytnuta. Za účelem zlepšení dopravní dostupnosti je podporována výstavba no-
vých terminálů a parkovišť, v oblasti zabezpečení a technické infrastruktury zavádě-
ní inteligentních dopravních systémů a odstraňování bariér na zastávkách, v oblasti 
ekologizace a trvale udržitelného rozvoje lze čerpat prostředky na investice na poří-
zení nízkoemisních a bezemisních vozidel a na rozvoj cyklodopravy. K minimalizaci 
škod při přírodních katastrofách by měly přispět především investice do integrova-
ných záchranných systémů.

PO2  Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Druhá prioritní osa IROP se týká posilování sociální soudržnosti obyvatel a infrastruk-
tury v oblasti zdravotnictví a školství. Podporované projekty jsou často v těsném 
vztahu s OP Zaměstnanost, jehož strategické cíle tematicky korespondují se čtyřmi 
strategickými cíli této prioritní osy. Jedná se zejména o investice do infrastruktury 
sociálních služeb, podporu sociálního bydlení a řešení problémů v sociálně vylou-
čených lokalitách. V této prioritní ose bude také podpořeno budování sociálních 
podniků. Podpora v oblasti zdravotnictví se zaměří na vysoce specializovanou péči, 
návaznou péči a deinstitucionalizaci psychiatrické péče. Budou podporována před-
školní zařízení a infrastruktura ve vzdělávání. Pokud je obec vlastníkem bytových 
domů, může v druhé prioritní ose IROP čerpat prostředky na snížení energetické 
náročnosti v sektoru bydlení.

PO3  Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Velice důležitou prioritou obcí v probíhajícím programovém období by měly být 
investice do efektivní a transparentní veřejné správy. Podpora pořizování a uplatňo-
vání dokumentů územního rozvoje, zavádění informačních a komunikačních systé-
mů a zjednodušování přístupu veřejnosti vůči veřejné správě (zejména informační 
a komunikační technologie či eGovernment) – to jsou klíčové body Prioritní osy 3. 
Dále je pozornost věnována podpoře prezentace a ochraně kulturního dědictví.

PO4  Komunitně vedený místní rozvoj
Tato prioritní osa je zaměřena na posílení komunitně vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního po-
tenciálu a zároveň za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS.

Integrovaný regionální OP
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  Prioritní osa 1:  Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

Specifické cíle Celková alokace EU: 1 568 mil. eur

1.2 Zvýšení 
podílu 
udržitelných 
forem 
dopravy

Územní zaměření podpory: Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy Alokace EU:  
473 mil. eur

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

Terminály
• Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v přímé návaznosti na veřej-

nou hromadnou dopravu (VHD).
• Systém P+R (parkoviště pro osobní vozy s možností přestupu na VHD), K+R (forma kombinované přepravy s návazností individuální 

automobilové dopravy na VHD), zázemí pro VHD, výstavba návazných systémů B+R (prostor pro bezpečné uschování kola s možností 
přestupu na VHD).

V případě samostatných projektů na parkovací systémy (P+R, P+G, B+R) je nezbytné přizpůsobit velikost projektu očekávané vytíženosti 
a využitelnosti pro podporu multimodality a využití VHD. 
Součástí projektu může být doplňkově zeleň v okolí přestupních teminálů, budov a na budovách.

• Územně 
samosprávné 
celky 
a jimi zřizované 
organizace 
max. 90 %  

• Obce
• Dobrovolné 

svazky obcí
• Organizace 

zřizované nebo 
zakládané 
obcemi

• Organizace 
zřizované nebo 
zakládané 
dobrovolnými 
svazky obcí

Telematika
• Výstavba, zavedení, rekonstrukce nebo modernizace inteligentních dopravních systémů (ITS) a dopravní telematiky pro veřejnou 

dopravu, zavádění nebo modernizace informačních systémů pro cestující, komunikačních systémů řidičů veřejné dopravy s dispečin-
kem, rezervačních, odbavovacích a platebních systémů pro veřejnou dopravu.

Bezpečnost
• Zvyšování bezpečnosti dopravy (např. bezbariérový přístup zastávek, signalizace pro nevidomé, přizpůsobování komunikací osobám 

s omezenou pohyblivostí či orientací).

Nízkoemisní vozidla a související plnicí stanice
• Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel využívajících alternativní zdroje paliv (elektřina, CNG a další) splňujících normu EURO 6 

pro přepravu osob.
• Nákup trakčních vozidel městské dopravy (tramvaje, trolejbusy) zohledňujících specifické potřeby osob se ztíženou možností pohybu 

a orientace.
• Výstavba plnicích a dobíjecích stanic pro nízkoemisní a bezemisní vozidla.
Podporují se projekty subjektů, které zajišťují dopravní obslužnost v závazku veřejné služby.

Cyklodoprava
• Výstavba a modernizace cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených komunikací.
• Výstavba a modernizace cyklotras se zaměřením na podporu integrovaných řešení (např. cyklistické nebo víceúčelové pruhy).
• Budování doprovodné infrastruktury (stojany na kola, úschovny kol, odpočívadla, dopravní značení, zelené pásy, liniové výsadby 

u cyklostezek a cyklotras atd.).
Doplňkově lze do projektu zařadit zeleň, např. zelené pásy a liniové výsadby u cyklostezek a cyklotras.
Podpořeny mohou být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, do škol a za službami. Doprovodná infrastruktura, jako 
jsou cyklostojany a odpočívadla, může být podpořena pouze v souvislosti s výstavbou nových cyklostezek a nových cyklotras.

• Územně
• samosprávné
• celky 

a jimi zřizované
• organizace
• max. 90 % 
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Vybraná specifická kritéria přijatelnosti:
• projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014–2020;
• projekt v obcích, které mají více než 50 tis. obyvatel, dokládá ve výzvách vyhlášených do konce roku 2017 soulad s Kartou souladu projektu s principy udržitelné mobility, resp. se Strategickým 

rámcem městské mobility, nebo s Plánem udržitelné městské mobility;
• projekt v obcích, které mají více než 50 tis. obyvatel, dokládá ve výzvách vyhlášených od roku 2018 soulad se Strategickým rámcem městské mobility nebo s Plánem udržitelné městské 

mobility; 
• projekt v obcích, které mají méně než 50 tis. obyvatel, dokládá Kartu souladu projektu s principy udržitelné mobility; 
• projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí;
• vozidla nakupovaná pro veřejnou dopravu jsou upravená pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace;
• vozidla nakupovaná pro veřejnou dopravu splňují EURO 6;
• průměrná intenzita automobilové dopravy na dotčené silnici nebo místní komunikaci je vyšší než 500 vozidel/den (u projektů zaměřených na bezpečnost dopravy);
• projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013–2020;
• projekt terminálu se týká přestupního uzlu (dle ČSN Z3 6425-2), ze kterého v běžný pracovní den odjede více než 40 spojů linek veřejné hromadné dopravy.

1.3 Zvýšení 
připravenosti 
k řešení 
a řízení rizik 
a katastrof

Územní zaměření podpory: Exponovaná území byla stanovena na základě klimatologických map, které vytvořilo MVČR ve spolupráci s ČHMÚ. Exponovaná území 
(příloha č. 5 Programového dokumentu) pro aktivity zodolnění a vybavení složek IZS jsou definovaná v dokumentu Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek 
integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým 
rizikům v období 2014–2020, resp. Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Krajských zdravotnických záchranných 
služeb v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014–2020.
Určeno pro aktivitu modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek území ČR mimo území hl. m. Prahy.

Alokace EU: 
151 mil. eur

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

Zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům
• Stavební úpravy stanice základní složky IZS ve stávající dislokaci. Účelem je zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události, 

aby složka IZS mohla plnit své úkoly v době mimořádné události. Realizovány budou stavební úpravy stávajícího objektu, v odůvodněných přípa-
dech stavba nového objektu, a pořízení potřebného vybavení či technologií. Bude se jednat například o:

 výstavbu nových garážových prostor s cílem řádného garážování techniky, uskladnění prostředků před povětrnostními vlivy a zajištění 
kontinuální připravenosti techniky a prostředků k nasazení;

 pořízení elektrocentrály pro zajištění náhradního zdroje elektrické energie pro nouzový provoz stanice.
• Vybudování stanice základní složky IZS změnou její dislokace na místo, kde budou vytvořeny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS 

k mimořádné události. Dislokace stanice bude provedena z místa, kde např. není zajištěna odolnost proti opakujícím se výskytům mimořádných 
událostí, které ohrožují chod stanice, a ta v době mimořádné události není schopna poskytovat adekvátní pomoc nebo není zajištěna přijatelná 
reakční doba pro nasazení složek z důvodu velkých vzdáleností na místo zásahu. Cílem je zajištění přijatelné reakční doby pro efektivní nasazení 
složky IZS. Bude realizována stavba, pořízeno její vybavení a bude provedena úprava vnějších prostor.

Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS v exponovaných 
územích s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.
• Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních 

námraz. Cílem je posílení vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí, spojených s uvedenými jevy, které mají negativní dopad na in-
frastrukturu dopravy a průmyslu a na obytné a veřejné budovy. Pořízena bude odpovídající technika a věcné prostředky, např. speciální dopravní 
prostředky a vybavení pro nouzové přežití.

• Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi. Cílem je 
posílení vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí v důsledku větrných smrští, orkánů, které mají dopad na krajinu, zemědělské plo-
diny a lesy, na infrastrukturu zásobování a výrobu. Pořízena bude odpovídající technika a věcné prostředky, např. speciální dopravní prostředky, 
soupravy pro nouzové zastřešení obytných budov a statické zpevnění narušených částí budov.

• Územně 
samosprávné 
celky a jimi 
zřizované 
organizace 
max. 90 % 

• Obce, které zřizují 
jednotky požární 
ochrany (§ 29 
zákona 
č. 133/1985 Sb., 
o požární ochra-
ně) – jednotky 
sboru dobro-
volných hasičů 
kategorie II 
a III (podle přílo-
hy zákona 
o požární  
ochraně).
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• Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností spojených s extrémním suchem. Cílem je 
posílení vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí v důsledku sucha, které má dopad na vznik lesních požárů. Nedostatek 
podzemní a povrchové vody způsobuje omezení zásobování vodou či elektrickou energií. Pořízena bude odpovídající technika a věcné 
prostředky, např. mobilní kontejnerová elektrocentrála nebo lesní hasicí speciál.

• Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností v souvislosti s haváriemi spojenými s úni-
kem nebezpečných látek. Účelem je posílení vybavení složek IZS pro řešení dopadu na infrastrukturu dopravy a průmyslu, obce, životní 
prostředí. Pořízena bude odpovídající technika a věcné prostředky, např. vybavení pro detekci, zastavení nebo omezení úniku nebezpeč-
ných látek.

Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS (simulátory, trenažéry, polygony apod. a jejich vybavení), 
zaměřených na rozvoj specifických dovedností a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí. 
• Vybudování simulátorů pro výuku specializovaných činností složek IZS. Důraz bude kladen na vytvoření podmínek pro získání 

odborných znalostí a pro nácvik dovedností potřebných k řešení reálných situací. Jedná se například o simulátory, trenažéry a vybavení 
pro výuku taktického řízení, řízení vozidel, zásah u nebezpečných látek, zásah ve ztížených prostorách, výcvik ve výškách a nad volným 
prostranstvím.

ŘO IROP vybere specifická kritéria přijatelnosti relevantní pro aktivity podporované v dané výzvě: 
• projekt je v souladu s Koncepcí ochrany obyvatelstva do 2020 s výhledem do roku 2030; 
• projekt je v souladu se Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR;
• projekt je v souladu s dokumentem Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek IZS – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na 

přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014–2020, respektive Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek IZS – Krajských zdravotnických záchranných 
služeb v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014–2020 podle příjemce; 

• obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární 
ochraně), doloží souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru ČR; 

• státní organizace, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky HZS podniku s územní působností, doloží souhlasné stanovisko 
HZS ČR.



15Integrovaný regionální OP

Prioritní osa 2:  Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Specifické cíle Celková alokace EU: 1 742 mil. eur

2.1 Zvýšení 
kvality 
a dostupnosti 
služeb 
vedoucí 
k sociální 
inkluzi

Územní zaměření podpory: Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy.
Cílené výzvy v objemu minimálně 60 % alokace specifického cíle 2.1 budou zaměřeny na projekty realizované na území správního obvodu obcí s rozšířenou 
působností, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality. Toto území bude stanoveno na základě studie identifikující sociálně vyloučené lokality v ČR, zpracova-
né Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Alokace EU: 
338 mil. eur

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce
• Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně se ruší ústavy a rozvíjí komunitní sociální služby. 

Bude podporována výstavba, zřizování a rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, jedná se i o pobytová zařízení.  
Podpořen může být například domov se zvláštním režimem či domov pro osoby se zdravotním postižením. Předmětem projektu bude 
nákup domu či bytu, jeho úprava a vybavení podle potřeb uživatelů. Objekt bude uspořádán jako běžná domácnost s ložnicemi, kuchyní či 
kuchyňským koutem, obývacím pokojem, toaletou, koupelnou a nezbytným technickým zázemím. V objektu či v bytě může být vyčleněn 
nezbytný prostor pro pracovníky, kteří budou poskytovat podporu pomáhat uživatelům zvládat chod domácnosti a další činnosti, které 
sami nezvládnou.

• Součástí projektu může být rozšíření či zřízení sociálně terapeutické dílny, zaměřené na nácvik dovedností jejích uživatelů a získávání zku-
šeností s povinnostmi mimo domácnost. Sociálně terapeutická dílna se skládá z několika provozů, zaměřených na různé činnosti.

Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby
• Bude podporován nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, 

obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány 
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

• Projekty se zaměřují na vybudování zázemí pro terénní služby, vybavení zařízením, které umožňuje práci v obtížně dostupných lokalitách, 
pořízení vybavení mobilního týmu pro poskytování zdravotně sociální pomoci ve vyloučených lokalitách, nebo vybudování zázemí pro 
realizaci fakultativních činností v ambulantní skupinové formě terénních služeb sociální prevence či odborného sociálního poradenství.

• Ambulantní sociální služby se zaměřují na prostorové oddělení ambulantních služeb od pobytových forem, rekonstrukci a vybavení stá-
vajících prostor nebo na výstavbu či nákup objektů pro realizaci stávající sociální služby v nevyhovujícím prostoru, na vybudování zázemí 
pro hygienický servis v ambulantních zařízeních, rekonstrukci objektu a jeho adaptaci např. na terapeutické dílny nebo zřízení kontaktního 
centra v nebytových prostorách domu.

• Podpora pobytových sociálních služeb je zaměřena například na přestavby azylových domů, které společně obývají různé cílové skupi-
ny, nebo těch, které koncentrují vysoký počet osob. Podpořena může být také rekonstrukce a úprava menšího domu na azylový dům pro 
rodiče s dětmi.

• Územně 
samosprávné 
celky a jimi 
zřizované 
organizace 
max. 90 % 

• Sociální byd-
lení Územně 
samosprávné 
celky 
max. 90 % 

• Obce
• Organizace 

zřizované nebo 
zakládané 
obcemi

• Dobrovolné 
svazky obcí

• Organizace 
zřizované nebo 
zakládané 
dobrovolnými 
svazky obcí
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Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce
• Jedná se o veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních 

a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku. Pro dosažení těchto cílů je v zařízení poskyto-
vána kombinace komunitních a veřejných služeb, minimálně základní sociální poradenství, sociální služba v ambulantní a terénní formě 
se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociální začleňování. Prostorové vybavení integračních center musí vždy umožňovat 
vzájemné kontakty mezi příslušníky cílové skupiny a jejich kontakty s profesionály v sociální oblasti.

• Rozvoj infrastruktury komunitních center bude zahrnovat: stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a případné související úpravy ven-
kovního prostranství (zeleň, parková úprava) za účelem vytvoření prostoru pro setkávání členů komunit ohrožených sociálním vylouče-
ním. Cílem je vytvoření materiálně a technicky vhodného prostoru pro:

 veřejná projednávání s ambicí setkávání obyvatel komunity (lokality) a sousedů, případně ostatních obyvatel obce s cílem snížení 
předsudků a sbližování kultur; vznik jádrových skupin za cílem nastartování komunitní práce; setkávání tematických skupin pro 
řešení identifikovaných problémů komunity; realizaci volnočasových aktivit, kulturních a zájmových akcí vyplývajících z tradic 
a zvyků dané komunity či krajové oblasti; realizaci aktivit s cílem zplnomocnění motivovaných obyvatel komunity a získávání kom-
petencí pro vyjednávání a řešení běžných životních problémů a situací (učebny a školicí místnosti) s ohledem na prvek podpory 
sociální integrace a uplatnění na trhu práce.

• Současně komunitní centra vytváří prostor pro řešení krizových situací jednotlivců jako první kontakt pro navázání dalších sociálních 
a jiných služeb. Cílem není budovat kulturní centra nebo prostory pro masovou zábavu.

Sociální bydlení
• Bude podporováno pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení ne-

zbytného základního vybavení. Sociální bydlení zajišťuje přístup a udržení dlouhodobého, kvalitativně standardního a prostorově nese-
gregovaného bydlení.

• Parametry sociálního bydlení v IROP:
 sociální bydlení splňuje stavebně-technické parametry dané stavebními předpisy určenými pro výstavbu budov pro bydlení; 
 sociálním bytem se rozumí standardní bytová jednotka se základním vybavením bez dalšího zařízení nábytkem; 
 sociální byt musí být umístěný v lokalitě s dostupným občanským vybavením pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči 

o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva; 
 v lokalitě musí být zajištěna veřejná doprava; 
 sociální bydlení je určeno osobám z cílových skupin identifikovaných v tomto dokumentu; podpora nevede k segregaci osob 

z cílových skupin;
 pořizovací náklady na sociální bydlení nesmí přesáhnout limit stanovený ve výzvě k předkládání žádostí o dotaci.
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• Příklady projektů:
 nákup a rekonstrukce jednotlivých bytů pro účely sociálního bydlení v nesegregovaných intravilánech obcí;
 nákup stavební parcely a výstavba bytového domu se čtyřmi až šesti bytovými jednotkami;
 nástavba nebo půdní vestavba bytů na stávající bytový dům;
 nákup nemovitosti kolaudované pro bydlení nebo jiný účel včetně souvisejících pozemků a její rekonstrukce na bytový dům se 

sociálními byty;
 rekonstrukce bytového domu, při které dojde ke změně dispozic bytových jednotek za účelem vytvoření sociálních bytů.

Doplňková aktivita:
Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky 
do realizovaných projektů.

ŘO IROP vybere specifická kritéria přijatelnosti relevantní pro aktivity podporované v dané výzvě:
• projekt je v souladu se Strategií sociálního začleňování 2014–2020 a Národní strategií rozvoje sociálních služeb 2014–2020;
• projekt je v souladu se Strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem 

rozvoje sociálních služeb;
• poskytované služby jsou uvedené v zákoně o sociálních službách;
• projekt deinstitucionalizace má transformační plán;
• projekt zaměřený na sociální bydlení je zacílen na osoby v ekonomicky aktivním (produktivním) věku;
• projekt splňuje parametry sociálního bydlení uvedené v popisu specifického cíle.

Poznámky: Příjemci podpory na sociál-
ní bydlení mohou být pouze obce.
Projekty nesmí být cíleny na poskytová-
ní sociálních služeb seniorům jako vý-
hradní nebo jediné cílové skupině.

2.2 Vznik
nových
a rozvoj
existujících 
podnikatel-
ských
aktivit 
v oblasti 
sociálního 
podnikání

Územní zaměření podpory: Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy.
Cílené výzvy v objemu minimálně 60 % alokace specifického cíle 2.2 budou zaměřeny na projekty realizované na území správního obvodu obcí s rozšířenou 
působností, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality. Toto území bude stanoveno na základě studie identifikující sociálně vyloučené lokality v ČR.

Alokace EU: 
25 mil. eur

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků 
• Podpora je cílena na vznik a rozvoj sociálních podniků. Jedná se o aktivity, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohrože-

ným sociálním vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí. Vhodné je provázání investičních potřeb s aktivitami, které 
v této oblasti budou realizovány prostřednictvím OP Zaměstnanost. IROP bude podporovat nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební 
úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání. Podpora nemůže být chápana pouze jako dotace na zřízení pracovních míst pro 
znevýhodněné zaměstnance, ale jde o investiční podporu vznikajících a udržitelných podnikatelských aktivit, které budou nadále ově-
řovat a rozvíjet koncept a principy sociálního podnikání. Nelze financovat stávající podnikatelské aktivity ani provozní výdaje žadatele. 
Způsobilé výdaje projektu se týkají pouze rozšíření společnosti. Musí dojít k vytvoření nových pracovních míst pro osoby ze znevýhodně-
ných cílových skupin. Požadován je růst počtu zaměstnaných osob z cílových skupin, který nesmí nastat předchozím snížením stávajícího 
počtu zaměstnanců.

• Soukromo-
právní  
subjekty 
vykonávající 
veřejně 
prospěšnou 
činnost 
až 90 %

• Ostatní 85 %

• Obce
• Organizace 

zřizované nebo 
zakládané 
obcemi

• Dobrovolné 
svazky obcí

• Organizace 
zřizované nebo 
zakládané 
dobrovolnými 
svazky obcí
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2.3 Rozvoj 
infrastruktury 
pro 
poskytování 
zdravotnic-
kých služeb 
a péče 
o zdraví

Vznik nového sociálního podniku
• Sociální podnik vytváří nová pracovní místa pro osoby ze znevýhodněných cílových skupin. Celý podnik funguje na principech sociální-

ho podniku, které má uvedené ve svých zakládacích dokumentech.
• Příklad projektu: Zakoupený objekt je rekonstruován, aby v něm mohl být provozován sociální podnik. Při rekonstrukci a nákupu za-

řízení a vybavení jsou zohledňovány specifické potřeby cílových skupin, např. bezbariérové úpravy prostor, zázemí pro znevýhodněné 
zaměstnance.

Rozšíření kapacity podniku
• Rekonstrukce objektu, aby v něm mohl být provozován sociální podnik, při rekonstrukci a nákupu zařízení a vybavení jsou zohledňovány 

specifické potřeby cílových skupin. Ve stávajícím sociálním podniku může dojít k zakoupení nových prostor a rozšíření kapacity podniku 
nebo sociální podnik začne provozovat novou podnikatelskou aktivitu. Vždy se musí vytvořit nová pracovní místa pro osoby z cílových 
skupin, vzroste tedy počet zaměstnaných osob z cílových skupin. 

Aktivity osob samostatně výdělečně činných v sociálním podnikání
• Osoba samostatně výdělečně činná spadá do znevýhodněných cílových skupin a zároveň splňuje principy sociálního podnikání. Reali-

zací projektu vznikne nová podnikatelská aktivita nebo dojde k rozšíření nabízených produktů a služeb.
Žadatel předkládá se žádostí o podporu podnikatelský plán.

Specifická kritéria přijatelnosti:
• projekt v souladu s principy sociálního podnikání: 

 sociální prospěch
- podnik přispívá k podpoře sociálního začleňování, min. 30 % zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního 

podniku musí pocházet z cílových skupin, 
- vztahy v sociálním podniku směřují k maximálnímu zapojení pracovníků do rozhodování, 

 ekonomický prospěch 
- zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku,

 environmentální a místní prospěch 
- uspokojení přednostně místní potřeby a využití přednostně místních zdrojů, zohledňuje environmentální aspekty, 

• projekt na rozšíření kapacity podniku musí splnit alespoň jednu z následujících aktivit:
 rozšíření nabízených produktů a služeb,
 rozšíření prostorové kapacity podniku,
 zavedení nových technologií výroby.

Poznámky:
V rámci SC 2.2 budou pravděpodobně 
podpořeny jen malé a střední podniky.

Územní zaměření podpory: Cílené výzvy v objemu minimálně 60 % alokace specifického cíle 2.3 budou zaměřeny na projekty realizované na území správ-
ního obvodu obcí s rozšířenou působností, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality. Toto území bude stanoveno na základě studie identifikující sociálně 
vyloučené lokality v ČR.

Aktivity pro vysoce specializovanou péči
Zařízení uvedená ve Věstnících MZd, které definují národní síť specializovaných pracovišť. Základními kritérii zařazení zdravotnických specializovaných pracovišť 
do národních sítí jsou především: dostupnost specializované zdravotní péče v návaznosti na vymezená spádová území, zajištění standardů vybavení pracoviště, 
odbornost a kvalifikace personálu. Předpokládá se podpora 14 onkogynekologických a 12 perinatologických center. Vysoce specializovaná pracoviště na území 
hl. města Prahy poskytují zdravotní služby také obyvatelům z méně rozvinutých regionů. Výše podpory z EFRR bude přepočtena na podíl odpovídající počtu 
obyvatel z méně rozvinutých regionů.

Alokace EU: 
25 mil. eur
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Aktivity pro návaznou péči 
Podporovatelné jsou nemocnice, které zajišťují čtyři základní obory péče – gynekologie a porodnictví, dětské lékařství, chirurgie a vnitřní lékařství, disponují 
minimálním počtem 300 lůžek a navazují na péči některého z vysoce specializovaných pracovišť (onkogynekologické, perinatologické, kardiovaskulární, trau-
matologické, cerebrovaskulární/iktové, onkologické). Koncepce návazné péče umožňuje podpořit i menší poskytovatele péče, pokud jsou v daném regionu 
LAU1 pouze zařízení s menší kapacitou lůžek a splňují všechna ostatní kritéria. Podle Koncepce návazné péče splňovalo v roce 2014 kritéria návazné péče (resp. 
kritéria pro udělení výjimky) 71 poskytovatelů zdravotních služeb.
Území hl. m. Prahy nebude podporováno. 

Aktivity pro deinstitucionalizaci psychiatrické péče 
Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy.

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

Zvýšení kvality vysoce specializované péče
• Vysoce specializovaná péče, poskytovaná v centrech národní sítě poskytovatelů této péče, se zaměřuje na léčbu onemocnění s nejvyšším 

epidemiologickým výskytem. V období 2007–2013 byla z IOP financována síť center traumatologické, onkologické, kardiovaskulární péče 
a center cerebrovaskulárních a iktových. Šlo o oblasti, ve kterých kvalita péče zaostávala za průměrem úrovně EU 25, což se projevovalo 
horšími ukazateli zdravotního stavu populace ČR, jako je vyšší nemocnost, úmrtnost, delší doba hospitalizace, vyšší míra invalidity. Do IROP  
je s ohledem na vysokou morbiditu a mortalitu a socioekonomické dopady onemocnění zahrnuta podpora nově definovaných center 
vysoce specializované péče v oborech perinatologie a onkogynekologie. Významným faktorem je skutečnost, že cílovou skupinou jsou 
v případě onkogynekologické péče ženy (převážně ve věku nad 50 let), které jsou i bez zdravotních komplikací nejohroženější skupinou na 
trhu práce. V případě perinatologické péče jsou to kromě předčasně narozených dětí také jejich matky a rodiny, neboť péče o nezralého 
novorozence zhoršuje sociální a ekonomickou situaci celé rodiny a má výrazné dopady především na sociálně slabé skupiny. Centra vysoce 
specializované péče jmenovitě určují Věstníky MZd. K onkogynekologické péči se vztahují Věstníky č. 3/2013 a 3/2014, k perinatologické 
péči Věstníky č. 7/2013 a 2/2014. Síť je navržena a vytvořena tak, aby její dostupnost byla ve všech regionech stejná. Realizace projektů 
spočívá v pořízení technologií a vybavení vycházející ze standardu uvedeného ve Věstnících MZd a definovaného odbornými lékařskými 
společnostmi. Nebudou podporovány investice do sítě vysoce specializovaných center podpořených z IOP 2007–2013.

Zvýšení kvality návazné péče
• Princip návazné péče, její význam a role jsou popsány v Koncepci návazné péče MZd. Poskytovatel návazné péče pacienty referuje praco-

višti vysoce specializované péče přímo, nebo jsou mu přímo referováni pacienti z pracovišť vysoce specializované péče. Tato podmínka se 
nevztahuje na návaznost na perinatologická centra, neboť novorozenec nemusí být pokaždé referován do nebo z centra vysoce speciali-
zované péče. Zlepšení systému funkční a udržitelné péče bude dosaženo prostřednictvím rovnoměrné regionálně dostupné a dostatečně 
kvalitní vysoce specializované a návazné péče s ohledem na epidemiologickou situaci na národní a regionální úrovni při zachování princi-
pů koncentrace a zohlednění regionální dimenze potřeb prostřednictvím cílených investic do modernizace přístrojového vybavení a s ní 
souvisejících nezbytných stavebních úprav.

• Územně 
samosprávné 
celky a jimi 
zřizované 
organizace 
max. 90 % 

• Obce
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zřizované nebo 
zakládané 
dobrovolnými 
svazky obcí
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• Parametry návazné péče definuje Koncepce návazné péče MZd:
 je poskytována pacientovi před tím, než mu byla poskytnuta péče vysoce specializovaná; zdravotní stav pacienta vyžaduje péči 

vysoce specializovanou, a je proto referován specializovanému pracovišti národní sítě poskytovatelů péče; do této skupiny patří 
především péče preventivní, diagnostická, dispenzární a v menší míře léčebná ve formě ambulantní a lůžkové;

 pacientovi je poskytována po absolvování vysoce specializované péče, kterou jeho zdravotní stav dále nevyžaduje; do této skupiny 
patří především péče léčebná a léčebně rehabilitační, převážně v lůžkové formě;

 péče, pro kterou návaznost na vysoce specializovanou péči definuje Věstník MZd (péče v centrech perinatologické intermediární 
péče navazuje na vysoce specializovanou perinatologickou péči, viz článek 6 Věstníku č. 7/2013). Realizace projektů bude spočívat 
v pořízení technologií a přístrojového vybavení potřebného pro péči v podpořeném oboru.

• Příklady projektů
Příkladem oboru, který předchází vysoce specializované onkologické péči, je např. urologie, jejíž podpora může spočívat v modernizaci 
diagnostických přístrojů typu ultrazvuky, tomografy, endoskopy, RTG. V případě podpory oboru, který následuje po vysoce specializované 
péči, typicky rehabilitační a fyzikální medicína, půjde o modernizaci vybavení v podobě antidekubitních matrací, rehabilitačních přístrojů, 
jako jsou motodlahy nebo terapeutické chodníky, případně ergoterapeutické konzole. Příkladem podpory souvisejících činností a metod, 
které jsou součástí návazné péče, je modernizace laboratorní diagnostiky, a to pořízením kultivačních přístrojů, centrifug, digestoří.

Deinstitucionalizace psychiatrické péče
• Deinstitucionalizace psychiatrické péče, její cíle a opatření jsou popsány ve Strategii reformy psychiatrické péče. Duševní onemocnění 

doprovází výrazné společenské stigma a nemocní jsou diskriminováni na trhu práce, při vyřizování životních situací a v běžném společen-
ském styku. Proto je podpora zaměřená na zranitelnou, sociálním vyloučením ohroženou skupinu, resp. skupinu společensky vyloučenou. 
Cílem podpory je zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti začleňo-
vání duševně nemocných do společnosti. Deinstitucionalizace psychiatrických nemocnic znamená vybavení mobilních týmů, zřizování 
nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče (centra duševního zdraví, stacionáře, rozšířené ambulance 
apod.) a zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro dosažení deinstitucionalizované péče (akutní psychiatrická péče ve 
všeobecných nemocnicích). Rekonstrukce se týká existující infrastruktury, která bude využívána k poskytování komunitní nebo neinsti-
tucionální péče. Intervence na podporu rozvoje komunitních služeb, deinstitucionalizace péče a destigmatizace společnosti umožní 
a podpoří transformační změny v systému psychiatrické péče.

• Pořízení prostor a potřebných stavebních úprav pro poskytování psychiatrické péče v centrech duševního zdraví, v psychiatrických am-
bulancích a v psychiatrických odděleních nemocnic. Centra duševního zdraví poskytují např. služby mobilních asertivních týmů, terénní 
služby v domácím prostředí pacientů, krizová centra, denní stacionáře a denní centra. V případě akutních psychiatrických oddělení všeo-
becných nemocnic bude zřizována akutní lůžková péče a doléčovací denní stacionáře. Podpora může spočívat ve vybavení zdravotnický-
mi technologiemi, informačními technologiemi a nábytkem. V případě mobilních týmů půjde rovněž o pořízení automobilů pro posky-
tování služeb v terénu. Nebudou podporovány investice do infrastruktury dlouhodobé lůžkové péče v psychiatrických nemocnicích.
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Doplňková aktivita 
• Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, parky a zahrady.

ŘO IROP vybere specifická kritéria přijatelnosti relevantní pro aktivity podporované v dané výzvě:
• Poskytovatel péče je pracovištěm vysoce specializované péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v oboru perinatologie nebo onkogynekologie a je uvedený 

ve Věstníku MZd definujícím síť specializovaných pracovišť.
• Poskytovatel návazné péče splňuje tyto podmínky: 

 zajišťuje péči a služby v oborech gynekologie a porodnictví, dětské lékařství, chirurgie a vnitřní lékařství;
 zajišťuje péči alespoň ve čtyřech oborech/metodách definovaných Koncepcí návazné péče MZd a navázaných na vysoce specializované centrum; 
 poskytovatel má alespoň 300 akutních lůžek nebo méně, pokud jsou v regionu LAU1 pouze zařízení s menší kapacitou lůžek.

• Projekt je v souladu se Strategií reformy psychiatrické péče.

2.4 Zvýšení 
kvality 
a dostupnosti 
infrastruktury 
pro vzdělávání 
a celoživotní 
učení

Územní zaměření podpory: Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy. Územní dimenze pro ZŠ, SŠ, VOŠ bude stanovena v akčních plánech rozvoje vzdělávání.
Cílené výzvy v objemu minimálně 60 % alokace specifického cíle 2.4 budou zaměřeny na projekty realizované na území správního obvodu obcí s rozšířenou 
působností, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality. Toto území bude stanoveno na základě studie identifikující sociálně vyloučené lokality v ČR.

Alokace EU: 
437 mil. eur

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol 
• Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti ve 

vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění lepšího uplatnění rodičů s dětmi předškolního věku na 
trhu práce. Součástí projektu na stavbu či stavební úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být úpravy venkovního prostran-
ství (zeleň, herní prvky). Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov, učeben a venkovních prostor, pořízení vybave-
ní, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným 
osobám.

• Příklad projektu: Rozšíření kapacity zařízení péče o děti do 3 let, dětské skupiny či mateřské školy za účelem pokrytí poptávky po před-
školním vzdělávání, a tím umožnit uplatnění rodičů na trhu práce. Během realizace projektu budou formou přístavby vybudovány nové 
třídy, pořízeno vybavení a SVP s cílem posílit integraci dětí. Budou provedeny nezbytné úpravy zázemí MŠ, zařízení péče o děti či dětské 
skupiny, např. rozšíření šatny, společných prostor, jídelny. Jako doplňková aktivita projektu budou provedeny úpravy venkovního pro-
stranství.

Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách
• Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích:

 komunikace v cizích jazycích, technické a řemeslné obory, přírodní vědy, schopnost práce s digitálními technologiemi.
• Cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním 

trhu práce. Rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu na klíčové kompetence je možné pouze na území správního obvodu ORP 
se sociálně vyloučenou lokalitou. Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských 
pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného 
přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám. Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity 
v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu. 

• Příklady projektů:
Modernizace odborných učeben fyziky a chemie na ZŠ za účelem zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčové kom-
petenci přírodních věd. Provedení nezbytných stavebních úprav učeben a pořízení vybavení. Rekonstrukce a vybavení stávajících prostor 
základní školy za účelem vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem posílit integraci žáků 
a žákyň. Provedení nezbytných stavebních úprav v areálu včetně přístavby a pořízení potřebného vybavení.

• Územní 
samosprávné 
celky a jimi 
zřizované 
organizace 
max. 90 % 
(EU+SR)

• Právnické 
osoby 
vykonávající 
činnost škol 
a školských 
zařízení 
max. 90 %

• Obce
• Organizace 

zřizované 
nebo zakládané 
obcemi
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Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání
• Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a v oblasti tech-

nických a řemeslných oborů, přírodních věd a schopnosti práce s digitálními technologiemi, za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve 
vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

• Rozšiřování středních a vyšších odborných škol mimo vazbu na vyjmenované klíčové kompetence je možné pouze za účelem sociální 
inkluze na území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou.

• Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení, kom-
penzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně 
vyloučeným osobám.

• Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení 
k internetu.

• Příklady projektů:
Modernizace odborných učeben střední odborné školy strojní za účelem zvýšení kvality výuky a připravenosti žáků na odbornou praxi 
a sladění požadavků poptávky a nabídky na regionálním trhu práce. Součástí projektu bude stavební úprava učeben. Do realizace projek-
tu může být jako partner zapojen zástupce regionálních zaměstnavatelů v oblasti strojírenství a garant odborné stránky praktické výuky. 
Zkvalitnění výukového zázemí střední školy technické prostřednictvím modernizace prostor pro výuku technických oborů, rozšíření pří-
strojové a technologické základny pořízením nového vybavení učeben a dílen a nových ICT technologií a SW určených pro technickou 
práci a laboratorní cvičení.

Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v těchto klíčových kompetencích: komunikace v  cizích jazycích, technické 
a řemeslné obory, přírodní vědy, schopnost práce s digitálními technologiemi
• Stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění na-

bídky a poptávky na regionálním trhu práce.

• Příklad projektu:
Modernizace odborné učebny informatiky pro výuku evidovaných uchazečů o zaměstnání v režimu rekvalifikačních kurzů a dalších zá-
jemců v rámci celoživotního vzdělávání dospělých. Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí účastníků celoživotního vzdělávání pro 
jejich lepší uplatnitelnost na trhu práce. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy učebny a pořízení vybavení. 

Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže 
• Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání v oblastech 

komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.

Doplňkové aktivity
• Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy a zahrady. 
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ŘO IROP vybere specifická kritéria přijatelnosti relevantní pro aktivity podporované v dané výzvě. 
• Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015–2020.
• Projekt zajistí fyzickou dostupnost a bezbariérovost vzdělávacích zařízení.
• Projekt je v souladu s akčním plánem rozvoje vzdělávání.
• Projekt je zaměřen alespoň na jednu z klíčových kompetencí:

 komunikace v cizích jazycích;
 technické a řemeslné obory;
 přírodní vědy;
 práce s digitálními technologiemi.

Poznámky: 

Opatření vedoucí k sociální inkluzi: IROP ne-
bude podporovat žádná opatření, která vedou 
k diskriminaci a segregaci marginalizovaných sku-
pin, jako jsou romské děti a žáci a další děti a žáci 
s potřebou podpůrných opatření (děti a žáci se 
zdravotním postižením, zdravotním znevýhodně-
ním a se sociálním znevýhodněním). Nebudou fi-
nancovány aktivity na udržení a zařazování těchto 
dětí a žáků:
• do mateřských nebo základních škol samostat-

ně zřízených pro žáky se zdravotním postižením 
nebo do jejich přípravných tříd; do základních 
škol praktických; 

• do škol ani do tříd pro žáky vzdělávající se podle 
RVP ZV–LMP u více než 40 % dětí; do škol ani do 
tříd vzdělávajících podle ŠVP upraveného podle 
potřeb podpůrných opatření pro více než 40 % 
dětí; do tříd, oddělení nebo studijních skupin 
zřízených pro žáky se zdravotním postižením 
v běžné škole.

Rozšiřování kapacit ZŠ mimo vazbu na klíčové 
kompetence bude umožněno pouze ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností se sociálně 
vyloučenou lokalitou za účelem sociální inkluze.
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Prioritní osa 3:  Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Specifické cíle Celková alokace EU: 802 mil. eur

3.1 Zefektiv-
nění prezen-
tace, posílení 
ochrany 
a rozvoje 
kulturního 
dědictví

Územní zaměření podpory: Soubor památek kulturního dědictví a paměťové instituce (viz níže).
Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy.

Alokace EU: 
 425 mil. eur

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

Revitalizace souboru vybraných památek
• Podporována bude revitalizace a zatraktivnění následujícího souboru památek:

 zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO;
 zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO;
 národních kulturních památek k 1. 1. 2014;
 památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014.

• Indikativní seznam NKP vede pro Ministerstvo kultury ČR Národní památkový ústav na základě úkolu Koncepce účinnější péče o památ-
kový fond, schválené vládou v roce 2011. Do Indikativního seznamu NKP jsou zařazeny památky, které splňují kritéria, stanovená Mini-
sterstvem kultury. Návrhy předkládá Ministerstvo kultury ke stanovisku Národnímu památkovému ústavu a ke schválení Vědecké radě 
ministra kultury pro státní památkovou péči. Ze schváleného Indikativního seznamu NKP vybírá Ministerstvo kultury skupiny památek 
(technické památky, památky lidového stavitelství apod.) a navrhuje je vládě k prohlášení za národní kulturní památky.

• Příklady projektů:
Součástí revitalizace budou opatření nezbytná pro efektivní zpřístupnění, plnohodnotné využití, zatraktivnění a zabezpečení souboru 
památek, jako např.:

 zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, restau-
rování památek, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, digitalizace památek 
a mobiliářů, obnova parků a zahrad u souborů památek, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického 
a technologického zázemí.

Propagace a marketing památek budou hrazeny z národních zdrojů. 

Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění 
• Projekty muzeí a knihoven budou zaměřeny na: 

 zvýšení ochrany sbírkových a knihovních fondů, restaurování sbírkových a knihovních fondů, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvní-
ků, odstraňování přístupových bariér, digitalizaci sbírek a knihovních fondů (pouze jako součást komplexnějších projektů), zabez-
pečení a osvětlení objektů, rekonstrukci stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů, modernizaci, 
popř. výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí. 

• Podmínky výběru muzeí a knihoven pro podporu z IROP: 
 Muzeum je zřizováno státem nebo krajem. Muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Návštěvnost muzea, vypočítaná jako roční průměr za poslední 
tři roky, překročila 30 000 návštěvníků.

 Knihovna je zřízena podle § 3b zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a infor-
mačních služeb.

• Územní 
samosprávné 
celky a jimi 
zřizované 
organizace 
max. 90 % 

• Obce jako vlastní-
ci památek, muzeí 
a knihoven nebo 
subjekty s právem 
hospodaření (dle 
zápisu v katastru 
nemovitostí)
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ŘO IROP vybere specifická kritéria přijatelnosti relevantní pro aktivity vybrané v dané výzvě:
• projekt je v souladu s Integrovanou strategií podpory kultury do roku 2020;
• součástí projektu je plán zpřístupnění podpořených souborů památek.

Poznámky:
V souladu s článkem 3.1 e) nařízení 
č. 1301/2013 o Evropském fondu pro re-
gionální rozvoj je podpora infrastruktury 
v oblasti kultury omezena na investice 
v malém měřítku. V návrhu Evropské 
komise jsou projekty „malého měřítka“ 
limitovány na 5 mil. eur celkových výda-
jů. Jestliže se jedná o památky zapsané 
na Seznam světového dědictví UNESCO, 
je limit zvýšen na 10 mil. eur celkových 
výdajů. V případě, že Evropská komise 
limity upraví, budou uvedeny v doku-
mentaci k výzvám.

Projekty nesmí být zaměřeny na podpo-
ru komerčních turistických zařízení, jako 
jsou volnočasová zařízení, lázeňské pro-
vozy, ubytovací a stravovací zařízení.

Budou podpořena pouze muzea zřizova-
ná státem nebo krajem.

3.2 Zvyšování 
efektivity 
a transparent-
nosti veřejné 
správy 
prostřednic-
tvím rozvoje 
využití 
a kvality 
systémů IKT

Územní zaměření podpory: Území všech krajů ČR včetně hl. m. Prahy. Aktivity jsou neoddělitelné z hlediska geografické působnosti. Většina orgánů veřejné 
moci s celorepublikovou působností sídlí v Praze a tedy i investice do jejich informačních a komunikačních technologií (IKT) systémů budou umístěny v Praze.

Alokace EU:  
425 mil. eur

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

eGovernment
• Podpora projektů z oblasti eGovernmentu a informačních a komunikačních systémů veřejné správy v rozsahu rozšíření, propojení, kon-

solidace systémů, aplikací a datového fondu veřejné správy a jeho publikování, včetně cloudových řešení. Cílem je efektivní a bezpečné 
využívání jednotlivých agend na principu „open data“, využívání pořízených dat, založené na zásadě sdílení pořízených dat a jejich pří-
stupnosti dalším subjektům veřejné správy i mimo ni. Dalším typem projektů je zajištění úplného elektronického podání a elektronizace 
agend (např. eCulture, eHealth, eJustice, eProcurement, eSbírka, eLegislativa, elektronické identifikace, autentizace a autorizace). 

• Příklady nových funkcionalit:
 samoobslužné získání výpisů z některých registrů veřejné správy a elektronické podání vůči veřejné správě; propojování datového 

fondu veřejné správy, vybudování centralizovaných agendových informačních systémů veřejné správy tak, aby umožňovaly sdí-
lení dat; zajištění provozní spolehlivosti, bezpečnosti, provozního a bezpečnostního dohledu, propojení významných IS a prvků 
kritické infrastruktury s dohledovým systémem, propojení dohledového systému CMS 2.0 na CERT NBU; interoperabilita na území 
státu s přesahem v rámci EU.

• Územní samo-
správné celky 
a jimi zřizované 
organizace 
max. 90 % 

• Obce
• Organizace 

zřizované nebo 
zakládané 
obcemi
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Kybernetická bezpečnost
• Pro zvýšení kybernetické bezpečnosti budou podporovány projekty orgánů veřejné moci zaměřené na ochranu informačních a komu-

nikačních (včetně radiokomunikačních) technologií VS včetně její infrastruktury, a to v souladu se standardy definovanými v zákoně 
č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti–vznik a vybavení dohledových center, projekty implementující technická opatření stanove-
ná v zákoně o kybernetické bezpečnosti (redundantní řešení apod.). 

Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura
• Vytváření nových a modernizace stávajících informačních a komunikačních systémů pro potřeby subjektů veřejné správy a složek IZS 

v oblasti spisové služby, archivnictví, vládního spojení, informačních systémů pro potřeby samosprávných agend, rozvoj radiokomuni-
kační infrastruktury státu, technologií.

• Příklady nových funkcionalit:
 samoobslužný proces pro úředníky veřejné správy; integrace datového fondu orgánu veřejné moci (OVM) a jeho propojení 

s dalšími orgány tak, aby bylo možné data sdílet a využívat i v jiných IS veřejné správy; interoperabilita na území státu s přesahem 
v rámci EU, např. implementací systému podle nařízení eIDAS o elektronické identitě a službách vytvářejících důvěru; logická 
centralizace a celoplošná dostupnost provozních informačních systémů v rámci OVM; celoplošná dostupnost specifických infor-
mačních a komunikačních systémů, např. systému pro komunikaci složek IZS; zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elek-
tronizace vnitřních procesů prostřednictvím vytvoření standardů výkonu VS a vytvoření či úpravou agendových informačních 
systémů s možností podpory procesního postupu; zvýšená spolehlivost, bezpečnost a průchodnost provozních informačních 
systémů.

Specifická kritéria přijatelnosti: 
• projekt je v souladu se Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy České republiky 2014+ a jeho implementačními plány; 
• souhlasné stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu pro projekty územních samosprávných celků nad 15 mil. Kč celkových způsobilých výdajů, pokud se nebudou vázat na 

centrální systémy veřejné správy, nebo všechny projekty, které se budou vázat na centrální systémy veřejné správy, a pro všechny projekty OSS.

3.3 Podpora 
pořizování 
a uplatňování 
dokumentů 
územního 
rozvoje

Územní zaměření podpory: Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy.
• Podpora pořízení a zpracování územních plánů a regulačních plánů bude směřována na obce s rozšířenou působností, v případě územních studií na správní 

obvod obce s rozšířenou působností.

Alokace EU:  
46 mil. eur

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

Pořízení územních plánů 

• Příklady projektů
 Obec s rozšířenou působností s významným povodňovým rizikem potřebuje v zájmu svého rozvoje a ochrany území umožnit 

realizaci dopravního a technického napojení a navrhnout protipovodňová řešení. Územní plán vymezí koridory pro dopravní 
a technickou infrastrukturu v optimální variantě s ohledem na ochranu krajiny a se zohledněním povodňových rizik. Vymezí 
plochy pro stavby a opatření protipovodňové ochrany a zastavitelné plochy s ohledem na významné povodňové riziko. Stavby 
a opatření jsou umisťovány v souladu s tímto územním plánem.

 Pokud z územní studie, zaměřené na veřejnou infrastrukturu nebo na řešení krajiny, vyplývá nutnost změny územního plánu 
obce s rozšířenou působností, bude změna územního plánu podpořena.

• Územní samo-
správné celky 
a jimi zřizované 
organizace  
max. 90 %

• Obce s rozšířenou 
působností
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Pořízení regulačních plánů nenahrazujících územní rozhodnutí
• Regulační plán stanoví obci s rozšířenou působností, která má na svém území památkovou zónu nebo leží v národním parku, podrob-

né podmínky pro využití jednotlivých pozemků a pro jednotlivé stavby. Zajistí, aby v území nevznikaly stavby, které by svým umístěním 
a parametry mohly narušit památkové hodnoty.

Pořízení územních studií

• Příklady projektů
 Územní studie zaměřené na veřejnou technickou infrastrukturu:

Na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, kterým prochází energetický koridor TEN-E (např. plynovod VTL), je 
navrhována výstavba podzemního zásobníku plynu. Obec s rozšířenou působností potřebuje pomocí územní studie ve svém 
správním obvodu podrobně prověřit území z hlediska tohoto rozvojového záměru s ohledem na místní podmínky. 

 Územní studie zaměřené na veřejnou dopravní infrastrukturu:
Na území správního obvodu obce s rozšířenou působností se nachází dopravní koridor uvedený v Politice územního rozvoje (Od 
1. 1. 2016 „Rychlostní silnice“ končí). Obec s rozšířenou působností potřebuje prověřit optimální možnost vedení koridoru s ohle-
dem na všechny aspekty, např. ve vztahu k chráněným územím včetně území Natura 2000, záplavovým územím, další navazující 
dopravní a technické infrastruktuře, sídlům.

 Územní studie zaměřené na veřejná prostranství:
Obec s rozšířenou působností může územní studií prověřit varianty řešení veřejného prostranství ve svém správním obvodu, které 
upřesní jeho vymezení, zohlední vedle charakteru zástavby možnost doplnění stavebních proluk, vymezí plochy zeleně, odpočin-
ková a relaxační místa a zejména prověří potřebu dopravního napojení a navržení pěších tras a zón. Na základě této územní studie 
lze koncepčně řešit důležitý centrální veřejný prostor s ohledem na potřeby místních obyvatel i sídla.

 Územní studie zaměřené na řešení krajiny
Územní studie krajiny na území správního obvodu obce s rozšířenou působností řeší koncepční problémy krajiny, např. navrhuje 
opatření pro dosažení nebo zachování cílových charakteristik krajiny, systémové podmínky pro řešení specifických problémů 
krajiny, kterými jsou např. ekologicky málo stabilní území, protierozní a protipovodňová opatření, podmínky pro zachování bio-
diverzity, ochranu území Natura 2000, prostupnost krajiny, koordinace využití území s ohledem na hospodářské využití, rekreaci, 
umisťování veřejné dopravní a technické infrastruktury, na přírodní a civilizační hodnoty apod. Tato studie bude využitelná ze-
jména pro zpracování územních plánů a pro konkrétní navazující realizační opatření vedoucí k naplňování principu udržitelného 
rozvoje, Evropské úmluvy o krajině, Adaptační strategie EU a k zajištění zelené infrastruktury.

Specifická kritéria přijatelnosti:
Územní studie zaměřené na veřejnou infrastrukturu musí splňovat alespoň jedno z těchto kritérií:
• územní studie ORP je zpracovaná na akci veřejné technické infrastruktury ve vazbě na TEN-E nebo na záměry vyplývající z PÚR na území správního obvodu ORP;  
• územní studie ORP je zpracovaná na akci veřejné dopravní infrastruktury ve vazbě na TEN-T nebo na záměry vyplývající z PÚR na území správního obvodu ORP; 
• územní studie ORP je zpracovaná na veřejná prostranství v souladu s územními plány pro vybrané území správního obvodu ORP. 

Územní studie zaměřené na řešení krajiny musí splňovat následující kritérium:
• územní studie řeší krajinu podrobně ve všech souvislostech ve vazbě na zelenou infrastrukturu, Adaptační strategii EU, protipovodňovou ochranu a Evropskou úmluvu o krajině 

na území správního obvodu ORP.
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Prioritní osa 4:  Komunitně vedený místní rozvoj

Specifické cíle Celková alokace EU: 390 mil. eur

4.1 Posílení 
komunitně 
vedeného 
místního 
rozvoje za 
účelem 
zvýšení 
kvality života 
ve venkov-
ských oblas-
tech a aktivi-
zace místního 
potenciálu

Územní zaměření podpory: Venkovské oblasti se schválenou strategií komunitně vedeného místního rozvoje tvořené správními územími obcí s méně než 25 000 obyvateli. 
Velikost MAS nebude menší než 10 000 obyvatel a nepřekročí hranici 100 000 obyvatel. Projekty se realizují v souladu s územní dimenzí vymezenou pro jednotlivé specifické cíle.

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Jsou podporovány aktivity, které splňují stanovené cíle SCLLD. Realizované aktivity jsou v souladu s věcným a územním zaměřením 
a podmínkami uvedenými ve specifických cílech IROP. Vybrané aktivity obsahují monitorovací indikátory uvedené ve specifických cílech 
IROP a přispívají k jejich naplňování. Vždy je uveden minimálně jeden monitorovací indikátor výsledku a výstupu.

• Cílem je, aby realizované projekty měly zřetelný dopad na venkovské oblasti a přispěly k vytváření pracovních příležitostí, rozvoji místní 
ekonomiky, infrastruktury a občanské vybavenosti ve venkovských oblastech. 

• Prioritní osa 4 podporuje aktivity z prioritních os 1, 2 a 3, konkrétně ze Specifických cílů: SC 1.2, SC 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3.

• Míra dotace 
se liší podle 
specifických 
cílů a typů 
příjemců.

• Informace jsou 
specifikovány 
v jednotlivých 
specifických 
cílech.

• Subjekty, které 
realizují projekty 
v rámci schvále-
ných strategií ko-
munitně vedeného 
místního rozvoje 
na území MAS.

• Kategorie příjemců 
jsou specifikovány 
v jednotlivých 
specifických cílech 
IROP.

Hlavní zásady pro výběr operací:
Vyhlašování výzev: 
1. na úrovni programu vyhlašuje výzvy Řídící orgán IROP,
2. na místní úrovni vyhlašuje výzvy nositel strategie místní akční skupina.
Pro hodnocení, které provádí MAS, je závazný postup uvedený v kapitole 7.1 Programového dokumentu IROP. Specifická kritéria přijatelnosti jsou uvedena u jednotlivých specifických 
cílů. MAS může doplnit vlastní kritéria výběru operací, která zohledňují místní priority.

4.2 Posílení 
kapacit komu-
nitně vedené-
ho místního 
rozvoje 
za účelem  
zlepšení 
řídících 
a administra-
tivních  
schopností 
MAS

Územní zaměření podpory: Podpora je zaměřena na venkovské oblasti se schválenou strategií komunitně vedeného místního rozvoje tvořené správními územími obcí s méně 
než 25 000 obyvateli. Velikost MAS nebude menší než 10 000 obyvatel a nepřekročí hranici 100 000 obyvatel.

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Přípravné podpůrné činnosti
Přípravné podpůrné činnosti, které spočívají v budování kapacit, odborné přípravě a vytváření sítí za účelem vypracování a provádění 
SCLLD (čl. 35 obecného nařízení), např. školicí akce, studie, konzultace k přípravě strategie. 
V minulých letech MAS získaly finanční prostředky na přípravné podpůrné činnosti SCLLD z OP TP,  PRV 2007–2013 a krajů. V přípravné 
podpůrné fázi  IROP  jsou podporovány aktivity spojené s dopracováním integrované strategie. Tyto činnosti jsou způsobilé za podmínky, 
že MAS podává žádost do výzvy na integrované strategie nejpozději do konce roku 2016. Na přípravné podpůrné činnosti jsou finanční 
prostředky poskytnuty nejpozději do roku 2017. V následujících letech jsou podporovány pouze MAS, které mají schválenou SCLLD.

• Provozní činnosti 
Aktivity spojené s realizací SCLLD, např. příprava a vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitoring a evaluace 
realizace SCLLD, aktualizace SCLLD, rozvoj odborné a organizační kapacity MAS.

• Animační činnosti 
Aktivity nad rámec povinných činností, které se MAS rozhodne realizovat pro lepší naplňování strategie. Jedná se například o podporu 
partnerství, spolupráce a informační výměnu mezi místními aktéry, informování o zaměření SCLLD a její propagaci, o animaci školských 
zařízení na území MAS.

• MAS 
max. 95 % 

• obecně prospěšná 
společnost

• spolek
• ústav
• zájmové sdružení 

právnických osob 

Specifická kritéria přijatelnosti
• MAS získala Osvědčení o splnění standardů MAS;
• MAS má schválenou strategii komunitně vedeného místního rozvoje (netýká se výdajů na animaci pro školská zařízení).
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OP Životní prostředí

Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) je ochrana a zajiště-
ní kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního vy- 
užívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí 
a zmírňování dopadů změny klimatu.

Řídící orgán:  Ministerstvo životního prostředí ČR

Finanční rámec:  2,64 mld. eur (FS/EFRR)

Kontakty:  webové stránky: http://www.opzp.cz
e-mail: dotazy@sfzp.cz

Aktivity podporované v rámci OPŽP jsou koncipovány celkem do pěti prioritních os, 
které dále stanovují specifické cíle a konkrétní aktivity, na které mohou obce žádat 
evropské dotace:

   PO1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
   PO2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
   PO3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
   PO4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu
   PO5 Energetické úspory

Ve všech prioritních osách mohou být obce příjemci.

PO1   Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
Cílem Prioritní osy 1 je jednak ochrana obcí proti povodním a minimalizace jejich 
rizik, jednak snížení objemu znečištění do povrchových i podzemních vod, což má 
kromě jiného vést i ke zlepšení kvality pitných vod.

PO2   Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
Prioritní osa 2 je zaměřena na snižování emisí vznikajících spalováním topiv 
a zavádění technologií na sledování a vyhodnocování stavu ovzduší zejména 
v blízkosti sídel.

PO3    Odpady a materiálové toky, zátěže a rizika
Recyklace, energetické využití odpadu a předcházení jejich vzniku jsou strategické 
cíle Prioritní osy 3. Dále je podpora zacílena na snižování ekologické zátěže kontami-
novaných lokalit a minimalizaci environmentálních rizik.

PO4   Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Prioritní osa 4 je zaměřena na péči o stávající chráněná území všech kategorií, dále 
pak na posilování biodiverzity a regeneraci přirozených funkcí krajiny (např. za úče-
lem zpomalení povrchového odtoku vody, snižování rizika eroze atd.). Dalším cílem 
je zkvalitňování veřejné zeleně v sídlech a regenerace funkčních ploch.

PO5   Energetické úspory
V rámci Prioritní osy 5 je podpora určena na opatření vedoucí ke snižování energe-
tické náročnosti budov a na rozvoj využívání obnovitelných zdrojů energie.

http://www.opzp.cz
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Prioritní osa 1:  Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Specifické cíle Celková alokace EU: 769 mil. eur

1.1 Snížit množ-
ství vypouštěné-
ho znečištění do 
povrchových 
i podzemních vod 
z komunálních 
zdrojů a vnos 
znečišťujících 
látek 
do povrchových 
a podzemních 
vod

Územní zaměření podpory: celé území ČR. Alokace EU: 346 mil. eur

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za před-
pokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace 
odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány).

• Odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod).
• Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.

• Max. 85 % z celko-
vých způsobilých 
výdajů

• U projektů generu-
jících příjmy je výše 
dotace 63,75 % 
z celkových způso- 
bilých výdajů (pau-
šální sazba 25 %)

• Obce
• Dobrovolné svazky 

obcí

1.2 Zajistit 
dodávky 
pitné vody 
v odpovídající 
jakosti  
a množství

Územní zaměření podpory: celé území ČR Alokace EU: 115 mil. eur

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů pro 
ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti sloužících veřejné potřebě.

• Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.

• Max. 85 % z celko-
vých způsobilých 
výdajů

• U projektů generu-
jících příjmy je výše 
dotace 63,75 % 
z celkových způ-
sobilých výdajů 
(paušální sazba 
25 %)

• Obce
• Dobrovolné svazky 

obcí
• Společnosti vlastně-

né z více než 50 % 
majetku obcemi a 
městy nebo jinými 
veřejnoprávními 
subjekty

Hlavní zásady pro výběr operací pro specifické cíle 1.1 a 1.2:
• Zejména budou uplatňovány principy likvidace zdroje znečištění ve vztahu ke stavu vodních útvarů a ke zdrojům vody pro pitné účely (ochranná pásma).
• Soulad se státní politikou plánování v oblasti vod tvořenou zpracovaným Plánem hlavních povodí ČR a navazujícími plány části mezinárodní oblasti povodí a plány oblastí povodí včetně 

programů opatření (pro období do 22. 12. 2015), po 22. 12. 2015 tvořenou zpracovávanými Národními plány povodí, včetně programů opatření, a Plány pro zvládání povodňových rizik.
• Pro výběr a prioritizaci podpořených opatření bude vybírána nejlepší environmentální varianta.
• Soulad projektu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost společenství v oblasti vodní politiky.
• Soulad projektu se zpracovanými PRVKÚK.
• Soulad projektu s Přílohou č. 6 Dohody mezi ČR a EK na Podmínkách přijatelnosti vodohospodářských projektů pro OPŽP v programovacím období 2014–2020.
• Realizací projektů dojde k poklesu vypouštěného znečištění v komunálních odpadních vodách za předpokladu pozitivního efektu na snížení vypouštěného znečištění.
• Projekty řešící rekonstrukci ČOV jsou přijatelné pouze v souvislosti s intenzifikací nebo změnou kapacity ČOV při současném zvýšení účinnosti ČOV.
• Prioritně budou řešeny lokality v povodí vodních zdrojů.
• Primárně budou podporovány projekty s centralizovaným odváděním a čištěním odpadních vod s ohledem na místní podmínky (např. členitá morfologie terénu, roztroušená zástavba), budou po-

volena decentralizovaná řešení i kombinace obou řešení, pokud budou vycházet jako nákladově efektivnější způsob odvádění odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporo-
vány). Projekty zaměřené na problematiku řešení odpadních vod pro aglomerace nad 2000 EO budou mít prioritu. Projekty řešící problematiky odpadních vod v aglomeracích pod 2000 EO 
budou podpořeny pouze tehdy, pokud je to řádně odůvodněno technicky a ekonomicky (oproti alternativě jednotlivých žump).
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• Projektem dojde k zabezpečení zásobování obyvatel pitnou vodou v dostatečném množství, popř. ve zlepšené kvalitě, nebo bude umožněno zásobování většího počtu obyvatel kvalitní pitnou 
vodou v oblastech, kde dochází k neplnění požadavků na jakost surové vody dle směrnice 98/83/ES nebo kde lze předpokládat postupné zhoršování kvantity i kvality vodních zdrojů.

• Realizací projektů z oblasti podpory 1.1.2 dojde ke snížení objemu přímého odtoku ředěných splaškových vod srážkovými vodami z jednotné kanalizace do oblasti chráněných území dle přílohy IV 
rámcové směrnice 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (území vyhrazená pro odběr vody pro lidskou spotřebu, vodní útvary určené jako rekreační 
vody). Projekt musí mít prokazatelný dlouhodobý efekt na snížení eutrofizace povrchových vod. Jeho nedílnou součástí je přesná specifikace cílového stavu, kterého je zamýšleno dosáhnout spolu 
s definicí cílových parametrů.

• Realizací technických opatření u stávajících ČOV a vodních děl k zachycení sedimentů musí dojít k prokazatelnému dlouhodobému snížení vnosu nutrientů do nádrží (především P) a přispěje ke 
zlepšení stavu dotčeného vodního útvaru.

• Biologická a další technická opatření k dlouhodobému snížení eutrofizace povrchových vod ve vodních nádržích lze podporovat pouze v případě, že jsou součástí komplexního řešení celého dílčího 
povodí nad vodní nádrží (jehož součástí by mělo být především omezení smyvu, tj. přísunu živin P, N ze zemědělských pozemků) a v příslušném povodí je zajištěna likvidace odpadních vod z bodo-
vých zdrojů znečištění dle požadavků právních předpisů. Těžba sedimentů bude podporována pouze lokálně po prokázání její nezbytnosti.

• Projekt musí prokázat komplexnost a účinnost navrhovaných opatření porovnáním stavu před aplikací a po ní, navrhovaná opatření musí mít minimální negativní dopad na vodní a na vodu vázaný 
ekosystém a bez ohrožení lidského zdraví (sledovat především ovlivnění fyzikálně-chemických podmínek, toxicitu, redukci rybí obsádky, ohrožení vodní fauny a flóry – ZCHD, další negativní efekty  
v ekosystému: zápach, zbarvení vody apod.).

• Projekty musí zahrnovat technicko-ekonomickou analýzu, její podrobnost bude odpovídat realizačnímu stupni projektu, v případě variantního řešení musí být zpracována technicko-ekonomická 
analýza pro všechny řešené varianty.

1.3 Zajistit 
povodňovou 
ochranu 
intravilánu

Územní zaměření podpory: celé území ČR Alokace EU: 231 mil. eur

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv.
• Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich lepší využití.
• Obnovení, výstavba, rekonstrukce a modernizace vodních děl sloužících povodňové ochraně.
• Stabilizace a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost vyplývajících z Registru svahových nestabilit.

• Max. 85 % celko-
vých způsobilých 
výdajů

• Obce
• Dobrovolné svazky 

obcí

1.4 Podpořit 
preventivní 
protipovod-
ňová opatření

Územní zaměření podpory: území potenciálně ohrožená povodňovým rizikem a jejich povodí. Alokace EU: 77 mil. eur

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření.
• Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální i celostátní úrovni.
• Digitální povodňové plány.

• Max. 85 % z celko-
vých způsobilých 
výdajů

• pro budování va-
rovných systémů 
max. 70 % z celko-
vých způsobilých 
výdajů

• Obce
• Dobrovolné svazky 

obcí

Hlavní zásady pro výběr operací pro specifické cíle 1.3 a 1.4:
• Soulad se státní politikou plánování v oblasti vod, tvořenou zpracovaným Plánem hlavních povodí České republiky a navazujícími plány národní části mezinárodní oblasti povodí a plány 

oblastí povodí včetně programů opatření (pro období do 22. 12. 2015), po 22. 12. 2015 tvořenou zpracovávanými Národními plány povodí, včetně programů opatření, a Plány pro zvládání po-
vodňových rizik.

• Soulad se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky a 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.
• Projekty k realizaci musí být posouzeny dle článku 4 (7) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES.
• Projekt zachovává (případně zvyšuje) průtočnou kapacitu stanovenou pro danou obec či město a nezvýší povodňové nebezpečí.
• Efektivní preventivní opatření je nutné uplatňovat systémově v ucelených (hydrologických) povodích a s provázáním vlivů podél vodních toků.
• Výstavba, rekonstrukce a modernizace přehrad nebude z OPŽP podporována.
• Pro efektivní ochranu před povodněmi je třeba vycházet primárně z opatření v krajině, která zvyšují přirozenou akumulaci a retardaci vody v území, a návazně z technických opatření k ovlivnění 

povodňových průtoků.
• Rekonstrukce lokálních varovných systémů nebude podporována.
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Prioritní osa 2:  Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Specifické cíle Celková alokace EU: 454 mil. eur

2.1 Snížit emise 
z lokálního 
vytápění 
domácností 
podílející 
se na expozici 
obyvatelstva 
nadlimitním 
koncentracím 
znečišťujících 
látek

Územní zaměření podpory: území celé ČR. Alokace EU: 340 mil. eur

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

Podporované typy projektů:
• Výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za:

 kotel na pevná nebo plynná paliva (plynový kondenzační kotel) s minimálními emisemi znečišťujících látek;
 tepelné čerpadlo.

• Instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV.
• „Mikroenergetická“ opatření.

• Dle pravidel 
programu

• Obce (příjemce 
grantového 
schématu)

• Cílová skupi-
na – vlastníci 
rodinných domů

Poznámky: Aktivita může být realizována prostřednictvím krajů (případně obcí) jako příjemců, přičemž kraj (obec) vytvoří své grantové schéma nebo obdobný mechanismus, který 
musí přispívat k věcným i finančním ukazatelům tohoto specifického cíle.

2.2 Snížit emise 
stacionárních 
zdrojů po-
dílejících se 
na expozici 
obyvatelstva 
nadlimitním 
koncentracím 
znečišťujících 
látek

Územní zaměření podpory: území celé České republiky se zaměřením na sídelní útvary (města, obce). Alokace EU: 95 mil. eur

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Náhrada nebo rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečišťování.
• Pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke snížení emisí znečišťujících látek nebo ke snížení úrovně znečiš-

tění ovzduší.
Úplný výčet typů projektů není možné s ohledem na množství technických řešení a různorodost stacionárních zdrojů vytvořit; mezi 
podporované typy projektů patří například:
• Náhrada či rekonstrukce stávajících spalovacích a nespalovacích stacionárních zdrojů znečišťování.
• Omezování prašnosti z plošných zdrojů, např. tkaninové filtry, elektrostatické odlučovače, technologie ke snižování emisí z produkce, 

skladování a aplikace statkových hnojiv (v zemědělských provozech).
• Pořízení dodatečných technologií ke snížení úrovně znečištění ovzduší (např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení).
• Změny technologických postupů za účelem snížení emisí.
• Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií včetně realizace nových soustav.

• Max. 85 % 
z celkových způ-
sobilých výdajů

• V případě vý-
měny lokálního 
zdroje tepla 
v objektech 
nenapojených 
na SZTE s max. 
hranicí do 60 % 
z celkových způ-
sobilých výdajů 
projektu.

• Obce
• Dobrovolné 

svazky obcí

2.3 Zlepšit sys-
tém sledování, 
hodnocení 
a předpovídání 
vývoje kvality 
ovzduší 
a souvisejících 
meteorologic-
kých aspektů

Územní zaměření podpory: území celé ČR. Alokace EU: 18 mil. eur

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů v souladu s vývojem tech-
nologií a nároků na přesnost a rychlost předávání informací pro rozhodování v krizových situacích; zejména se jedná o citlivé měřicí 
a laboratorní přístroje pro kvalitnější měření koncentrací znečišťujících látek v ovzduší a depozičních toků, měření nově sledovaných 
znečišťujících látek v souladu s požadavky EU, meteorologickou techniku pro sledování relevantních charakteristik – distanční i pozem-
ní měření, výpočetní systémy pro provozování komplexních modelů.

• Max. 85 %  
z celkových 
způsobilých 
výdajů

• Obce
• Dobrovolné 

svazky obcí
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• Výstavba a rozvoj infrastruktury pro správu, zpracování a hodnocení dat ze systémů sledování kvality ovzduší a počasí; zejména 
systémů a nástrojů pro sběr údajů z měřicích systémů, jejich archivaci a následné zpracování včetně krizového řízení. Zdokonalování nástrojů 
pro modelování atmosféry umožňující předpovídání kvality ovzduší a počasí, např. modely pro hodnocení transportu a rozptylu znečištění 
v atmosféře včetně komplexního chemismu zahrnující i tvorbu aerosolů a meteorologické modely poskytující vstupní data pro tyto modely.

• Pořízení a rozvoj systémů pro identifikaci zdrojů znečišťování ovzduší – měřicí a laboratorní techniky pro detailní analýzy složek 
znečištění ovzduší se zaměřením na identifikaci nejvýznamnějších zdrojů pro imisně zatížené lokality.

• Pořízení systému pro zveřejňování výsledků sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a počasí – nástroje pro 
rozvoj e-reportingu, webových aplikací a služeb včetně požadavků směrnice INSPIRE, výstražné, regulační a předpovědní systémy, možné 
propojení s programem LIFE – Informační projekty, projekty zaměřené na zvyšování informovanosti.

Hlavní zásady pro výběr operací pro specifické cíle 2.1, 2.2 a 2.3:
• Veškeré podpořené projekty musí být v souladu s pravidly EU pro udělení veřejné podpory, v případě že podléhají veřejné podpoře.
• V SC 2.1 a 2.2 se bude vycházet mimo jiné z územních priorit stanovených v programech zlepšování kvality ovzduší zpracovaných pro jednotlivé zóny a aglomerace. Těmi jsou oblasti s překračova-

nými imisními limity a oblasti, v nichž jsou umístěny zdroje, které mají významný lokální vliv na kvalitu ovzduší nebo přispívají k překračování imisních limitů jednotlivě nebo jako skupina. Tato území 
byla vymezena na základě imisního monitoringu a modelování kvality ovzduší. 

• V rámci SC 2.1 budou podporovány projekty, které jsou situovány v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (překročení imisních limitů pro PM10, PM2,5 a benzo(a)pyren), pro které jsou zpra-
covány programy zlepšování kvality ovzduší.

• Projekty musí být sociálně a ekonomicky udržitelné a musí zohledňovat „energetickou chudobu“. Prioritou budou projekty s využitím obnovitelných zdrojů energie.
• Investice by měly zajistit co nejvyšší míru energetické účinnosti, co nejnižší množství emisí CO

2 
a PM10.

• V rámci SC 2.1 by investice do budov, ve kterých bude provedena náhrada stacionárního spalovacího zdroje, měla být podmíněna zlepšením energetické účinnosti a energetické spotřeby budovy.
• Veškeré projekty musí být v souladu s environmentálními standardy a právními předpisy EU.
• Důraz bude kladen na podporu projektů lokalizovaných v sídelních oblastech nejvíce postižených znečištěním ovzduší. Priorita bude poskytnuta projektům lokalizovaným v oblastech s nejvyš-

ším překročením přijatelné úrovně znečištění ovzduší a s nejvyšším počtem obyvatel vystavených nadlimitním koncentracím znečištění ovzduší. Úroveň znečištění ovzduší v jednotlivých oblastech 
bude posuzována v souladu s ustanovením § 11, odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, podle mapy pětiletých klouzavých průměrů koncentrací prioritních znečišťujících 
látek konstruované ve čtverci 1x1 km2. V rámci posuzování projektů bude zohledněna i velikost populace exponované nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v rámci předmětných sídel.

• Požadavky na podporované spalovací zdroje budou respektovat legislativu EU, aktuálně platnou i schválenou, a to zejména s ohledem na hodnoty emisních limitů obsažené v návrhu Směrnice 
o omezení emisí určitých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zdrojů (1–50 MW) (součást tzv. „Air Package“ publikovaného 18. 12. 2013). Bez ohledu na přijetí návrhu uvedené 
směrnice budou pro NO

2
, SO

2
 a CO užity hodnoty národních emisních limitů pro rok 2018 od počátku programového období. ČR bude sledovat trh ve vztahu k obsahu síry v uhlí určeném pro spalo-

vání ve středních spalovacích zdrojích (1–50 MW) za účelem ověření plnění národních požadavků na kvalitu paliv. V případě tuhých znečišťujících látek bude ČR uplatňovat hodnoty emisních limitů 
uvedených v návrhu Směrnice o omezení emisí určitých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zdrojů v podobě uveřejněné jako součást tzv. „AirPackage“ dne 18. 12. 2013. Pokud 
bude schválená finální podoba uvedené směrnice přísnější ve vztahu ke stanoveným emisním limitům, budou použity tyto.

• Podporované zdroje tepla budou již od samého počátku programového období v souladu s požadavky na minimální energetickou účinnost a emisní limity aplikovatelné na konci roku 2020 dle 
ustanovení Směrnice 2009/125/ES o Ekodesignu.

• Při výběru operací ve vztahu k SC 2.1 a SC 2.2 bude zohledněn přínos plánovaných operací ke zvýšení energetické účinnosti i jejich případný příspěvek ke zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie. 
Projekty v SC 2.2 realizované na spalovacích stacionárních zdrojích s celkovým tepelným příkonem nad 20 MW a vyšším mohou být podporovány pouze tehdy, pokud je zjevné, že primárním cílem je 
snížení emisí znečišťujících látek a snížení emisí CO

2
 je pouze vedlejším efektem, a to podle metodiky uvedené v příručce EK. Alokace pro rozšíření a rekonstrukci soustav centralizovaného zásobování 

tepelnou energií nesmí přesáhnout 40 mil. eur.
• Pořízení kropicích či zametacích čisticích vozů není podporováno.
• Upřednostněny budou nákladově nejefektivnější projekty přispívající ke snížení emisí. Kritéria posuzující nákladovou efektivitu budou stanovena a posuzována v závislosti na jednotlivých typech 

stacionárních zdrojů a s ohledem na snížení emisí znečišťujících látek. 
• U SC 2.3 bude kladen důraz na zlepšení systému sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů.
• Typové podporované projekty jsou v souladu se závěry Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR a programů zlepšování kvality ovzduší pro jednotlivé zóny a aglomerace 

a budou přispívat ke zlepšení kvality ovzduší nebo k dodržení národních závazků snížení emisí k roku 2020, 2025 nebo 2030. 
• V rámci SC 2.2 PO2 nebudou podporovány typy aktivit definované v PO5, SC 5.1 pod písmeny A a B realizované ve veřejných budovách.
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Prioritní osa 3:  Odpady a materiálové toky, zátěže a rizika

Specifické cíle Celková alokace EU: 459 mil. eur

3.1 Prevence 
vzniku 
odpadů

Územní zaměření podpory: území celé ČR. Alokace EU: 61 mil. eur

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Předcházení vzniku komunálních odpadů.
• Předcházení vzniku průmyslových odpadů (např. aplikace technologií, které sníží měrné množství odpadů vznikajících ve výrobě).

Příklady podporovaných projektů:
• Podporování realizace nebo modernizace technologií, jejichž výstupem bude menší množství produkovaných odpadů na jednotku 

výrobku, řešících primárně nakládání s odpady daného podniku.
• Budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů.
• Zavádění tzv. systému „door-to-door“.

• Max. 85 % z celko-
vých způsobilých 
výdajů

• Projekty zaměřené 
na prevenci vzniku 
průmyslových 
odpadů mohou 
být podporovány 
v podobě finanč-
ních nástrojů nebo 
kombinací dotace 
a finančního 
nástroje

• Obce
• Dobrovolné 

svazky obcí

3.2 Zvýšit 
podíl 
materiálového 
a energetic-
kého využití 
odpadů

Územní zaměření podpory: území celé ČR. Alokace EU: 246 mil. eur

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné 
dvory a sklady komunálního odpadu, systémy pro separaci komunálních odpadů, nadzemní a podzemní kontejnery včetně souvise-
jící infrastruktury).

• Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů.
• Výstavba a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů a související infrastruktury.
• Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

Příklady podporovaných projektů:
• Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů.
• Doplnění systémů odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady.
• Budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů.
• Třídící a dotřiďovací linky zabezpečující kvalitní výstupní surovinu a linky s navazujícími technologiemi.
• Doplnění překladišť a skladů pro KO a jeho vytříděné složky a pro další odpady, které nejsou z kategorie nebezpečné.
• Budování systémů odděleného sběru bioodpadů.
• Podpora a rozvoj systému sběru, shromažďování a nakládání s nebezpečnými a zdravotnickými odpady.
• Budování kompostáren s využitím kompostu převážně na zemědělské půdě.
• Budování sběru a svozu gastroodpadů/kuchyňských odpadů.
• Doplnění systému sběru u výrobků na konci životnosti.
• Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů.
• Zařízení na úpravu nebo využívání „ostatních“ odpadů.
• Technologie pro zpracování stavebních prvků ze zateplovacích systémů (např. zpracování stavebního polystyrenu, stavebních 

prvků z PVC).

• Max. 85 % z celko-
vých způsobilých 
výdajů

• V určitých 
aktivitách budou 
projekty 
podpořeny 
formou finančních 
nástrojů, nebo 
kombinací dotace 
a finančního 
nástroje

• Obce
• Dobrovolné 

svazky obcí
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• Budování zařízení na energetické využití komunálních odpadů (ZEVO) (podmínky viz kapitola 2.3.3.2.4. Programového dokumentu 
OPŽP).

• Zařízení pro tepelné zpracování odpadů.
• Výstavba bioplynových stanic pro zpracování bioodpadů.
• Zařízení pro tepelné zpracování zdravotnických a nebezpečných odpadů či jejich modernizace.
• Zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady či jejich modernizace.
• Rekonstrukce zařízení pro spoluspalování odpadů (zlepšení jejich energetické účinnosti).
• Instalace kotlů na spalování odpadů v teplárnách (zařízení musí být připojeno na CZT a splňovat podmínku energetické účinnosti ≥ 0,65 

pro zařízení na energetické využití KO dle Směrnice 2008/98/ES).

3.3 Rekulti-
vovat staré 
skládky

Územní zaměření podpory: území celé ČR. Alokace EU: 13 mil. eur

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Rekultivace starých a technicky nedostatečně zabezpečených skládek.

Příklady podporovaných projektů:
• Rekultivace starých skládek technicky nezabezpečených, které byly provozovány před účinností zákona č. 238/1991Sb.

• Max. 85 % 
z celkových způ-
sobilých výdajů

• Obce
• Dobrovolné 

svazky obcí

Hlavní zásady pro výběr operací pro specifické cíle 3.1, 3.2 a 3.3:
Výběr projektů bude probíhat v souladu s novým POH ČR a Programem předcházení vzniku odpadů.
Hodnocení projektů bude probíhat na základě jejich vlastností. Bude stanovena minimální hranice pro hodnocení jednotlivých projektů:
• U projektů zaměřených na nakládání (ve smyslu zákona o odpadech) s komunálními odpady budou prioritně podpořeny projekty, které zajistí vyšší míru využití odpadu.
• U projektů zaměřených na nakládání (ve smyslu zákona o odpadech) s odpady jinými než komunálními, vyjma výrobků určených ke zpětnému odběru a obalových odpadů, budou prioritně podpo-

řeny projekty zajišťující vyšší míru využití odpadů vstupujících do zařízení.
• U projektů typu bioplynových stanic budou prioritně podpořena taková zařízení, která zajistí vyšší míru zpracování bioodpadu, který není vhodný ke kompostování.
• U projektů typu bioplynových stanic bude žadatelem doložen popis systému nakládání s BRKO v dotčené lokalitě.
• Zařízení energetického využití komunálních odpadů musí splňovat podmínku energetické účinnosti dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadech (současně viz podmínky 

kapitola 2.3.3.2.4. Programového dokumentu OPŽP 2014–2020).
• U projektů typu ZEVO žadatel předloží potvrzení budoucích odběratelů o záměru zajištění odběru vyrobené energie do odběrných sítí (současně viz podmínky kapitola 2.3.3.2.4. Programového 

dokumentu OPŽP).
• U projektů na modernizaci technologií, jejichž výstupem bude menší množství generovaného odpadu na jednotku produktu, bude v navazující dokumentaci programu vypracována jasná linie 

oddělující investice do inovačních technologií v OPPIK a v OPŽP tak, aby byla použitelná při výběru projektů, nastavení prioritizace a pro rozlišení programů potenciálními žadateli o podporu.

3.4 Dokončit 
inventarizaci 
a odstranit 
ekologické 
zátěže

Územní zaměření podpory: území celé ČR Alokace EU: 115 mil. eur

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit kontaminovaných míst podle závažnosti.
• Realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů) a analýz rizik.
• Sanace vážně kontaminovaných lokalit.

Příklady a specifikace podporovaných aktivit:
• V rámci inventarizace a prioritizace bude pokračovat plnění databáze kontaminovaných míst a průběžná aktualizace údajů u již evido-

vaných lokalit.

• Max. 85 % 
z celkových 
způsobilých 
výdajů

• Obce
• Dobrovolné 

svazky obcí
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• Na základě žádostí a zpracovaných a schválených projektů budou realizovány detailní průzkumy potenciálně kontaminovaných lokalit, 
u nichž není znám původce znečištění, a to včetně zpracování analýz rizik a hodnocení  prioritizace.

• Na základě žádostí a zpracovaných a schválených projektů budou realizovány sanační zásahy u nejvážněji kontaminovaných lokalit, 
u nichž míra kontaminace představuje riziko pro lidské zdraví či ekosystémy.

Hlavní zásady pro výběr operací pro specifické cíle 3.4:
• Podporovány budou pouze projekty splňující princip „znečišťovatel platí“, a to jak u analýz rizik a průzkumů kontaminovaných lokalit, tak u projektů sanací starých ekologických zátěží.
• Podporovány budou pouze projekty v lokalitách, kde není znám původce kontaminace nebo původce kontaminace či jeho právní nástupce již neexistuje. V případě projektů sanací 

starých ekologických zátěží budou navíc podporovány pouze projekty, u nichž byla na základě provedené analýzy rizik zjištěna existence závažné kontaminace rizikové pro lidské zdraví (zejména 
s karcinogenním nebo toxickým účinkem) či ekosystémy s nejvyššími stupni prioritizace (zejména stupně A3 a A2 dle přílohy č. 3 Hodnocení priorit – Metodického pokynu MŽP č. 3/2011); jedná se 
např. o lokality, kde došlo či může dojít ke kontaminaci zdroje pitných vod, vytěkávání toxických nebo karcinogenních látek z kontaminace a jejich vdechování obyvatelstvem apod.

3.5 Snížit en-
vironmentální 
rizika 
a rozvíjet 
systémy jejich 
řízení

Územní zaměření podpory: území celé ČR, mimo území hl. města Prahy. Alokace EU: 24 mil. eur

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Náhrada nebo rekonstrukce zařízení (stacionární technické nebo technologické jednotky, ve které je nebezpečná chemická látka vy-
ráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována) s cílem zvýšení bezpečnosti provozu, snížení míry rizika nad rámec 
standardů a norem společenství.

• Vytvoření informačních systémů, znalostních portálů a SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v managementu 
chemických látek a prevenci závažných chemických havárií.

• Vytvoření expertních center REACH a center prevence rizik, tzn. infrastruktury pro institucionální zázemí implementace REACH a preven-
ce závažných chemických havárií.

• Rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvislost s BAT a IPPC).

Typy podporovaných projektů:
• Rekonstrukce zařízení výroby s nebezpečnými chemickými látkami.
• Rekonstrukce chladicího zařízení – změnou chladiva, snížením množství kapalného čpavku, náhradou chladicího zařízení, modernizací 

rozvodů.
• Protipožární izolace zásobníků LPG.
• Vybudování bezpečného stáčení vstupních surovin a nových produktů.
• Rekonstrukce skladovacích nádrží včetně realizace havarijních jímek.
• Rekonstrukce skladů hořlavých kapalin.
• Rekonstrukce skladovacích nádrží kapalných uhlovodíků.
• Rekonstrukce skladů kapalných průmyslových hnojiv.
• Výstavba zabezpečených skladů agrochemikálií.
• Modernizace zabezpečovacího zařízení u vlečky pro přepravu nebezpečných látek.
• Znalostní portály – vytvoření uceleného znalostního systému nebezpečných chemických látek pro potřeby implementace nařízení CLP 

s ohledem na specifika GHS, TDG a na požadavky prevence závažných havárií.
• Informační systémy pro podporu prevence závažných havárií.
• Vytvoření expertních center REACH pro hodnocení rizik chemických látek.
• Vybavení pracoviště pro hodnocení rizik chemických látek.

• u veřejnopráv-
ních subjektů 
max. 85 % 
z celkových 
způsobilých 
výdajů projektu 
(soukromé 
subjekty bu-
dou podpo-
rovány pouze 
prostřednictvím 
finančního 
nástroje ve 
formě úvěru)

• Obce
• Dobrovolné  

svazky obcí
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Hlavní zásady pro výběr operací pro specifické cíle 3.5:
• Podporovány budou pouze projekty plně respektující princip „znečišťovatel platí“ vycházející ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí 

v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí a zákona 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů.

• Při hodnocení a výběru projektů bude posuzován zejména přínos pro životní prostředí a snížení míry rizika vztažené k jednotce rozpočtových nákladů investic, ekonomický přínos vztažený k rozpoč-
tovým nákladům investic. Odborný posudek, zpracovaný odborně způsobilou fyzickou nebo právnickou osobou, uvede posouzení analýzy rizika a hodnocení míry rizika závažné havárie stávajícího 
objektu nebo zařízení a snížení míry rizika po provedení plánovaného opatření.

• Podporované projekty ke snižování rizik náhradou nebo rekonstrukcí technologií se musí vztahovat k opatřením snižujícím riziko nad rámec standardů a norem Společenství, a tedy zajišťujícím dosa-
žení úrovně ochrany vyšší, než je stanoveno těmito normami. Při hodnocení a výběru projektů budou posuzovány doklady o plnění standardů a norem v ochraně ŽP – poslední protokol o provedení 
inspekce v instituci žadatele a rozhodnutí krajského úřadu o schválení relevantní bezpečnostní dokumentace.

• Ve vztahu k principu „znečišťovatel platí“ budou způsobilé výdaje na projekt soukromého subjektu podporovaného v rámci SC 3.5 omezeny výhradně na část investic, které jdou nad rámec plnění 
zákonných požadavků. Což znamená, že společnosti přebírají plné náklady na část investic, které jsou vynaloženy ke splnění těchto požadavků. Pokud jde o část přesahující minimální zákonné poža-

davky, bude provedena analýza nákladů a přínosů z důvodu identifikace úrovně, při které se dodatečné investiční náklady stanou nepřiměřené ve vztahu k dalším přínosům.

• V rámci projektů informačních systémů bude možno podporovat projekty, jejichž zaměření respektuje priority strategických dokumentů ČR a EU, vazby na centrální registry, vazby na regionální sys-
témy a metodické postupy tvorby SW nástrojů použitelných i ve veřejné správě, které se mohou stát součástí komplexního systému prevence závažných havárií, jehož vytvoření je součástí celostátní 
koncepce – Státní politiky životního prostředí 2012–2020.
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Prioritní osa 4:  Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifické cíle Celková alokace EU: 351 mil. eur

4.1 Zajistit 
příznivý stav 
předmětu 
ochrany 
národně 
významných 
chráněných 
území

Územní zaměření podpory: chráněná území národního významu (NP, NPR, NPP, CHKO) a lokality soustavy Natura 2000. Alokace EU: 106 mil. eur

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000: realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany 
včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury. Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů 
pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismy.

• Max. 85 % 
z celkových 
způsobilých 
výdajů 

• Obce
• Dobrovolné 

svazky obcí

Poznámky: Podpora v rámci specifického cíle 4.1 bude poskytována z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje s maximální hranicí do 85 % celkových způsobilých výdajů, v 
případě resortních organizací pro všechna opatření a příslušných orgánů ochrany přírody pro zajištění implementace, plánování péče a péče o soustavu Natura 2000 až do výše 100 %. 
V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu (s výjimkou 
resortních organizací MŽP a orgánů ochrany přírody v rámci opatření zajištění implementace plánování péče a péče o soustavu Natura 2000). 

4.2 Posílit 
biodiverzitu

Územní zaměření podpory: území celé ČR, mimo území hl. města Prahy. Alokace EU: 24 mil. eur

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i v urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy včetně obnovy a tvorby těchto biotopů.
• Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba.
• Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních 

podkladů a nástrojů).
• Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybo-

žravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství).

• Max. 85 % 
z celkových 
způsobilých 
výdajů  

• Obce
• Dobrovolné 

svazky obcí

Poznámky: Podpora v rámci specifického cíle 4.2 bude poskytována z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje s maximální hranicí do 85 % celkových způsobilých výda-
jů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu. 

4.3 Posílit 
přirozené 
funkce krajiny

Územní zaměření podpory: území celé ČR, mimo území hl. města Prahy. Alokace EU: 151 mil. eur

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury.
• Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.
• Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosys-

témů.
• Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy 

Natura 2000.
• Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní 

ochranu a adaptaci na změnu klimatu.

• Max. 85 % 
z celkových 
způsobilých 
výdajů

• Obce
• Dobrovolné 

svazky obcí
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Poznámky: Podpora v rámci specifického cíle 4.3 bude poskytována z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje s maximální hranicí do 85 % celkových způsobilých výdajů. 
V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 15 %. V případě opatření „vytváření, regenerace či po-
sílení funkčnosti krajinných prvků a struktur“ a „revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu 
vázaných ekosystémů“ bude podpora poskytována z prostředků EFRR s maximální hranicí do 80 % celkových způsobilých výdajů. V souvislosti s principem adicionality je 
požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 20 %. V případě realizace a obnovy vodních nádrží bude podpora poskytována s maximální 
hranicí do 50 %. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 50 %. V případě opatření „zlepšování 
druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000“, opatření „realizace přírodě 
blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu“ a opatření 
„zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury“ bude podpora poskytována 
maximálně do výše 75 %. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 25 %. V případě opatření výsa-
deb na nelesní půdě realizovaných prostřednictvím nástroje CLLD (komunitně vedený místní rozvoj) bude poskytována podpora s maximální hranicí 85 % celkových způsobilých vý-
dajů. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 15 %. V případě opatření „zprůchodnění migračních 
bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury – vyplývající z koncepce zprůchodnění říční sítě“, opatření 
„revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů – vyplývající z Plánu oblasti 
povodí (Plánu dílčích povodí)“ a opatření „realizace prvků ÚSES“ bude podpora poskytována až do výše 100 %.

4.4 Zlepšit 
kvalitu 
prostředí 
v sídlech

Územní zaměření podpory: území celé ČR, mimo území hl. města Prahy. Alokace EU: 70 mil. eur

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

• Max. 60 % 
z celkových 
způsobilých 
výdajů  

• Obce a jejich 
dobrovolné 
svazky

Poznámky: Podpora v rámci specifického cíle 4.4 bude poskytována z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje s maximální hranicí do 60 % celkových způsobilých výda-
jů. Výdaje na obnovu a realizaci přírodě blízkých doprovodných vodních prvků a ploch (např. tůní, mokřadů apod.) s výjimkou samostatného odbahňování mohou tvořit max. 10 %  
z celkových způsobilých výdajů akce. V souvislosti s principem adicionality je požadována finanční účast příjemce podpory na spolufinancování projektu ve výši 40 %.

Hlavní zásady pro výběr operací pro specifické cíle 4.1, 4.2, 4.3 a 4.4:
• Při hodnocení projektů bude posuzován soulad se strategickými dokumenty (Státním programem ochrany přírody a krajiny ČR, Strategií ochrany biologické rozmanitosti České repub-

liky a Strategií udržitelného rozvoje České republiky). V případě realizace záměru v ZCHÚ nebo v území soustavy Natura 2000 bude opatření v souladu s plánem péče o ZCHÚ a se souhrnem 
doporučených opatření pro území soustavy Natura 2000. Tvorba či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury bude podporována pouze v ZCHÚ a musí vyplývat z plánu péče o ZCHÚ. Dále se bude 
posuzovat soulad s územně plánovací dokumentací nebo schváleným plánem pozemkových úprav.

• Projekt musí prokázat komplexnost a účinnost navrhovaných opatření porovnáním stavu před aplikací opatření pro podporu druhů, stanovišť a ekosystémových funkcí a po aplikaci těchto opatření. 
Podpořeny budou projekty, jež mají dostatečně zhodnocen stávající stav včetně zhodnocení biodiverzity, které naplňují cíle podpory a jejichž přínosy k naplnění cílů podpory nejsou zanedbatelné.

• Projekty návštěvnické infrastruktury budou vycházet z plánů péče (souhrnů doporučených opatření) a budou podporovat opatření, která vedou k usměrnění pohybu návštěvníků 
a snížení dopadu turistického ruchu v území. V rámci podpory projektů návštěvnické infrastruktury budou podporovány pouze projekty malého rozsahu. Projekt malého rozsahu je projekt, 
u něhož celková výše investice je nižší nebo rovna 5 milionům eur. Projekty zaměřené na kulturní a turistickou infrastrukturu (např. kulturní a rekreační střediska, hřiště, outdoorové parky, 
stromové stezky, cyklostezky, in-line stezky atd.) podporovány nebudou.

• Projekty zaměřené na eliminaci invazních druhů v SC 4.2 (jedná se o druhy zařazené v kategorii BL 1 – BL 4 Černého seznamu invazních druhů nebo druhy zařazené v tomto seznamu na „watchlist“ 
(varovný seznam) nebo jde o území, kde nepůvodní druh působí významnou změnu původních přírodovědně významných biotopů, nebo jde o území s významným ohniskem pro další šíření) musí 
přispívat k naplňování cílů programu v oblasti ochrany biodiverzity.
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• Soulad se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. Projekt podporovaný z SC 4.3 musí ve výsledku přispívat 
ke zvýšení biodiverzity a ekologické stability v území a zároveň nezrychlovat povrchový odtok vody z území. Projekt, u kterého bude identifikován negativní dopad na uvedené charakteristiky život-
ního prostředí, nebude moci být podpořen z prostředků PO4 OPŽP. Podpora projektů k zajištění migrační prostupnosti pro velké savce na silnicích a dálnicích je omezena na stávající infrastrukturu již 
financovanou z evropských fondů.

• Projekty podporované z SC 4.4 musí prokázat efekt opatření na posílení biodiverzity a ekosystémových funkcí, stejně tak jejich funkčnost a udržitelnost. Revitalizované plochy zeleně nesmí být 
v rozporu s územním plánem, musí se nacházet ve stávajícím zastavěném území sídla o velikosti nad 500 obyvatel a budou zajišťovat propojení s okolní krajinou. Fakticky tak mohou 
být vymezené v územním plánu jako: 1. zeleň v plochách veřejného prostranství, 2. plochy zeleně samostatně vymezené, 3. zeleň vymezená v rámci systému sídelní zeleně, 4. plochy, jejichž pod-
mínky využití umožňují realizaci zeleně. Podmínka vymezení v územním plánu neplatí pro revitalizace prvků zeleně a liniových výsadeb podél komunikací a vodních toků. S ohledem na podrobnost 
územního plánu obcí totiž nemusí být v územním plánu samostatně vymezeny. Podpora obnovy parků a zahrad v rámci národních kulturních památek, mimo zvláště chráněná území 
a území soustavy Natura 2000, nebude z OPŽP možná (tyto projekty budou podporovány z prostředků IROP). Pokud je území národní kulturní památkou a současně se jedná o zvláště 
chráněné území nebo území soustavy Natura 2000 (alespoň 50 % obnovovaného území) bude podpora možná pouze z OPŽP.
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Prioritní osa 5:  Energetické úspory

Specifické cíle Celková alokace EU: 530 mil. eur

5.1 Snížit 
energetickou 
náročnost 
veřejných 
budov a 
zvýšit využití 
obnovitelných 
zdrojů energie

Územní zaměření podpory: celá Česká republika. Alokace EU: 509,6 mil. eur

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí budov včetně dalších opatření vedoucích 
ke snížení energetické náročnosti budov.

• Realizace technologií na využití odpadního tepla.
• Realizace nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla.

• Typy podporovaných projektů:
A. Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:

 zateplení obvodového pláště budovy;
 výměna a renovace (repase) otvorových výplní;
 realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí;
 realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla;
 realizace systémů využívajících odpadní teplo;
 výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s instalovaným výkonem do 5 MW využívajícího fosilní 

paliva za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou 
výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn;

 instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody.
B. Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytá-
pění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající např. biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn, instalace 
solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla podle pravidel v oblasti A tam, kde 
veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje 
požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

• max. 40 % 
z celkových 
způsobilých 
výdajů, a to 
včetně projektů 
podléhajících 
veřejné 
podpoře 
(možnost 
bonifikace 5 %)  

• Obce
• Dobrovolné 

svazky obcí
• Hlavní cílové 

skupiny: vlastníci 
veřejných budov

Hlavní zásady pro výběr operací pro specifický cíl 5.1:
Při hodnocení a výběru projektů budou mít prioritu projekty přispívající kromě energetických úspor zároveň ke zvýšení využití čistých obnovitelných zdrojů energie a k plnění imisních limitů v souladu 
s legislativou EU.
Výběr projektů se bude řídit principem požadavku na vyšší kvalitu realizovaného opatření (tedy vyšší úsporu energie z něj), než pokud by bylo realizováno bez podpory FS nebo EFRR.
Podmínky přijatelnosti projektů v rámci SC 5.1 budou zahrnovat:
• Dosažení nákladově efektivních hodnot ukazatelů energetické náročnosti celé budovy na nižší hodnotě, než je požadavek vyhlášky č. 78/2013 Sb.
• Dosažení hodnot ukazatelů energetické náročnosti pouze pro měněné prvky bude umožněno jen památkově chráněným budovám.
• Dosažení alespoň stanovené minimální procentní úspory energie po realizaci opatření.
• Povinná výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody využívajícího tuhá nebo kapalná fosilní paliva za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kon-

denzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (mikrokogenerace) využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn.
• V případě výměny zdroje za kotle či kogenereční jednotky využívající jiný druh paliva bude vyžadována min. 30% úspora emisí CO2 oproti stávajícímu zdroji. Jakákoliv investice do koge-

nerace musí splňovat kritéria pro vysoce účinnou kombinovanou výrobu, jak je definována legislativou EU. Kombinovaná výroba kogeneračních jednotek musí zajišťovat úspory primární energie ve 
výši alespoň 10 % ve srovnání s referenčními údaji za oddělenou výrobu tepla a elektřiny.

• Budou podporována tepelná čerpadla systémů země-voda, voda-voda a vzduch-voda, která dosahují stanoveného min. topného faktoru, solární termické kolektory pro přípravu teplé vody a přípravu 
teplé vody a přitápění dosahující požadované hodnoty vypočteného ročního solárního zisku.

 Pokud budou podporovány instalace zdroje tepla o výkonu od 1 do 5 MW, budou bez ohledu na přijetí směrnice o středních spalovacích zdrojích pro NO
2
, SO

2
 a CO užity hodnoty národních emisních 

limitů pro rok 2018 od počátku programového období. ČR bude sledovat trh ve vztahu k obsahu síry v uhlí určeném pro spalování ve středních spalovacích zdrojích (1–50 MW) za účelem ověření
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plnění národních požadavků na kvalitu paliv. V případě tuhých znečišťujících látek bude ČR uplatňovat hodnoty emisních limitů uvedených v návrhu Směrnice o omezení emisí určitých znečiš-
ťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zdrojů v podobě uveřejněné jako součást tzv. „Air Package“ dne 18. 12. 2013. Pokud bude finální schválená podoba uvedené Směrnice přísnější 
ve vztahu ke stanoveným emisním limitům, budou použity tyto.

• Zdroje tepla financované z OPŽP musí být již od samého počátku programového období v souladu s požadavky na min. energetickou účinnost a emisní limity aplikovatelné na konci roku 2020 dle 
ustanovení směrnice 2009/125/ES o Ekodesignu.

• Projekty využívající čistých obnovitelných zdrojů budou mít prioritu.
• Investice do instalace zdrojů tepla budou podmíněny zlepšením energetické účinnosti a snížením spotřeby energie v budovách, podporované projekty budou v souladu se Střednědobou (do roku 

2020) strategií zlepšení kvality ovzduší v ČR a jednotlivými programy zlepšování kvality ovzduší. Prioritně budou podporovány projekty zahrnuté v programech zlepšování kvality ovzduší.
• Podporovány budou pouze výrobky dosahující vysoké účinnosti.
• Povinné vyregulování otopné soustavy a zajištění energetického managementu.
• Zajištění dostatečné výměny vzduchu.
• Zohlednění potřeb volně žijících živočichů vázaných na sídla.
• Investice se mohou vztahovat na kotle na biomasu nebo v dobře odůvodněných případech na kotle na plyn, pokud se dosáhne významného nárůstu energetické účinnosti v oblastech, kde jsou 

obzvlášť potřebné. Investice by měly přispět ke snížení emisí CO
2
, PM a NOx a k výrazným energetickým úsporám.

• Všechny projekty musí být v souladu s environmentálními standardy a právními předpisy EU.
• Projekty musí být sociálně a ekonomicky udržitelné a musí zohledňovat „energetickou chudobu“.
• Aktivity v oblastech s nejvyšším počtem obyvatel, s největším překročením imisních limitů a v oblastech, kde jsou projekty integrovány do plánů ochrany ovzduší, budou mít prioritu.
• V případě podpory biomasy budou prioritně podporována zařízení využívající jako palivo pelety nebo dřevní štěpku a využívající lokální udržitelnou biomasu.
Projekty ve všech oblastech budou hodnoceny také podle míry podpory na uspořenou nebo z obnovitelných zdrojů vyrobenou jednotku energie (hodnotit se bude kumulativní úspora energie v dů-
sledku opatření podpořených z OP a současně z komerčně realizovaných opatření).

5.2 Dosáhnout 
vysokého 
energetického 
standardu 
nových 
veřejných 
budov

Územní zaměření podpory: celé Česká republika, mimo území hl. města Prahy. Alokace EU: 20,4 mil. eur

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov.

• Podpora bude 
poskytována 
formou dotace na 
vícenáklady ve výši  
2 500 Kč/m2 

 energeticky 
vztažné plochy 
objektu, maximálně 
však do výše  
40 % z celkových 
způsobilých 
výdajů projektu

• Obce
• Dobrovolné  

svazky obcí
• Hlavní cílové  

skupiny:  
stavebníci
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Hlavní zásady pro výběr operací pro specifický cíl 5.2:
• Při hodnocení a výběru projektů budou upřednostňovány projekty přispívající kromě energetických úspor zároveň ke zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie a plnění imisních limitů. Výběr 

projektů se bude řídit principem požadavku na vyšší kvalitu realizovaného opatření (tedy vyšší úsporu energie z něj), než pokud by bylo realizováno bez podpory Fondu soudržnosti nebo Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj. 

• Projekty ve všech oblastech budou hodnoceny také podle míry podpory na uspořenou nebo z obnovitelných zdrojů vyrobenou jednotku energie (hodnotit se bude kumulativní úspora energie 
v důsledku opatření podpořených z OP a současně z komerčně realizovaných opatření).

• Podmínky přijatelnosti projektů v rámci specifického cíle 5.2 budou zahrnovat dosažení pasivního standardu daného sadou hodnot energetických ukazatelů.
Poznámka: Pasivní budova musí splnit požadavky uvedené v České technické normě ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov, část 2: Požadavky. 

• Zdroje tepla financované z OPŽP musí být již od samého počátku programového období v souladu s požadavky na minimální energetickou účinnost a emisní limity aplikovatelné na konci roku 
2020 dle ustanovení směrnice 2009/125/EK o Ekodesignu.  

• Projekty musí být sociálně a ekonomicky udržitelné a musí zohledňovat „energetickou chudobu“.
• Projekty v oblastech s nejvyšším počtem obyvatel, s největším překročením imisních limitů a v oblastech, kde jsou projekty integrovány do plánů ochrany ovzduší, budou mít prioritu. 
• Všechny projekty musí být v souladu s environmentálními standardy a právními předpisy EU.
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Cílem Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) je zlepšení lidského kapitálu 
obyvatel a veřejné správy v České republice, tedy základních prvků konkurence-
schopnosti. Česko musí těmto oblastem věnovat značnou pozornost, pokud chce 
v současném komplexním světě obstát. OPZ je zaměřen také na podporu rovných 
příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdě-
lávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, moderniza-
ci veřejné správy a služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací 
v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Řídící orgán:  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Finanční rámec:  2,15 mld. eur (9 % ESIF 2014–2020)

Kontakty:  webové stránky: www.esf.cr.cz
e-mail: esf@mpsv.cz

Podporované aktivity OPZ vycházejí ze čtyř prioritních os (PO) a zároveň naplňují 
dílčí strategické cíle, jichž má být k roku 2020 dosaženo.

  PO1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
  PO2 Sociální začleňování a boj s chudobou
  PO3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
  PO4 Efektivní veřejná správa

Z hlediska možností čerpání dotací mohou obce jako žadatelé podat projekto-
vou žádost do všech prioritních os.

PO1   Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Strategickým cílem této prioritní osy je zvýšení zaměstnanosti starších, nízkokvalifi-
kovaných a různými způsoby znevýhodněných osob na trhu práce. Podpora je dále 
zacílena na mladé lidi, jimž je věnován samostatný program „Záruky pro mládež“. Sa-
mostatným cílem je pak dlouhodobé snižování rozdílů mezi muži a ženami v jejich 
postavení na trhu práce.

PO2   Sociální začleňování a boj s chudobou
Druhá prioritní osa OPZ je zaměřena na pomoc sociálně vyloučeným osobám a pre-
venci před sociálně patologickými jevy, které představují celospolečenský problém 
a hrozbu. Mezi hlavní strategické cíle Prioritní osy 2 patří zvyšování uplatnitelnosti 
sociálně vyloučených osob na trhu práce a rozvoj sociální ekonomiky. Vedle po-
stavení na trhu práce je cílem také zvyšování kvality poskytování sociálních služeb 
a služeb na toto navazujících. Kromě sociálních služeb je důraz kladen i na služby 
zdravotní a přesun jejich těžiště směrem k ohroženým komunitám, a to zejména 
u psychiatrické péče.

PO3   Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
Jediným strategickým cílem Prioritní osy 3 je zvyšování efektivity sociálních inovací. 
Téma navazuje na prioritní osu 2 a jeho záměrem je podpora vzdělávání, výzkumu 
a implementace poznatků do praxe, jakož i mezinárodní spolupráce členských států 
EU v oblasti sociálního podnikání a rozvoje nových metod sociální práce.

PO4   Efektivní veřejná správa
Strategické cíle Prioritní osy 4 vycházejí z potřeby zjednodušit a zefektivnit proce-
sy veřejné správy. Důraz je kladen zejména na snižování administrativní náročnosti 
procedur a prohlubování kompetencí lidských zdrojů.

OP Zaměstnanost

http://www.esf.cr.cz


45OP Zaměstnanost

Prioritní osa 1:  Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Investiční 
priorita Strategický cíl Celková alokace EU: 1 319 mil. eur

IP 1.1

SC1 Zvýšit 
zaměstnanost 
podpořených 
osob, zejména 
starších, 
mladších, 
nízkokvalifikova-
ných a 
znevýhodněných

Územní zaměření podpory: V souladu s čl. 96 (1) (a) obecného nařízení bude umožněno zacílení podpory v rámci této investiční priority na celé území České re-
publiky tak, aby mohly být problémy trhu práce řešeny pomocí nástrojů APZ plošně v rámci celé ČR. Zvýšená pozornost, jak z hlediska výše vyčleněných finančních 
prostředků, tak z hlediska podporovaných opatření, bude věnována krajům s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti a obcím ve státem podporovaných hospo-
dářsky problémových regionech.

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Zprostředkování zaměstnání – podpora činností souvisejících s vyhledáváním zaměstnání pro osobu, která se 
o práci uchází včetně podpory mezinárodní pracovní mobility; dále s vyhledáváním zaměstnanců pro zaměstnavate-
le, který hledá nové pracovní síly; poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí; sdílené zprostřed-
kování zaměstnání prostřednictvím agentur práce.

• Poradenské a informační činnosti a programy – realizace poradenských činností a programů, jejichž cílem je 
zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob zprostředkujících vhodné zaměstnání; příprava k práci 
s osobami se zdravotním postižením; příprava vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (za možného využití 
profilace uchazečů o zaměstnání a targetingu), podpora JOB klubů, řízené poradenství ke změně kvalifikace.

• Bilanční a pracovní diagnostika – podpora souladu mezi schopnostním, vzdělanostním a pracovním potenciálem 
osob a možností jejich reálného uplatnění na trhu práce; pracovní diagnostika jako subsystém bilanční diagnostiky 
se přímo zaměřuje na možnosti konkrétního pracovního uplatnění odpovídajícího schopnostem a zájmům klienta.

• Rekvalifikace – podpora při získávání nové kvalifikace, při zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kva-
lifikace včetně jejího udržování a obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění 
osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala.

• Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce (např. čtenářská gramotnost, nume-
rická gramotnost či rozvoj digitálních kompetencí apod.).

• Podpora vytváření nových pracovních míst nebo míst vyhrazených pro určitou skupinu osob náležejících k ohro-
ženým skupinám na trhu práce včetně podpory začínajících OSVČ z řad uchazečů o zaměstnání či jiných skupin osob 
znevýhodněných na trhu práce.

• Podpora umístění na uvolněná pracovní místa – bude podporováno nejenom vytváření či vymezování nových 
pracovních míst, ale rovněž umisťování ohrožených skupin osob na ta místa, která budou z různých příčin (např. od-
chod do důchodu atd.) na trhu práce uvolňována.

• Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností, jako jsou veřejně prospěšné práce, společensky 
účelná pracovní místa, krátkodobé pracovní příležitosti, pracovní trénink, odborné praxe a stáže včetně podpory 
mezinárodní pracovní mobility.

• Podpora flexibilních forem zaměstnání jako způsobu vytváření podmínek zejména pro uplatnění žen, mladých 
lidí, starších osob a dalších osob znevýhodněných na trhu práce (zkrácený úvazek, rotace na pracovním místě, sdílení 
pracovního místa, práce na dálku apod.).

• Doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce s cílem usnadnění přístupu cílových 
skupin k hlavní formě podpory v této investiční prioritě – zejména podpora zapracování, dopravy, ubytování a stra-
vování účastníků, péče o závislé osoby, zvyšování finanční gramotnosti a prevence předlužení a další doprovodné 
sociální aktivity umožňující začlenění podpořených osob na trh práce.

• Obce
maximálně 95 %

• Obce 
a svazky obcí
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• Motivační aktivity – aktivity zaměřené na zvýšení orientace v požadavcích trhu práce, požadavcích volných pra-
covních míst na trhu práce, dále příprava k zařazení do rekvalifikace, resp. jiného nástroje aktivní politiky zaměstna-
nosti včetně obnovení pracovních návyků.

• Pracovní rehabilitace – podpora souvislé činnosti zaměřené na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se 
zdravotním postižením.

• Realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v souladu s aktuálními potřebami 
trhu práce včetně podpory principů sociální ekonomiky.

Poznámky: V rámci této investiční priority mohou být realizovány také projekty, které budou součástí integrovaných nástrojů, viz kap. 4 Integrovaný přístup 
k územnímu rozvoji Programového dokumentu OPZ. V takovém případě budou projekty vybírány v souladu s postupem uvedeným v Metodickém pokynu pro 
využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020.

SC2 Zvýšit 
zaměstnanost 
podpořených mladých 
osob prostřednictvím 
programu Záruky pro 
mládež

Územní zaměření podpory: V souladu s čl. 96 (1) (a) obecného nařízení bude umožněno zacílení podpory v rámci této investiční priority na celé území České 
republiky tak, aby mohly být problémy trhu práce řešeny pomocí nástrojů APZ plošně v rámci celé ČR. Zvýšená pozornost, jak z hlediska výše vyčleněných 
finančních prostředků, tak z hlediska podporovaných opatření, bude věnována krajům s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti a obcím ve státem podporo-
vaných hospodářsky problémových regionech.

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání a poskytování souvisejících služeb v oblasti zaměstna-
nosti.

• Poskytování poradenské činnosti za účelem zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů mladých pro 
volbu povolání; zprostředkování vhodného zaměstnání a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstna-
nosti. Poskytování poradenství v oblasti další účasti ve vzdělávání, zvyšování či prohlubování kvalifikace, včetně 
podpory rekvalifikací s cílem harmonizovat vztah mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce.

• Poskytování rekvalifikací – získání nové kvalifikace, zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifi-
kace včetně jejího udržování a obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění 
osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala.

• Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností, jako jsou veřejně prospěšné práce, společensky 
účelná pracovní místa, krátkodobé pracovní příležitosti, pracovní trénink, odborné praxe a stáže včetně 
podpory mezinárodní pracovní mobility.

• Podpora vytváření míst určených k získání odborné praxe či podpora vytváření stáží.
• Podpora zahájení samostatné výdělečné činnosti, a to zejména formou rekvalifikací, poradenství a poskytování 

příspěvků.
• Motivační aktivity zaměřené na zvýšení orientace mladých lidí v požadavcích trhu práce, požadavcích volných 

pracovních míst na trhu práce, dále příprava k zařazení do rekvalifikace, resp. jiného nástroje aktivní politiky zaměst-
nanosti včetně obnovení nebo získání pracovních návyků.

• Obce 
maximálně 
95 %

• Obce a svazky 
obcí

Poznámky: V rámci této investiční priority mohou být realizovány také projekty, které budou součástí integrovaných nástrojů, viz kap. 4 Integrovaný přístup 
k územnímu rozvoji Programového dokumentu OPZ. V takovém případě budou projekty vybírány v souladu s postupem uvedeným v Metodickém pokynu pro 
využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020.
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IP 1.2

SC1 Snížit rozdíly  
v postavení 
žen a mužů 
na trhu práce

Územní zaměření podpory: V souladu s čl. 96 (1) (a) obecného nařízení bude umožněno zacílení podpory v rámci této investiční priority na celé území České 
republiky tak, aby mohla být problematika rovnosti žen a mužů a slaďování soukromého a pracovního života řešena plošně v celé ČR.

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Podpora vybudování a provozu, nastavení kvality a následného rozvoje sítě finančně i místně dostupných 
služeb péče o děti typu dětské skupiny, dětských klubů, případně dalších typů, s důrazem na překlenutí stávající 
absence služeb pro děti do tří let, případně pro starší děti dle aktuální demografické situace, včetně vzdělávání osob 
pracujících v podpořených zařízeních péče o děti a osob poskytujících, resp. připravujících se na poskytování služeb 
péče o děti.

• Další profesní vzdělávání pro ženy a osoby pečující o jiné závislé osoby zaměřené na zlepšení jejich přístupu na 
trh práce včetně výkonu samostatné výdělečné činnosti.

• Vzdělávání a poradenské aktivity pro osoby na mateřské a rodičovské dovolené a pečující o závislé osoby či ženy ve 
starším věku.

• Podpora opatření pro odstranění projevů diskriminace na trhu práce na základě pohlaví (včetně vícečetné dis-
kriminace) a pro snížení horizontální a vertikální segregace trhu práce podle pohlaví a rozdílů v odměňování žen 
a mužů.

• Vzdělávání, zvyšování povědomí, poradenství v oblasti rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce za účelem od-
straňování genderových stereotypů a diskriminace na základě pohlaví.

• Advokační služby pro pomoc obětem diskriminace na trhu práce z hlediska rovnosti žen a mužů včetně ekonomic-
kého, psychologického a právního poradenství.

• Podpora zavádění flexibilních forem práce a jejich využívání v praxi jako nástrojů podpory slučitelnosti pracovního 
a soukromého života – vzdělávání, osvěta a poradenství pro zaměstnavatele v této oblasti a zároveň přímo finanční 
podpora flexibilních forem práce pomocí mzdových příspěvků.

• Tvorba a realizace komplexních programů na podporu zahájení a rozvoj samostatné výdělečné činnosti.
• Podpora aktivit zaměřených na vyšší míru zapojení mužů do péče o děti a další závislé osoby, např. sociologic-

ká šetření, osvěta, propagace tématu, vzdělávání mužů v oblasti rodičovských kompetencí a slaďování pracovního 
a rodinného života, osvěta a poradenství u zaměstnavatelů, jak podporovat slaďování pracovního a rodinného života 
u zaměstnanců – mužů, poradenství pro muže na rodičovské dovolené aj.

• Doprovodná opatření vedoucí k podpoře rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce s cílem usnadnění pří-
stupu cílových skupin k hlavní formě podpory v této investiční prioritě, zejména zajištění dopravy, ubytování 
a stravování účastníků, péče o závislé osoby apod.

• Zlepšení koordinace místních a celostátních politik týkajících se rovných příležitostí žen a mužů a jejich 
implementace či přizpůsobení – koordinace tvorby a implementace strategie rovných příležitostí na jed-
notlivých ministerstvech, tvorba a implementace strategie rovných příležitostí v rámci ministerstev a samo-
správních celků, podpora gender focal pointů, doplnění genderově rozdělených dat do statistik, uplatňování 
metodiky hodnocení dopadu politik na ženy a muže, tvorba systému genderových statistik, implementace 
opatření ve prospěch rovných příležitostí a slaďování pracovního a soukromého života ve státní správě, gen-
derové rozpočtování, osvětové kampaně a soutěže na podporu rovných příležitostí, systémové projekty na podpo-
ru zaměstnanosti žen, snižování horizontální a vertikální segregace na trhu práce a snižování rozdílů v odměňování 
žen a mužů.

• Obce 
maximálně 
95 %

• Obce

Poznámky: Na aktivity v této investiční prioritě navazují aktivity v prioritní ose 3 OPVVV Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 
vzdělávání, prioritní ose 4 OP Praha – pól růstu ČR (OPPPR) Vzdělání a vzdělanost a v prioritní ose 2 IROP Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro 
obyvatele regionů.
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Prioritní osa 2:  Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční 
priorita Strategický cíl Celková alokace EU: 572 mil. eur

IP 2.1

SC1  Zvýšit 
uplatnitelnost 
osob 
ohrožených 
sociálním 
vyloučením 
nebo sociálně 
vyloučených 
ve společnosti 
a na trhu práce

Územní zaměření podpory: V souladu s čl. 96 (1) (a) obecného nařízení bude umožněno zacílení podpory v rámci této investiční priority na celé území České re-
publiky napříč všemi typy regionů (tj. území rozvojová, stabilizovaná i periferní) tak, aby mohly být problémy sociálního vyloučení a boje s chudobou řešeny systémově 
v rámci celé ČR. Systém sociální ochrany musí být schopen aktivně reagovat na potřeby osob vzniklé kdekoliv na území ČR a založené na jakémkoliv sociálním jevu, 
musí být schopen tyto jevy na území účinně a efektivně řešit, a to především s ohledem na místní potřeby a specifika. V odůvodněných případech budou intervence 
zaměřeny také na sociálně vyloučené lokality (především s vysokým podílem romské populace), jejichž počet se neustále zvyšuje.

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Podpora sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřed-
nictvím sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb obecného zájmu se zaměřením na zapojení těchto osob 
do ekonomického, sociálního, pracovního života společnosti.

• Podpora služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce; podpora specific-
kých nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách, zejména komunitní práce včetně podpory 
koordinační role obcí v této oblasti.

• Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče.
• Podpora partnerských projektů v sociální oblasti propojující různé úrovně veřejné správy a další instituce; posilová-

ní informovanosti a efektivní komunikace o problematice sociálního vyloučení u všech relevantních aktérů.
• Podpora profesionální realizace sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám 

zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí: podpora využití specifických me-
tod a technik sociální práce a individualizovaného přístupu, podpora výkonu sociální práce se zaměřením na identifikaci 
potřeb osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených na úrovni odborných postupů při případové práci, 
metodické činnosti a koordinaci nástrojů pomoci apod.

• Vzdělávání a poradenství, aktivizační, asistenční a motivační programy na podporu rodičovských kompetencí, získá-
vání základních sociálních a profesních dovedností, uplatnění se na trhu práce, společenského začlenění osob vystavených 
institucionalizaci – zvládání zátěží běžného života, programy na učení se hodnotám v oblasti svobody a odpovědnosti jed-
notlivce apod.

• Programy právní a finanční gramotnosti a na prevenci a řešení zadluženosti a předluženosti včetně poradenství.
• Podpora dobrovolnictví při činnostech vedoucích k aktivnímu začleňování a zvýšení zaměstnatelnosti.
• Programy na podporu aktivního a zdravého stárnutí, např. opatření na podporu zvýšení zaměstnanosti a společenského 

uplatnění starších osob, zvýšení povědomí společnosti o stárnutí, mezigenerační dialog, rozvoj asistivních technologií.
• Programy prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality; programy pro osoby opouštějící zařízení pro 

výkon trestu odnětí svobody, pro osoby ve výkonu trestu, probační a resocializační programy; programy sociálněprávní 
ochrany osob.

• Programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi nebo závislé na návykových látkách, progra-
my pro osoby s chronickým duševním onemocněním (mimo zdravotnické služby a péči).

• Zapojování osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených do prevence a do rozhodovacích 
procesů na místní úrovni, podpora a rozvoj participativních metod práce s cílovou skupinou.

• Podpora mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života a na trh práce po ukončení 
vzdělání (zejména pokud pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí, náhradní rodinné péče nebo ústavní péče).

• Obce 
maximálně 
95 %, školy  
a školská 
zařízení  
až 100 %,  
soukromo- 
právní 
subjekty 
vykonáva-
jící veřejně 
prospěšnou 
činnost  
100 %

• Obce a jimi 
zřizované 
organizace

• Svazky obcí
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• Rozvoj aktivit včetně vzdělávání a poradenství na podporu neformální péče, tj. péče poskytované v rámci rodin nebo 
komunit osobami blízkými nebo jinými, a sdílené péče, tj. kombinace péče poskytované profesionálními poskytovateli 
a neformálními pečovateli včetně rozvoje domácí paliativní péče.

• Aktivity přispívající k boji s diskriminací na základě pohlaví, rasového, národnostního nebo etnického původu, víry nebo 
přesvědčení, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace či jiného statutu, např. vzdělávací aktivity pro pracovníky 
a další osvětové aktivity zaměřené na destigmatizaci cílové skupiny, na informování o příčinách a formách diskriminace 
a způsobech prevence a odstraňování diskriminace, poskytování poradenství cílovým skupinám týkajícího se nediskrimina-
ce a rozvoj různých forem služeb pro oběti diskriminace.

• Podpora aktivit místních samospráv při optimalizaci pokrytí regionů sociálními službami, službami pro rodiny 
a děti a dalšími navazujícími službami podporujícími sociální začleňování osob v jejich přirozeném prostředí, včet-
ně aktivit posilujících sociální kapitál, vzájemnost a sociální soudržnost v místě/komunitě.

• Podpora plánování sociální bytové politiky obcí, vznik a rozvoj nástrojů sociálního/dostupného/podporovaného 
bydlení jako prevence prostorového vyloučení, vzniku sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví, např. aktivity 
k zabránění nedobrovolnému vystěhování osob z bydlení, podpora nových metod sociální práce zaměřených na prevenci 
ztráty bydlení a znovuzačlenění do bydlení.

Poznámky: Na aktivity v této investiční prioritě navazují aktivity v prioritní ose 2 IROP Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů a prioritní ose 
3 OPVVV Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.
V rámci této investiční priority mohou být realizovány také projekty, které budou součástí integrovaných nástrojů, viz kap. 4 Integrovaný přístup k územnímu rozvoji Pro-
gramového dokumentu OPZ. V takovém případě budou projekty vybírány v souladu s postupem uvedeným v Metodickém pokynu pro využití integrovaných nástrojů 
v programovém období 2014–2020.

SC2  Rozvoj 
sektoru 
sociální  
ekonomiky

Územní zaměření podpory:  V souladu s čl. 96 (1) (a) obecného nařízení bude umožněno zacílení podpory v rámci této investiční priority na celé území České republiky 
napříč všemi typy regionů (tj. území rozvojová, stabilizovaná i periferní) tak, aby mohly být problémy sociálního vyloučení a boje s chudobou řešeny systémově v rámci celé 
ČR. Systém sociální ochrany musí být schopen aktivně reagovat na potřeby osob vzniklé kdekoliv na území ČR a založené na jakémkoliv sociálním jevu, musí být schopen 
tyto jevy na území účinně a efektivně řešit, a to především s ohledem na místní potřeby a specifika. V odůvodněných případech budou intervence zaměřeny také na so- 
ciálně vyloučené lokality (především s vysokým podílem romské populace), jejichž počet se neustále zvyšuje.

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, zavedení systému podpory startu, rozvoje a udržitel-
nosti sociálních podniků (zapojení i soukromého sektoru) včetně aktivit vedoucích k zajištění snadnějšího přístupu k jejich 
financování.

• Aktivity k posílení postavení sociálně vyloučených osob na trhu práce prostřednictvím aktivního začleňování osob v sociál-
ně-podnikatelských subjektech.

• Zavádění vzdělávacích programů a poradenství souvisejících s podporou vzniku, založením, provozem a marketingem so-
ciálního podniku.

• Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků včetně společensky odpovědného zadávání zakázek; 
zvyšování povědomí a informovanosti o sociálním podnikání a spolupráce všech relevantních aktérů.

• Obce 
maximálně 
95 %

• Obce a jimi  
zřizované  
organizace

• Svazky obcí

Poznámky: Na aktivity v této investiční prioritě navazují aktivity v prioritní ose 2 IROP Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů a prioritní ose 
3 OPVVV Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.
Důležitým kritériem u sociálních podniků je nezávislost (autonomie v manažerském rozhodování a řízení). Pokud je jedním ze zřizovatelů obec, její celko-
vý vlastnický podíl v podniku musí být menší než 50 %. Pokud je zřizovatelem více obcí, vlastnický podíl každé z těchto obcí musí být menší než 50 %. 
V zakládacích dokumentech sociálního podniku je vymezena míra nezávislosti na těchto jednotlivých obcích, která spočívá v dodržování principů demokra-
tického řízení a široké participace, a žádná z těchto obcí nedisponuje většinou rozhodovacích práv. Zřizovatelem může být dobrovolný svazek obcí, který je
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složen nejméně ze tří obcí, a žádná z nich v něm nedisponuje většinou rozhodovacích práv. Ve stanovách svazku obcí je zakotvena nezávislost rozho-
dování orgánů svazku daná dodržováním principů demokratického řízení a široké participace a jeho rozhodování není založeno na výši kapitálových 
podílů. Ve stanovách svazku obcí je vymezena míra nezávislosti na svazku obcí i na jednotlivých obcích.

IP 2.2

Územní zaměření podpory: V souladu s čl. 96 (1) (a) obecného nařízení bude umožněno zacílení podpory v rámci této investiční priority na celé území České republiky tak, aby mohly 
být problémy sociálního vyloučení a boje s chudobou řešeny systémově v rámci celé ČR. Zároveň budou intervence zaměřeny zejména na území s nedostatečným pokrytím kvalitních 
služeb a na území s žádnou či nízkou nabídkou sociální práce, terénních a ambulantních služeb či služeb komunitního typu. Dostupnost sociálních služeb je v České republice územně 
diferencovaná. Lepší dostupnost je v městských aglomeracích, horší v periferních regionech. S tím souvisí potřeba snižovat nerovnosti ve zdravotním stavu obyvatel ČR a zaměřovat se 
primárně na lokality a regiony s vyšším rizikem ohrožení zdraví.

SC1  Zvýšit kvalitu 
a udržitelnost 
systému 
sociálních služeb, 
služeb pro rodiny 
a děti a dalších 
navazujících 
služeb  
podporujících 
sociální  
začleňování

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Podpora transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb (zejména pro osoby se zdravotním po-
stižením a seniory), zařízení ústavní péče pro děti a rozvoj nových služeb komunitního typu, ambulantních a terénních 
služeb a nových typů péče včetně rozvoje a rozšiřování nástrojů pro identifikaci a odstraňování dopadů institucionalizace 
na uživatele pobytových sociálních služeb a rozvoje individuálního plánování podpory zaměřené na integraci uživatele 
ústavních služeb do běžného prostředí, řešení dopadů reformy psychiatrické péče na systém sociálních služeb a provázání 
s návaznými veřejně dostupnými službami.

• Rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování včetně přenosu dobré praxe a podpory pilotních 
projektů k posílení udržitelnosti a vyšší efektivnosti jednotlivých systémů (zapojování i soukromého sektoru), opatření 
k zefektivňování procesů v sociálních službách a ve službách pro rodiny a děti a rozvoje strategického řízení a managemen-
tu s cílem podpořit prevenci a včasnou intervenci.

• Podpora systému sociálního bydlení a s ním spojených preventivních, následných a doprovodných služeb.
• Zavádění komplexních programů a vytváření podmínek přesahujících jednotlivé oblasti podpory sociálního začleňování 

osob, zavádění nástrojů mezioborové a meziresortní spolupráce při řešení situace osob na úrovni poskytovatele služeb 
nebo na úrovni obce: rozšiřování metody case managementu, aktivity podporující spolupráci v síti mezi ÚP ČR, poskytova-
teli služeb, místní samosprávou, zaměstnavateli a dalšími relevantními aktéry apod.

• Propojování informačních systémů pro evidenci, kontrolu a hodnocení efektivity a účelnosti služeb, včetně prostředků 
vynakládaných na tyto služby, mezi všemi aktéry (zejména veřejná správa, kraje, obce, poskytovatelé služeb), dostupné 
i široké veřejnosti: jedná se zejména o systém výkaznictví sociálních služeb (pro sledování dat o poskytovaných službách na 
příslušném území), registr sociálních služeb (pro základní evidenci poskytovatelů služeb s vydaným oprávněním), sledování 
sociálních jevů a sociálních programů (pro plánování rozvoje služeb ve vztahu k výskytu sociálních jevů ve společnosti 
a pro efektivní alokaci zdrojů).

• Rozvoj a rozšiřování systémů kvality, standardizace činností v sociálních službách, službách pro rodiny a děti, 
sociálněprávní ochraně dětí a v dalších navazujících službách (včetně služeb pro neformální pečovatele) a organi-
zacích podporujících sociální začleňování včetně vytváření kontrolních mechanismů; rozvoj systému supervizí.

• Systémová, koncepční, strategická, osvětová a metodická opatření v oblasti sociálních služeb, služeb pro rodiny 
a děti, služeb na ochranu práv dětí a jejich oprávněných zájmů, služeb napomáhajících rozvoji rodičovských kom-
petencí, služeb péče o děti, náhradní rodinné péče a sociálního začleňování.

• Podpora koordinovaného využívání dobrovolníků v oblasti sociální integrace organizacemi s udělenou akreditací Minister-
stva vnitra, vznik dobrovolnických center apod.

• Podpora procesu střednědobého plánování služeb (zavádění, realizace a vyhodnocování procesu) včetně tvorby 
střednědobých plánů rozvoje služeb.

• Podpora a posilování koordinační role obcí (tvorba strategií spočívajících na odpovědnosti místních samospráv 
a spolupráci klíčových aktérů za účelem předcházení a komplexního řešení problémů sociálního vyloučení).

• Obce 
maximálně 
95 %

• Obce a jimi 
zřizované 
organizace

• Svazky obcí
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• Vzdělávání v sociální oblasti, v oblasti koncepční, strategické a manažerské u pracovníků v sociálních službách, 
osob pracujících s dětmi, pracovníků ve službách pro rodiny a děti a v dalších navazujících službách a organizacích, které 
podporují sociální začleňování, včetně orgánů sociálněprávní ochrany dětí, vzdělávání neformálních pečovatelů.

• Podpora aktivit vedoucích k rozvíjení a zkvalitnění výkonu činností sociální práce, zvyšování kompetencí sociálních 
pracovníků zejména formou vzdělávání sociálních pracovníků pracujících ve službách a ve veřejné správě, zajišťování 
metodických podpor a výměnných stáží. Jde zejména o rozvoj v oblasti schopností posoudit sociální situaci klienta, case 
managementu, multidisciplinárního plánování podpory a pomoci v rámci konkrétní situace klienta, dovednosti síťování 
v rámci konkrétního území, rozpoznání rizik a dopadů institucionalizace a jejího předcházení apod.

• Vzdělávání pracovníků a dalších relevantních aktérů v oblasti prevence diskriminace a rovných příležitostí, v oblasti ochra-
ny práv zranitelných skupin, prevence špatného zacházení.

• Budování kapacit nestátních neziskových organizací zejména prostřednictvím vzdělávání pracovníků NNO a opatření 
na zvyšování profesionality, organizačního řízení, plánování, transparentnosti a vícezdrojového financování NNO.

Poznámka: Na aktivity v této investiční prioritě navazují aktivity v prioritní ose 2 IROP Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

SC2  Zvýšit 
dostupnost 
a efektivitu  
zdravotních 
služeb a umožnit 
přesun těžiště 
psychiatrické 
péče do 
komunity

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Podpora specializačního postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků v oborech vyznačujících se regionálními 
rozdíly v dostupnosti, v oborech, kde nepříznivý věkový průměr způsobuje nedostupnost péče, a oborech s nedostateč-
ným pokrytím péče. Kromě specializačního vzdělávání budou podporovány rovněž odborné stáže a příprava vzdělávacích 
materiálů.

• Zavádění zdravotní péče ve vybraných oborech v regionech, kde tato péče dříve nebyla poskytována nebo byla posky-
tována v nedostatečném objemu, včetně péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Financovány budou především 
potřebné režijní náklady (např. jízdné) a vzdělávání zdravotnického personálu apod.

• Vytvoření a zajištění fungování regionálních center zdraví zaměřených na tvorbu a realizaci programů podpory zdraví 
a zdravotní gramotnosti ohrožených skupin.

• Realizace screeningových programů a zlepšení jejich dostupnosti nejrizikovějším skupinám.
• Podpora transformace a deinstitucionalizace zdravotnických služeb v oblasti psychiatrické péče, rozvoj nových služeb ko-

munitního typu, ambulantních a terénních služeb a nových typů péče včetně rozvoje a rozšiřování nástrojů pro identifikaci 
a odstraňování dopadů institucionalizace na uživatele.

• Aktivity na podporu přesunu těžiště psychiatrické péče do komunity, jako je: 
 tvorba a realizace vzdělávacích programů pro lékařské i nelékařské pracovníky poskytovatelů psychiatrické péče 

v oborech, jako je např. psychoterapie, krizová intervence, case management, specifické komunikační dovednosti, 
fyzická bezpečnost pracovníků, vzdělání v oboru psychiatrické sestry, komunitní psychiatrické sestry. Dále vzdělá-
vání osob zapojených do procesu reformy psychiatrické péče, ať již jde o lékařské a nelékařské pracovníky (např. 
praktičtí lékaři) nebo nezdravotníky (učitelé, pracovníci státní správy apod.);

 informační a destigmatizační programy na podporu duševního zdraví a života bez závislosti pro pacienty, jejich 
rodinné příslušníky, neformální pečovatele nebo veřejnost přicházející do styku s duševně nemocnými, jako jsou 
např. přednášky, workshopy, diskuse, kampaně, peerovské programy apod.

• Obce 
maximálně 
95 %

• Obce a jimi  
zřizované  
organizace

• Svazky obcí

Poznámka: Na aktivity v této investiční prioritě navazují aktivity v prioritní ose 2 IROP Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.
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Prioritní osa 3:  Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Investiční 
priorita Strategický cíl Celková alokace EU: 42 mil. eur na celou IP 3.1

IP 3.1

SC1 Zvýšit 
kvalitu 
a kvantitu 
využívání  
sociálních 
inovací  
a mezinárodní 
spolupráce 
v tematických 
oblastech OPZ

Územní zaměření podpory:  V souladu s čl. 96 (1) (a) obecného nařízení bude umožněno zacílení podpory v rámci této prioritní osy na celé území České republiky.

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

Aktivity, které přispějí ke vzniku a rozvoji inovačního prostředí a zvýšení povědomí o sociálních inovacích, například:
• Podpora kapacit pro vývoj a šíření inovací – např. inovačních laboratoří, hubů a inkubátorů na příslušné úrovni zaměřených 

na podporu inovací v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.
• Vytvoření a rozvoj kapacit pro inovační nabídku a poptávku (vzdělávání aktérů na straně poptávky i nabídky, vznik inovační 

platformy – podpora síťování a spolupráce aktérů apod.).
• Podpora sociálního experimentování, sběru dobré praxe a fungujících principů a jejich šíření.

V oblasti tvorby sociálních inovací a rozvoje mezinárodní spolupráce se zaměříme na následující oblasti a témata, 
tvorba inovací bude podporována v celém jejich cyklu (od vstupního výzkumu problému, přes vývoj řešení a ověření jeho 
fungování po zajištění podmínek pro jeho úspěšné rozšíření):
• Aktivní a preventivní nástroje politiky zaměstnanosti, zprostředkování práce, inovace v zaměstnávání mladých a starších 

lidí, inovace přispívající k rovným příležitostem na trhu práce a s důrazem na slaďování pracovního a rodinného života, vznik 
nových pracovních příležitostí a přeměnu stávajících pracovních pozic v kontextu tzv. green economy a kreativních odvětví.

• Rozvíjení nových forem spolupráce regionů v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování.
• Přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám trhu práce, rozvoj lidských zdrojů ve firmách, inovace na pracoviš-

tích, rozvoj dalšího vzdělávání a strategií celoživotního vzdělávání pro zaměstnance.
• Nové přístupy k aktivnímu a zdravému stárnutí zejména v souvislosti s udržením starších osob na trhu práce.
• Efektivní využití potenciálu migrace – inovativní způsoby práce s migranty v návaznosti na jejich inkluzi na trh práce (např. 

řešení nelegálních forem zaměstnanosti) a aktuální potřeby trhu práce.
• Zvyšování efektivity sociálních služeb a nové způsoby jejich financování a spolupráce se zaměstnavateli.
• Inovace v oblasti dlouhodobé péče, propojení sociální a zdravotní péče k zefektivnění služeb a komplexnímu uspoko-

jení potřeb uživatelů,
• Podpora práce komunitních organizací a dalších místních iniciativ s cílem zlepšování vztahů a koordinace mezi různými 

organizacemi se záměrem poskytovat vylepšené služby, které reagují na aktuální potřeby klientů.
• Podpora nových metod sociální práce zaměřených na prevenci ztráty bydlení a znovuzačlenění do bydlení.
• Inovace v oblasti sociálního začleňování, podpora inovací pro řešení vyloučených lokalit a lokalit, které jsou sociálním vylou-

čením ohrožené.
• Aktivity zvyšující transparentnost, udržitelnost a efektivnější fungování NNO, snižující závislost NNO na veřejných zdrojích 

a naopak vedoucí k lepšímu a efektivnějšímu využívání firemního dárcovství a spolupráce NNO se soukromou sférou.

• Obce  
maximálně 
95 %

• Obce
• Svazky obcí  

a jejich asociace
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• Adaptace na nové technologie zajištující udržitelný rozvoj – inovativní způsoby adaptace zaměstnanců na nové 
technologie na pracovišti, adaptace osob vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením a chudobou na nové 
technologie s cílem zvýšení jejich zaměstnatelnosti.

• Rozvoj sociálního a sociálně integračního podnikání, např. s využitím sociálních franšíz, podpora produkce vytvo-
řené zejména osobami znevýhodněnými na trhu práce.

• Výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi členskými státy EU v otázkách aktivní politiky zaměstnanosti, zejména níže 
uvedených cílových skupin, týkajících se řešení problémů sociálního začleňování osob vyloučených nebo ohrožených 
sociálním vyloučením a chudobou s cílem jejich návratu do společnosti a rovněž jejich návratu na trh práce.

• Podpora vzniku tematických sítí a spolupráce mezi projekty v různých členských státech EU s cílem zlepšit výsled-
ky vlastních projektů či dosáhnout společných výsledků v oblasti (i) zvýšení zaměstnatelnosti zejména znevýhodněných 
skupin na trhu práce, (ii) vytváření inovativních forem organizace práce příznivých zejména pro starší osoby za účelem 
dlouhodobějšího udržení starších pracovníků v zaměstnání, dále pro rodiče s malými dětmi a osoby pečující o další závislé 
členy rodiny, (iii) podpory aktivního a zdravého stárnutí, (iv) sociálního začleňování osob vyloučených nebo ohrožených 
sociálním vyloučením a chudobou, včetně preventivních opatření a (v) v oblasti veřejné správy.

• Rozvoj nových nástrojů ověřování, validace a předvýběru vhodných přístupů pro politiky veřejné správy a jejich 
implementace především v oblastech: 

 zvyšování transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nových metod;
 sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a dalších nových forem zadávání veřejných zakázek;
 sociálně odpovědného zaměstnávání ve veřejné správě;
 průřezového vzdělávání zaměstnanců veřejné správy např. v oblastech environmentálních aspektů, udržitelného 

rozvoje apod.;
 podpory inovativních přístupů a metod ve veřejné správě;
 zavádění metod kvality ve veřejné správě mimo rámec obvyklých standardů kvality.
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Prioritní osa 4:  Efektivní veřejná správa

Investiční 
priorita Strategický cíl Celková alokace EU: 127 mil. eur na celou IP 4.1

IP 4.1

Územní zaměření podpory: Z důvodu specifického postavení veřejných institucí a orgánů podporuje tato prioritní osa intervence na celém území ČR, tedy i na území hl. města Prahy. Ve-
řejná správa, ale například i složky IZS jsou neoddělitelně provázány s ústředními řídícími orgány či institucemi, které jsou téměř výlučně situovány na území hlavního města. Zároveň aktivity 
podporované na základě této prioritní osy a jejích specifických cílů mají zpravidla systémovou, respektive národní povahu, a je proto žádoucí zajistit jejich realizaci na celém území státu.

SC1 Optimalizovat 
procesy 
a postupy ve 
veřejné správě 
zejména  
prostřednictvím 
posílení  
strategického  
řízení organizací, 
zvýšení kvality 
jejich fungování  
a snížení  
administrativní 
zátěže

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Dokončení podpory plošného procesního modelování agend jak pro přímý, tak pro přenesený výkon státní správy 
a následná realizace doporučených změn.

• Zkvalitnění strategického a projektového řízení, využívání analytických, metodických, evaluačních a dalších ob-
dobných studií a kapacit ve veřejné správě a justici.

• Podpora snižování administrativní a regulační zátěže, posílení a zlepšení ex ante a ex post hodnocení dopadů regulace (RIA, 
RIA ex post) včetně zhodnocení korupčních rizik (CIA).

• Zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř veřejné správy samotné i navenek směrem k občanům, zjednodu-
šení přístupu veřejnosti včetně osob se specifickými potřebami ke službám a informacím veřejné správy.

• Optimalizace výkonu veřejné správy v území.
• Racionalizace soudních řízení, posílení legislativních činností, podpora právního poradenství směrem k občanům i procesní 

standardizace justice, podpora využívání alternativních forem řešení sporů, alternativních trestů a procesů podmíněného 
propuštění, další opatření vedoucí ke kvalitnímu a efektivnímu fungování právního státu.

• Nastavení a rozvoj procesů dosahování kvality a jejího řízení včetně environmentálního managementu.

• Obce 
maximálně 
95 %, školy 
a školská 
zařízení  
až 100 %

• Obce a jimi  
zřizované  
a zakládané  
organizace

Poznámky: Na aktivity v této investiční prioritě navazují aktivity v prioritní ose IROP, konkrétně v prioritní ose 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí.

SC2  Profesiona-
lizovat veřejnou 
správu zejména 
prostřednictvím 
zvyšování znalostí 
a dovedností jejích 
pracovníků, rozvo-
je politik 
a strategií v oblasti 
lidských zdrojů  
a implementace 
služebního zákona

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů 
ve veřejné správě.

• Zavádění a rozvoj moderních metod ve veřejné správě.
• Profesionalizace státní služby.

• Obce 
maximálně 
95 %, školy 
a školská 
zařízení  
až 100 %

• Obce a jimi  
zřizované  
a zakládané 
organizace

Poznámky: Na aktivity v této investiční prioritě navazují aktivity v prioritní ose IROP, konkrétně v prioritní ose 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí.

Hlavní principy výběru operací v rámci cílů OPZ:
• Výběr projektů bude probíhat v souladu se závazným metodickým pokynem MMR pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014–2020. Tento metodický pokyn si klade 

za cíl mj. posílit důraz na posuzování skutečného smyslu a potřebnosti projektů (omezením počtu bodů přidělovaných za proveditelnost projektu) a zvýšení míry transparentnosti procesu výběru 
projektů. Metodický pokyn vychází mj. ze Strategie pro boj s podvody a korupcí v rámci čerpání ESI fondů v období 2014–2020.
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• V rámci této investiční priority budou vyhlašovány výzvy na předkládání soutěžních projektů a projektů přímého přidělení (nesoutěžních). Do výběru projektů přímého přidělení (stejně jako do pří-
pravy všech výzev) bude zapojeno příslušné Programové partnerství, tj. platforma ustavená ŘO OPZ pro vymezené úrovně struktury OPZ (zpravidla pro jednotlivé prioritní osy) na principu partnerství. 
V Programovém partnerství jsou zpravidla zastoupeni: ŘO, dotčené partnerské řídící orgány, věcní garanti za příslušnou oblast, MMR, další expertní subjekty/osoby, sociální a ekonomičtí partneři 
(zejména nestátní neziskový sektor). Projekty přímého přidělení musí ve fázi přípravy, tj. v podobě projektového záměru, získat souhlas Programového partnerství (nebo jím schválené platformy) 
s rozpracováním do formátu plné žádosti o podporu. Projekt přímého přidělení předložený do výzvy, aniž by měl tento souhlas, bude vyřazen v rámci hodnocení přijatelnosti dané žádosti o podporu. 

• Projekty budou hodnoceny a vybírány podle kritérií pro výběr projektů, která schválí Monitorovací výbor OPZ. Pro zajištění příspěvku projektů k plnění specifických cílů a dosahování výsledků přísluš-
ných prioritních os budou v kritériích pro výběr projektů zastoupena kritéria vztahující se k dosahování hodnot monitorovacích indikátorů, resp. jednotek výstupu v případě projektů využívajících 
jednotkové náklady. 

• Za účelem snížení administrativní zátěže bude usilováno o využívání zjednodušených forem vykazování výdajů. Všude tam, kde dostupná data a charakter projektů umožní definování konkrétních 
jednotek výstupů a jejich ocenění, bude zvažováno využití jednotkových nákladů.

• Při hodnocení a výběru projektů bude posuzována rovněž problematika horizontálních témat (rovné příležitosti a nediskriminace, rovnost žen a mužů a udržitelný rozvoj). Projekt, u kterého bude 
identifikován negativní dopad na uvedená horizontální témata, nebude moci být podpořen z prostředků OPZ (blíže viz kap. 11 Programového dokumentu OPZ).
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Hlavním cílem Operačního programu Doprava (OPD) je zajištění kvalitní dopravní 
infrastruktury v celé ČR včetně postupného vyrovnávání kvality dopravní sítě ČR se 
„starými“ zeměmi EU. Sektor dopravy je jednou z důležitých oblastí národního hos-
podářství, která ovlivňuje prakticky všechny oblasti veřejného i soukromého života 
a podnikatelské sféry. Kvalitní dopravní infrastruktura je nutnou podmínkou pro zvy-
šování konkurenceschopnosti celého státu i regionů. Její nerovnoměrná kvalita je 
jednou z příčin územních rozdílů.

Řídící orgán:   Ministerstvo dopravy ČR

Finanční rámec:  4,7 mld. eur (FS/EFFR)

Kontakty:  webové stránky: www.opd.cz
e-mail: info@opd.cz

OPD se v rámci tří prioritních os soustředí zejména na rozvoj železniční a silniční 
dopravy v rámci transevropské dopravní sítě (TEN-T) a samozřejmě i na silniční síť 
ostatní (mimo TEN-T):

  PO1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
  PO2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu 

a řízení silničního provozu
  PO3 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T

Z hlediska možností čerpání dotací mohou obce jako žadatelé podat projektovou 
žádost do prvních dvou prioritních os. Oprávnění žadatelé/příjemci jsou v OPD vy-
mezeni obecně jako vlastníci/správci dané infrastruktury či prostředků. Primárně 
se s obcemi jako žadateli počítá zejména ve specifických cílech 1.4 a 2.3, pří-
padně 2.2. V ostatních uvedených případech budou spíše žádat jiné subjekty.

PO1   Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Aktivity podporované v rámci Prioritní osy 1 se soustředí na modernizaci dopravních 
prostředků, cest i zařízení. Z ekologických důvodů je důraz kladen zejména na sys-
témy v elektrické trakci.

PO2   Silniční infrastruktura na síti TEN-T pro čistou mobilitu a řízení silničního 
provozu
V oblasti silniční dopravy se OPD soustředí na výstavbu úseků silniční sítě a také na 
rozvoj moderních IT technologií v dopravě hlavně pro ochranu infrastruktury a pro 
optimalizaci dopravy.

PO3   Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Cílem této prioritní osy je zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti 
a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví u rychlostních silnic a silnic 
I. třídy mimo síť TEN-T.

OP Doprava

http://www.opd.cz
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Prioritní osa 1:  Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu

Specifické cíle Celková alokace EU: 2 396 mil. eur

Územní zaměření podpory: Území celé ČR

1.1 Zlepšení 
infrastruktury 
pro vyšší 
konkurence-
schopnost 
a větší využití  
železniční  
dopravy

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Modernizace, obnova a výstavba tratí a zlepšování parametrů na síti TEN-T a mimo síť TEN-T (eliminace rychlostních propadů, omeze-
ní průchodnosti, traťové třídy zatížení apod.) včetně infrastruktury pro příměstskou dopravu.

• Modernizace a rekonstrukce tratí a další infrastruktury související s modernizací v rámci železničních uzlů.
• Zvýšení komfortu a vybavenosti infrastruktury stanic a zastávek ve správě správce železniční infrastruktury včetně naplnění souvisejí-

cích požadavků TSI PRM a INF.
• Úpravy tratí vedoucí k zajištění interoperability a implementaci TSI.
• Modernizace zabezpečovacích zařízení a zavádění DOZ a automatického vedení vlaků spolu s využitím dalších moderních technolo-

gií (včetně kosmických) pro zvyšování bezpečnosti železniční dopravy a s tím spojeným rozvojem informačních bází (včetně popisu 
železniční sítě).

• Obecně 
max. 85 %

• Vlastníci/správci 
dotčené  
infrastruktury 
 a dopravních 
prostředků

Poznámky: Oprávnění žadatelé/příjemci jsou v OPD vymezeni obecně jako vlastníci/správci dané infrastruktury či prostředků. V tomto cíli budou žádat jiné subjekty než obce.

1.2 Zlepšení 
infrastruktury 
pro vyšší konku-
renceschopnost 
a větší využití 
vnitrozemské 
vodní dopravy v 
hlavní síti TEN-T

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vodní dopravy v hlavní síti TEN-T.
• Modernizace a výstavba infrastruktury vodních cest (plavební komory, stupně a další).
• RIS a návazný rozvoj infrastruktur prostorových dat.

• Obecně 
max. 85 %

• Vlastníci/správci 
dotčené 
infrastruktury  
vnitrozemské vodní 
dopravy

Poznámky:  Oprávnění žadatelé/příjemci jsou v OPD vymezeni obecně jako vlastníci/správci dané infrastruktury či prostředků. V tomto cíli budou žádat jiné subjekty než obce.

1.3 Vytvoření 
podmínek  
pro větší využití 
multimodální 
dopravy

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Překladiště kombinované dopravy – modernizace a výstavba (mj. trimodální silnice-železnice-voda, bimodální silnice-železnice).
• Napojení terminálů na dopravní infrastrukturu železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, výstavba a modernizace terminálů a vyba-

vení mechanismy, zavádění ITS včetně podpory mobility ode dveří ke dveřím.
• Výstavba doprovodné infrastruktury veřejného terminálu.
• Podpora nových technologií překládky a dopravních prostředků souvisejících s příslušnou technologií.
• Podpora přepravních jednotek pro kombinovanou dopravu.

• Obecně 
max. 85 %

• Vlastníci/správci 
dotčené  
infrastruktury  
a dopravních  
prostředků

Poznámky: Oprávnění žadatelé/příjemci jsou v OPD vymezeni obecně jako vlastníci/správci dané infrastruktury či prostředků. V tomto cíli budou žádat jiné subjekty než obce.
Dle textu nařízení TEN-T se počítá s terminály silnice-železnice lokalizovanými v Plzni, Brně, Přerově a Ostravě, současně v sobě hlavní síť TEN-T zahrnuje přístavy v Mělníku, Dě-
číně, Ústí nad Labem a v Praze. Umístění VLC celostátního významu se v souladu se Strategií podpory logistiky v první etapě předpokládá v lokalitách Milovice/Lysá nad Labem 
a Přerov. V rámci druhé etapy budování VLC se předpokládá umístění VLC regionálního významu v Brně a v lokalitě Plzeň-Líně. Lokality VLC pro další etapy jsou uvedeny v Příloze 
č. 2 Strategie podpory logistiky.
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1.4 Vytvoření  
podmínek pro  
zvyšování  
využívání veřejné 
hromadné  
dopravy ve 
městech  
v elektrické trakci

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu (metro, tramvaje, tram-train, 
trolejbusy).

• Obce 
maximálně 
85 % 

• Vlastníci/správci 
dotčené 
infrastruktury

Poznámky: 
V hlavním městě Praze se nachází největší tramvajový provoz a jediná podzemní dráha ve státě, avšak pro další rozvoj městské hromadné dopravy je potřeba stávající síť dále 
rozšířit, příp. modernizovat a umožnit bezbariérový přístup. Sítí tramvajových tratí disponují v současné době i další města v ČR (Brno – s provozem i v rámci Modřic, Liberec 
– s meziměstskou linkou do Jablonce nad Nisou, Most – propojení s tramvajovými tratěmi v Litvínově, Olomouc, Ostrava, Plzeň). Dalších 13 měst provozuje síť trolejbusových tratí. 
Rovněž v těchto dalších městech se ukazuje jako nezbytná výstavba dalších tratí, příp. modernizace stávajících.

Poznámky: V rámci tohoto cíle je možná realizace prostřednictvím integrovaných nástrojů IPRÚ a ITI.

1.5 Vytvoření 
podmínek pro širší 
využití železniční 
a vodní dopravy 
prostřednictvím 
modernizace  
dopravního parku

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Obnova vozidlového parku osobní železniční dopravy.
• Úpravy vozidel vedoucí k zajištění interoperability a implementaci TSI včetně vozidlových součástí systému ERTMS.
• Obnova parku plavidel nákladní vodní dopravy.

• Obecně 
max. 85 %

• Vlastníci doprav-
ních prostředků 
provozovaných v 
železniční dopravě 

• Vlastníci a provo-
zovatelé plavidel 
provozující náklad-
ní vodní dopravu

Poznámky: Oprávnění žadatelé/příjemci jsou v OPD vymezeni obecně jako vlastníci/správci dané infrastruktury či prostředků. V tomto cíli budou žádat jiné subjekty než obce.

U předložených projektů budou hodnoceny tyto základní parametry:
• soulad projektu a jeho cílů s cíli OP Doprava;
• soulad projektu s DSS;
• pro projekty předkládané ve specifickém cíli 1.4 na základě výzev vyhlášených po roce 2017 doložení odůvodněnosti strategickým rámcem městské mobility zpracovaným ve shodě s metodikou 

určenou MD, u přechozích výzev doložení prostřednictvím strategické projektové fiche;
• společenská ekonomická efektivnost a zdůvodnění účelnosti vynaložených prostředků – hodnota za peníze;
• zajištění udržitelnosti projektu (zejména z pohledu provozování projektu a údržby);
• naplňování cílů DP ČR a DP EU;
• plnění specifických cílů a soulad s příslušnou prioritní osou;
• příspěvek realizace projektu ke zkvalitnění životního prostředí a zlepšení veřejného zdraví, a to mimo jiné prostřednictvím:

 naplňování cílů programů zlepšování kvality ovzduší (vytvořených dle ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší);
 snížení emisí, a to včetně primárních částic a prekurzorů sekundárních částic v obydlených oblastech;

• slučitelnost s horizontálními politikami EU;
• v relevantních případech ekonomická způsobilost žadatele;
• další potřebné dokumenty a doklady dle povahy projektu a evropských či národních legislativních a metodických požadavků (např. studie proveditelnosti, stanoviska příslušných orgánů, znalecké či 

expertní posudky apod.).
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Prioritní osa 2:  Silniční infrastruktura na síti TEN-T, veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu

Specifické cíle Celková alokace EU: 1 327 mil. eur

Územní zaměření podpory: území celé ČR

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Výstavba nových úseků silniční sítě TEN-T.
• Modernizace, obnova a zkapacitnění již provozovaných úseků kategorie D, R a ostatních silnic I. tříd sítě TEN-T.
• Podpora zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy. • Obecně 

max. 85 %

• Vlastníci/správci 
dotčené silniční  
infrastruktury, 
zejména ŘSD ČR

Poznámky: Oprávnění žadatelé/příjemci jsou v OPD vymezeni obecně jako vlastníci/správci dané infrastruktury či prostředků. V tomto cíli budou žádat jiné subjekty 
než obce.

2.2 Vytvoření podmínek 
pro širší využití vozidel 
na alternativní pohon na 
silniční síti

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Vybavení veřejné dopravní infrastruktury napájecími a dobíjecími stanicemi pro alternativní pohony, mimo jiné v rámci existu-
jících Park and Ride a placených parkovacích míst.

• Obce maxi-
málně 85 %

• Vlastníci/správci 
dotčené infrastruk-
tury s veřejným 
přístupem

2.3 Zlepšení řízení 
dopravního provozu 
a zvyšování bezpečnosti 
dopravního provozu

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Rozvoj systémů a služeb včetně ITS na síti TEN-T a ve městech pro řízení dopravy.
• Podpora rozvoje infrastruktur prostorových dat.
• Zavádění nových technologií a aplikací pro optimalizaci dopravy včetně aplikací založených na datech družicových systémů 

(např. Galileo, EGNOS, Copernicus a další).
• Rozvoj systémů a služeb ITS, GIS a infrastruktur prostorových dat, sítí a služeb.

• Obce maxi-
málně 85 % 

• Vlastníci/správci 
dotčené 
infrastruktury

Poznámky: V rámci tohoto cíle je možná realizace prostřednictvím integrovaných nástrojů IPRÚ a ITI.

U předložených projektů budou hodnoceny tyto základní parametry:
•  soulad projektu a jeho cílů s cíli OP Doprava;
•  soulad projektu s DSS;
•  pro projekty předkládané ve specifickém cíli 1.4 na základě výzev vyhlášených po roce 2017 doložení odůvodněnosti strategickým rámcem městské mobility zpracovaným ve shodě s metodikou urče-

nou MD, u přechozích výzev doložení prostřednictvím strategické projektové fiche;
•  společenská ekonomická efektivnost a zdůvodnění účelnosti vynaložených prostředků – hodnota za peníze;
•  zajištění udržitelnosti projektu (zejména z pohledu provozování projektu a údržby);
•  naplňování cílů DP ČR a DP EU;
•  plnění specifických cílů a soulad s příslušnou prioritní osou;
•  příspěvek realizace projektu ke zkvalitnění životního prostředí a zlepšení veřejného zdraví, a to mimo jiné prostřednictvím:

 naplňování cílů programů zlepšování kvality ovzduší (vytvořených dle ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší);
 snížení emisí, a to včetně primárních částic a prekurzorů sekundárních částic v obydlených oblastech;

•  slučitelnost s horizontálními politikami EU;
•  v relevantních případech ekonomická způsobilost žadatele;
•  další potřebné dokumenty a doklady dle povahy projektu a evropských či národních legislativních a metodických požadavků (např. studie proveditelnosti, stanoviska příslušných orgánů, znalecké či 

expertní posudky apod.).

2.1 Zlepšení propojení 
center a regionů 
a zvýšení bezpečnosti 
a efektivnosti silniční 
dopravy prostřednic-
tvím výstavby, obnovy 
a modernizace dálnic, 
rychlostních silnic a silnic 
sítě TEN-T včetně rozvoje 
systémů ITS
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Prioritní osa 3:  Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T

Specifické cíle Celková alokace EU: 902 mil. eur

Územní zaměření podpory: území celé ČR mimo hl. města Prahy.

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Rekonstrukce, modernizace, obnova a výstavba silnic a dálnic ve vlastnictví státu mimo síť TEN-T včetně zavádění ITS.
• Propojování regionálních dopravních řídících a informačních center s národním dopravním řídícím centrem.
• Výstavba obchvatů a přeložek.

• Obecně 
max. 85 %

• Vlastníci/správci 
dotčené infrastruk-
tury a dopravních 
prostředků, 
zejména ŘSD ČR

Poznámky:
Oprávnění žadatelé/příjemci jsou v OPD vymezeni obecně jako vlastníci/správci dané infrastruktury či prostředků. V tomto cíli budou žádat jiné subjekty než obce.
V rámci rekonstrukce a modernizace silniční infrastruktury zde budou podporována také opatření ke snížení negativních dopadů na bezpečnost provozu, životní prostředí a lidské 
zdraví včetně odstraňování nebezpečných míst a nezbytných intervencí v ochranném pásmu komunikací.

U předložených projektů budou hodnoceny tyto základní parametry:
• soulad projektu a jeho cílů s cíli OP Doprava;
• soulad projektu s DSS;
• pro projekty předkládané ve specifickém cíli 1.4 na základě výzev vyhlášených po roce 2017 doložení odůvodněnosti strategickým rámcem městské mobility zpracovaným ve shodě s metodikou 

určenou MD, u přechozích výzev doložení prostřednictvím strategické projektové fiche;
• společenská ekonomická efektivnost a zdůvodnění účelnosti vynaložených prostředků – hodnota za peníze;
• zajištění udržitelnosti projektu (zejména z pohledu provozování projektu a údržby);
• naplňování cílů DP ČR a DP EU;
• plnění specifických cílů a soulad s příslušnou prioritní osou;
• příspěvek realizace projektu ke zkvalitnění životního prostředí a zlepšení veřejného zdraví, a to mimo jiné prostřednictvím: 

 naplňování cílů programů zlepšování kvality ovzduší (vytvořených dle ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší);
 snížení emisí, a to včetně primárních částic a prekurzorů sekundárních částic v obydlených oblastech;

• slučitelnost s horizontálními politikami EU;
• v relevantních případech ekonomická způsobilost žadatele;
• další potřebné dokumenty a doklady dle povahy projektu a evropských či národních legislativních a metodických požadavků (např. studie proveditelnosti, stanoviska příslušných orgánů, znalecké či 

expertní posudky apod.).

3.1 Zlepšení do-
stupnosti regionů, 
zvýšení bezpeč-
nosti a plynulosti 
a snížení dopadů 
dopravy na veřejné 
zdraví prostřed-
nictvím výstavby, 
obnovy a zlepšení 
parametrů dálnic, 
rychlostních silnic 
a silnic I. třídy mimo 
síť TEN-T
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Cílem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) 
je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech 
a inovacích. Pojem „konkurenceschopný“ zahrnuje schopnost místních firem prosa-
zovat se na světových trzích a vytvářet dostatek pracovních míst. Pojem „udržitelný“ 
zvýrazňuje dlouhodobý horizont konkurenční schopnosti, což zahrnuje mj. i envi-
ronmentální dimenzi hospodářského rozvoje.

Řídící orgán:  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Finanční rámec:  4,33 mld. eur (EFRR)

Kontakty:  webové stránky MPO: www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppik/
webové stránky agentury CzechInvest:

www.czechinvest.org/op-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost

Strategické cíle OPPIK definují celkem čtyři věcné prioritní osy. OPPIK je věnován pře-
vážně podnikatelským subjektům, z pohledu přidělování dotací obcím je relevantní 
zejména PO1a okrajově také PO2, PO3 a PO4. V těchto osách je příjemcem vždy 
podnik. V případě obcí tudíž musí jít pouze o formu samostatného podniku 
s majetkovou účastí obcí (až do výše 100 %).

  PO1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
  PO2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků
  PO3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných 

zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání 
energií a v oblasti druhotných surovin

  PO4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních 
a komunikačních technologií

PO1   Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
Specifické cíle Prioritní osy 1 jsou zaměřeny zejména na posílení inovační výkonnos-
ti domácích firem a zvýšení jejich schopnosti včetně využívání unikátních know-
-how vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem. Současně 
Prioritní osa 1 klade důraz na zkvalitňování a rozšiřování služeb podpůrné infrastruk-
tury včetně tvorby nových vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních 
center a inkubátorů.

PO2   Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků
Tato prioritní osa je zaměřena na podporu rozvoje a posílení podnikatelského sektoru 
včetně zajištění dostupnosti vnějšího financování pro začínající podnikatele, podpora 
podnikavosti a rozvoje kreativních odvětví. Současně pomůže zvýšit dostupnost kva-
litních marketingově poradenských služeb pro malé a střední podniky včetně zlepše-
ní jejich odborného vzdělávání. Nedílnou součástí Prioritní osy 2 je záměr zefektivňo-
vání prostorové infrastruktury pro podnikání a regenerace brownfieldů.

PO3   Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obno- 
vitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti 
nakládání energií a v oblasti druhotných surovin
Specifické cíle Prioritní osy 3 jsou zaměřeny na zvýšení podílu výroby energie 
z obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě ČR, na zvýšení energetické účinnosti 
podnikatelského sektoru, na aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních sousta-
vách, inovace v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin, zvyšo-
vání účinnosti soustav zásobování teplem včetně zefektivnění a rekonstrukce sou-
stav zásobování teplem. Podporovaná je také kombinovaná výroba elektřiny a tepla 
a posílení energetické bezpečnosti přenosové soustavy.

PO4  Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních 
a komunikačních technologií
Cíli osy Prioritní osy 4 je zvětšení územního pokrytí vysokorychlostním přístupem 
k internetu a zvýšení využití potenciálu sektoru ICT pro konkurenceschopnost eko-
nomiky. Pro zajištění růstu konkurenceschopnosti ekonomiky je nezbytné rozšířit 
sítě pro vysokorychlostní přístup k internetu, které tvoří základní infrastrukturu státu 
a jsou nepostradatelným nástrojem znalostní společnosti orientované na produkci 
služeb s vysokou přidanou hodnotou. Efektivní využívání potenciálu ICT, které 
prostupuje všechny obory lidské činnosti, by k tomu mělo napomoci.

OP Podnikání pro inovace a konkurenceschopnost

http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppik/
http://www.czechinvest.org/op-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost
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Prioritní osa 1:  Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Specifické cíle Celková alokace EU: 1 353 mil. eur

1.1 Zvýšení 
inovační  
výkonnosti  
podniků

Územní zaměření podpory:  Území České republiky, mimo území hl. města Prahy. 
Z hlediska územní dimenze bude tento specifický cíl zaměřen na rozvojová a urbánní území, kde se předpokládá zapojení do integrovaného nástroje ITI.

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center ve vazbě na strategii firmy.
• Zavádění inovací výrobků a služeb do výroby a jejich uvedení na trh (např. upscaling, pilotní výrobní linky atd.).
• Zavádění procesních a marketingových inovací.
• Ochrana duševního vlastnictví v podnicích.
• Průmyslový výzkum a vývoj.
• Pre-commercial Public Procurement.

• Liší se po 
jednotlivých 
programech 
podpory 
obsažených 
v tomto SC

• Orgány samosprávy 
(včetně jejich svaz-
ků), jim podřízené a 
jimi zřízené instituce  
–  spíše okrajově, 
pokud je v souladu 
s aktuálním zněním 
výzvy (zejména 
v rámci „pre-comer-
cial public procure-
ment projektů“)

Poznámky:
V SC 1.1 se předpokládá účast velkých podniků (dle čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o EFRR), neboť svým výzkumným, vývojovým i inovačním potenciálem zajišťují přidanou hodnotu 
pro vysoký počet MSP, které jsou jejich subdodavateli a se kterými vstupují do společných výzkumných projektů. Výzkumné a inovační aktivity velkých podniků vytvářejí větší 
poptávku po produktech a službách MSP. Spolupráce s velkými podniky a využití jejich přeshraničních vazeb také usnadňuje vstup malých a středních podniků na globální trhy. 
Další skutečností je, že velké podniky se zaměřují na inovace vyšších řádů, které si mnohé MSP nemohou dovolit vzhledem k délce procesu. Vzhledem k významnému podílu 
velkých podniků na zaměstnanosti, produkci či přidané hodnotě v celé ekonomice ČR bude mít účast velkých podniků i výrazný multiplikační efekt k finančním prostředkům in-
vestovaným do VaVpI a bude mít přímý dopad na dosažení cílů programu. Velké podniky by se měly zapojit jako příjemci podpory do všech aktivit s výjimkou ochrany duševního 
vlastnictví a PCP.

1.2 Zvýšení  
intenzity  
a účinnosti  
spolupráce  
ve výzkumu,  
vývoji a inovacích

Územní zaměření podpory:  Území České republiky, mimo území hl. města Prahy. 
Z hlediska územní dimenze bude tento specifický cíl zaměřen na rozvojová a urbánní území, kde se předpokládá zapojení do integrovaného nástroje ITI.

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Tvorba nových a rozšiřování kvality současných služeb podpůrné infrastruktury (vědecko-technických parků, podnikatelských inovač-
ních center, podnikatelských inkubátorů).

• Rozvoj sítí spolupráce včetně klastrů a technologických platforem (kolektivní výzkum založený na potřebách většího počtu MSP 
i větších firem, rozvoj mezisektorové spolupráce a internacionalizace).

• Vytváření partnerství pro znalostní transfer mezi podniky a univerzitami.
• Rozvoj komunikace a sdílení poznatků mezi podnikovou a výzkumnou sférou.
• Rozšiřování/výstavba sdílené infrastruktury pro průmyslový výzkum.
• Aktivity vedoucí ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí aktivit ověření proveditelnosti (zejména opatření v oblasti nízkouhlíko-

vé ekonomiky a adaptace na klimatické změny).

• Liší se po 
jednotlivých 
programech 
podpory 
obsažených 
v tomto SC

• Orgány samosprá-
vy (včetně jejich 
svazků), jim podří-
zené a jimi zřízené 
instituce  –  spíše 
okrajově, pokud je v 
souladu s aktuálním 
zněním výzvy

Poznámky:
V SC 1.2 se předpokládá zapojení velkých podniků pouze výjimečně, a to jen u aktivit, které negenerují čistý příjem, jako je např. výstavba a provoz VTP zaměřených především 
na inkubaci inovačních MSP. Zapojení do těchto aktivit má výhody nejen z hlediska sdílení jejich personálního a materiálního vybavení, ale velké podniky mohou zajistit pro 
danou inovační infrastrukturu širokou publicitu a přitáhnout další výzkumníky či podnikatele z řad MSP.
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Specifická kritéria
V rámci výběru a hodnocení projektů budou v této investiční prioritě posuzována především následující kritéria:
• Kvalita a potřebnost projektu s ohledem na očekávaný stupeň inovace v případě projektů zaměřených na zavádění a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center, zavádění inovací, zejména 

vyšších řádů, vlastní vědecko-výzkumné aktivity a ochranu duševního vlastnictví v podnicích. Bonifikovány budou projekty, u kterých žadatel (soukromý podnikatelský subjekt) prokáže spolupráci 
s veřejnými výzkumnými organizacemi a vysokými školami, prokáže využívání výsledků vzniklých v rámci činnosti výzkumných organizací nebo institucí terciárního vzdělávání, a komercializační pro-
jekty, které jsou přímo výsledkem technologického transferu. Obdobně budou bonifikovány i projekty vykazující synergie s projekty OPVVV. U projektů inovační infrastruktury se při hodnocení bude 
přihlížet zejména k zajištění aktivní spolupráce s vědecko-výzkumnou sférou a řešení aktuálních potřeb v oblasti VaVpI. Podnikatelské inkubátory musí předložit detailní a realistický podnikatelský plán, 
přičemž zvláštní pozornost by měla být věnována udržitelnosti jejich neziskových inkubačních aktivit.

• Pozitivní dopad na technologický rozvoj regionu (tzv. technologický spillover).
• Výstup projektu zejména v podobě nového produktu, uvedeného na trh, či zavedení nové technologie výroby.
• Bodově zvýhodněny budou projekty MSP a v případě velkých projektů budou zvýhodněny projekty realizované společně s MSP, případně s předpokládanou spoluprací MSP.
• Soulad projektu s územní dimenzí a uplatněním integrovaných nástrojů (ITI) v rámci této investiční priority.
• Soulad projektu s prioritami RIS3.
• Soulad projektu s horizontálními principy, mezi něž patří udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a ochrana před diskriminací. Projekt, který bude v rozporu s těmito principy, nebude v rámci OPPIK pod-

pořen. 
• S ohledem na zásadu transparentnosti a s cílem zabránit potenciálnímu střetu zájmů budou žadatelé povinni v přiměřeném rozsahu zveřejnit svoji strukturu vlastnických vztahů v souladu s me-

todickými pokyny k finančním tokům, a to buď během podání projektové žádosti, nebo při výběrovém procesu. Projekty nebo žadatelé z těchto projektů, kteří nebudou moci zveřejnit strukturu 
vlastnických vztahů nebo u nichž dojde ke střetu zájmů, nebudou moci obdržet podporu z operačního programu.
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Prioritní osa 2:  Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

Specifické cíle Celková alokace EU: 892 mil. eur

2.3 Zvýšit  
využitelnost  
infrastruktury 
pro podnikání

Územní zaměření podpory:  Území České republiky, mimo území hl. města Prahy.
Z hlediska územní dimenze bude tento specifický cíl zaměřen na rozvojová a urbánní území, kde se předpokládá zapojení do integrovaného nástroje ITI.

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Technické a stavební rekonstrukce brownfieldů (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží) a jejich přeměna na moderní podnika-
telské objekty a vznik nově zrekonstruovatelných podnikatelských ploch.

• Realizace komplexních stavebně-technických opatření vedoucích k rekonstrukcím technicky nevyhovujících podnikatelských nemovi-
tostí nebo brownfieldů na podnikatelský objekt a ke vzniku nově zrekonstruovaných podnikatelských ploch.

• Dle programu 
podpory  
Nemovitosti

• Municipality  
–  spíše okrajově, 
pokud je v souladu 
s aktuálním zněním 
výzvy

Poznámky:
V případě, že příjemcem podpory bude municipalita, musí být v projektu jednoznačně prokázáno, že zrekonstruovaný objekt/brownfield bude využit malými a středními podniky, 
které budou v daném objektu / na daném brownfieldu realizovat své podnikatelské záměry, a bude tak splněna podmínka modernizace objektu/brownfieldu pro následné ekono-
mické využití.
Podporovány nebudou developerské projekty ani výstavba na „zelené louce“ vyžadující zábor zemědělského půdního fondu.

Specifická kritéria
V rámci výběru a hodnocení projektů budou v této investiční prioritě posuzována především následující kritéria:
• Kvalita a potřebnost projektu s ohledem na ekologické a sociální aspekty v případě projektů zaměřených na zvýšení využitelnosti stávající infrastruktury pro podnikání. U projektů zaměřených na 

zkvalitnění infrastruktury pro odborné vzdělávání pracovníků v malých a středních podnicích bude hodnocena zejména využitelnost těchto vzdělávacích zařízení pro další odborné vzdělávání za-
městnanců i zaměstnavatelů, rozvoj znalostí a dovedností v oblasti odborného vzdělávání.

• Soulad projektu s územní dimenzí a uplatněním integrovaných nástrojů (ITI) v rámci této investiční priority (viz Cílové území v oddíle 2.A.6.1 a dále oddíl 4 Programového dokumentu OPPIK).
• Vliv projektů SC 2.3 na oblast půdy bude na projektové úrovni sledován prostřednictvím indikátoru „Rozšířené, zrekonstruované nebo nově vybudované kapacity bez záboru zemědělského půdního 

fondu“ (4 66 01). Tento environmentální indikátor bude dále agregován pro potřeby Dohody o partnerství.
• Komplexnost opatření formou doložení znaleckého posudku ceny objektu, který je předmětem daného projektu v SC 2.3 (blíže viz oddíl 8 Programového dokumentu OPPIK).
• Povinnost předložit energetický audit nebo studii deklarující snížení energetické náročnosti rekonstruovaného objektu v případě projektů v SC 2.3. Úroveň vykazovaných a požadovaných hodnot 

(stupeň energetické náročnosti) bude stanovena v rámci výběru dané operace.
• Při výběru budou v SC 2.4 zvýhodněny projekty, jejichž součástí bude smlouva se školou o možnosti využití školicího střediska i pro odborný výcvik, odborné praxe a stáže žáků a studentů.
• Soulad projektu s horizontálními principy, mezi něž patří udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a ochrana před diskriminací. Projekt, který bude v rozporu s těmito principy, nebude v rámci OPPIK pod-

pořen (blíže viz oddíl 11 Programového dokumentu OPPIK). 
• S ohledem na zásadu transparentnosti a s cílem zabránit potenciálnímu střetu zájmů budou žadatelé povinni v přiměřeném rozsahu zveřejnit svoji strukturu vlastnických vztahů v souladu s metodic-

kými pokyny k finančním tokům, a to buď během podání projektové žádosti, nebo při výběrovém procesu. Projekty nebo žadatelé z těchto projektů, kteří nebudou moci zveřejnit strukturu vlastnic-
kých vztahů nebo u nichž dojde ke střetu zájmů, nebudou moci podporu z operačního programu obdržet.
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Prioritní osa 3:  Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání 
energií a druhotných surovin

Specifické cíle Celková alokace EU: 1 217 mil. eur

3.5 Zvýšit  
účinnost  
soustav  
zásobování 
teplem

Územní zaměření podpory: Území České republiky, mimo území hl. města Prahy.
Z hlediska územní dimenze bude tento specifický cíl zaměřen na rozvojová a urbánní území, kde se předpokládá zapojení do integrovaného nástroje ITI.

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem resp. rozvodných tepelných zařízení.
• Zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla.

Typové příklady:
• Instalace vysokoúčinných (plynových) kogeneračních jednotek v soustavách zásobování teplem, kde doposud probíhala pouze výroba 

tepla nebo kde je možné zvýšit množství tepla pocházejícího z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla včetně rozvoje 
a propojování existujících soustav za účelem vyššího využití kombinované výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární energie.

• Instalace vysokoúčinné (plynové) kogenerační jednotky za účelem lokální spotřeby tepelné energie.
• Rekonstrukce stávajících zařízení s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla s cílem dosažení úspory primární energie díky zlepšení tech-

nických parametrů zařízení.
• Výstavba a rozvoj stávajících soustav zásobování teplem včetně předávacích stanic s cílem maximálního využití tepla z vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla případně odpadního tepla z průmyslových procesů a dosažení úspor primární energie. Podpora 
bude poskytována na projekty, které se zaměřují na rozvoj systémů zásobování teplem, za předpokladu, že analýza nákladů a přínosů dle 
čl. 14 směrnice č. 2012/27/EU o energetické účinnosti identifikuje potenciál pro využití vysoce účinné kogenerace tepla a elektřiny nebo 
efektivní vzdálené vytápění a chlazení, jehož přínosy převýší náklady.

• Dle programu 
podpory 
Úspory  
energie  
v SZT

• Podnikatelské 
subjekty (malé, 
střední a velké 
podniky)

• Municipality 
(významná část 
teplárenských 
společností je  
v ČR ve vlastnictví 
municipalit)

Poznámky:
Dělící linie mezi OPPIK a OPŽP: OPPIK se zaměřuje na podnikatelské subjekty včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100 %) obcí, měst, krajů a státu; OPŽP 
se zaměřuje na rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií v případech, kdy příjemcem je veřejný sektor.
Z hlediska podpory velkých podniků (dle čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o EFRR) je třeba upozornit, že teplárenské společnosti, ve kterých má obec nebo město vlastnický podíl 25 a více 
procent, s výjimkou obcí do 5000 obyvatel a s rozpočtem nižším než 10 milionů eur, nejsou podle definice MSP uvedené v příloze č. II návrhu Nařízení Komise o blokových výjimkách, 
kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, považovány za MSP ani v případě, že samy o sobě podmínky MSP 
splňují. Jelikož si jednotlivé společnosti, a tedy ani MSP a velké podniky v tomto odvětví v zásadě vzájemně nekonkurují, podpora velkých podniků v oblasti specifického cíle 3.5 tedy 
nemůže mít negativní dopady na rozvoj MSP.

Specifická kritéria:
V rámci výběru a hodnocení projektů budou v této investiční prioritě posuzována především následující kritéria:
• Kvalita a potřebnost projektu s ohledem na jeho ekologické přínosy a ekonomickou efektivnost; zejména bude kladen důraz na poměr investičních nákladů k úspoře energií a redukci emisí znečiš-

ťujících látek.
• Prioritně budou podpořeny projekty rekonstrukce tepelných sítí.
• Výstavba zcela nové soustavy zásobování teplem či výstavba tepelných rozvodů bude možná pouze za podmínky zpracování analýzy, která prokáže zvýšení energetické účinnosti, nákladově opti-

mální řešení a která přinese nejlepší úspory energie ve srovnání s jinými opatřeními.
• Podpořen nebude projekt instalace a rekonstrukce zařízení (zdroje) nad 20 MW tepelného příkonu (po rekonstrukci).
• Žádná podpora nebude udělena na spolufinancování zařízení, na něž se vztahuje směrnice o průmyslových emisích, která je použitelná na zařízení pro výrobu energie a dálkové vytápění nad 

50 MW.
• Měly by být vybírány projekty, které zajišťují nejnižší emise CO

2
 a nejmenší znečištění ovzduší – zejména PM10.

• Projekty by měly prokázat ekonomickou udržitelnost a – je-li to relevantní – řešit energetickou chudobu.
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• Přednost by měly dostat projekty využívající energii z obnovitelných zdrojů. 
• Projekt by měl prokázat, že investice je založena na poptávce po užitečném teple.
• Všechny investice musí být v souladu s normami a právními předpisy EU v oblasti životního prostředí.
• Mělo by být podporováno využívání poskytovatelů energetických služeb a finančních nástrojů.
• Podpořeny budou pouze projekty, které budou splňovat požadavky na spalovací zdroje uvedené v připravované legislativě EU, a to zejména s ohledem na hodnoty emisních limitů obsažené v návrhu 

Směrnice o omezení emisí určitých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zdrojů (součást tzv. „Air Package“ publikovaného 18. 12. 2013). Bližší specifikace bude uvedena v provádě-
cích dokumentech.

• Životnost investic v tomto odvětví se počítá na desítky let, a měly by proto odpovídat příslušným ustanovením a politikám právních předpisů EU. Systémy vytápění finančně podporované z OP musí 
již od počátku programového období splňovat minimální požadavky na energetickou účinnost a na limity emisí platné ke konci roku 2020, jak to stanoví prováděcí opatření směrnice o ekodesignu 
2009/125/ES.

• Podpořeny nebudou projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy.
• Podpořeny nebudou projekty zaměřené na rekonstrukci/výstavbu zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla a monovýroby tepla, která využívá jako palivo uhlí včetně spoluspalování uhlí a bio-

masy. (Rekonstrukce a výstavba tepelných rozvodných zařízení bude podporována bez ohledu na to, jaké palivo využívá zdroj dodávající teplo do tepelného rozvodného zařízení.)
• Základním předpokladem každého projektu by měla být zajištěná poptávka po užitečném teple. Prioritně se bude podpora zaměřovat na snížení ztrát tepelných rozvodů a v případě, kde nebude 

zajištěna dodávka užitečného tepla, se přistoupí k zavádění kogenerační výroby.
• Soulad projektu s územní dimenzí a uplatněním integrovaných nástrojů (ITI) v rámci této investiční priority (viz Cílové území v oddíle 2.A.6.1 a dále oddíl 4 Programového dokumentu OPPIK).
• Soulad projektu s horizontálními principy, mezi něž patří udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a ochrana před diskriminací. Projekt, který bude v rozporu s těmito principy, nebude v rámci OPPIK pod-

pořen (blíže viz oddíl 11 Programového dokumentu OPPIK).
• Soulad projektu s nízkouhlíkovou strategií/akčním plánem pro udržitelnou energii.
• Vliv projektu na oblast klimatu bude na projektové úrovni sledován prostřednictvím indikátoru „Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů“ (3 60 10). Nad rámec toho bude na projektové 

úrovni interně monitorován vliv daného projektu na oblast ovzduší prostřednictvím indikátoru „Množství odstraněných emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic v rámci podpořených 
projektů“ (3 61 11). Tyto environmentální indikátory budou dále agregovány pro potřeby Dohody o partnerství a Výročních zpráv OPPIK.

• Projekt musí splňovat požadavky alespoň na úrovni kladené spodní polovinou intervalu nejlepších dostupných technik.
• Podporovány budou projekty s vysokou mírou účinnosti.
• Projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie.
• Součástí projektu musí být energetický audit doporučující nejvhodnější opatření, která budou realizována.
• V případě podpory formou finančních nástrojů bude výběr operací proveden podle zásad uvedených v bodě 2.A.6.3.
• S ohledem na zásadu transparentnosti a s cílem zabránit potenciálnímu střetu zájmů budou žadatelé povinni v přiměřeném rozsahu zveřejnit svoji strukturu vlastnických vztahů v souladu s me-

todickými pokyny k finančním tokům, a to buď během podání projektové žádosti, nebo při výběrovém procesu. Projekty nebo žadatelé z těchto projektů, kteří nebudou moci zveřejnit strukturu 
vlastnických vztahů nebo u nichž dojde ke střetu zájmů, nebudou moci obdržet podporu z operačního programu.
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Prioritní osa 4:   Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

Specifické cíle Celková alokace EU: 744 mil. eur

4.1 Zvětšit 
pokrytí  vyso-
korychlostním 
přístupem 
k internetu

Územní zaměření podpory: Prioritně oblasti, ve kterých neexistuje žádný provozovatel sítě pro vysokorychlostní přístup k internetu (30 Mbit/s) a není pravděpodobné, že by v ní 
do tří let nějaký poskytovatel vybudoval infrastrukturu pro tuto službu.

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Modernizace a rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků s cílem 
umožnit vysokorychlostní přístup k internetu s přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s.

• Zřizování nových sítí sestávajících zčásti nebo plně z optických vedení pro vysokorychlostní přístup k internetu umožňující 
přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit/s; v případě zřizování nových sítí s pevným připojením do jednotlivých domácností 
musí tato síť umožnit přenosovou rychlost až 100 Mbit/s.

• Vytváření pasivní infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu zejména v lokalitách předpokládaného budoucího 
stavebního rozvoje, přičemž tato aktivita může být podpořena pouze v kombinaci s jednou z předchozích dvou aktivit.

• Dle programu 
podpory vyso-
korychlostního 
internetu

• Obce jako vlastníci všech 
velikostních kategorií 
firem v oboru elektronic-
kých komunikací a ICT 
(nutná podmínka: obec 
se musí zaregistrovat  
u ČTÚ jako podnikatel 
v elektronických komuni-
kacích podle § 8 
zákona č. 127/2005 Sb.)

Specifická kritéria:
V rámci výběru a hodnocení projektů budou posuzována především následující kritéria:

• Kvalita a potřebnost projektu s ohledem na jeho potenciál ve specifických územích (identifikace tzv. bílých míst).
• Žadatel o podporu předloží podnikatelský záměr, který musí obsahovat základní informace o lokalitě, kapitálovou náročnost investiční příležitosti, technicko-organizacní, obchodní a finanční zajiš-

tění realizace; v projektu také musí být popsán přístup k síti na velkoobchodní úrovni.
• Soulad projektu s územní dimenzí této investiční priority (viz územní zaměření podpory).
• Soulad projektu s prioritami RIS3.
• Soulad projektu s horizontálními principy, mezi něž patří udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a ochrana před diskriminací; projekt, který bude v rozporu s těmito principy, nebude v rámci OPPIK pod-

pořen.
• S ohledem na zásadu transparentnosti a s cílem zabránit potenciálnímu střetu zájmů budou žadatelé povinni v přiměřeném rozsahu zveřejnit svoji strukturu vlastnických vztahů v souladu s meto-

dickými pokyny k finančním tokům (buď během podání projektové žádosti, nebo při výběrovém procesu). Projekty nebo žadatelé z těchto projektů, kteří nebudou moci zveřejnit strukturu vlastnic-
kých vztahů nebo u nichž dojde ke střetu zájmů, nebudou moci obdržet podporu z operačního programu.

4.2 Zvýšit  
využití  
potenciálu  
ICT sektoru pro 
konkurence-
schopnost  
ekonomiky

Územní zaměření podpory: Území České republiky, mimo území hl. města Prahy. Z hlediska územní dimenze bude tento specifický cíl zaměřen na rozvojová území.

Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

• Tvorba nových sofistikovaných ICT řešení (ERP systémy, CRM systémy, platební a karetní systémy, bezpečnost dat, personální 
systémy, B2B systémy, B2C systémy, IS pro neziskový a státní sektor, Business Intelligence řešení atp.), tzn. tvorba moderních  
a pokrokových digitálních služeb a aplikací např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístu-
pu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů.

• Poskytování sofistikovaných sdílených služeb (služeb s vysokou přidanou hodnotou) včetně budování a modernizace dato-
vých center splňujících kritéria energetické účinnosti.

• Dle programu 
podpory ICT  
a sdílení služeb

• Obce jako vlastníci všech 
velikostních kategorií 
firem v oboru elektronic-
kých komunikací a ICT 
(nutná podmínka: obec 
se musí zaregistrovat 
u ČTÚ jako podnikatel 
v elektronických komuni-
kacích podle § 8 
zákona č. 127/2005 Sb.)
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Specifická kritéria:

V rámci výběru a hodnocení projektů budou posuzována především následující kritéria:

• Kvalita a potřebnost projektu s ohledem na rozvoj lidského kapitálu v této oblasti.
• Soulad projektu s územní dimenzí této investiční priority (viz územní zaměření podpory).
• Soulad projektu s prioritami RIS3.
• Soulad projektu s horizontálními principy, mezi něž patří udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a ochrana před diskriminací. Projekt, který bude v rozporu s těmito principy, nebude v rámci OPPIK pod-

pořen.
• S ohledem na zásadu transparentnosti a s cílem zabránit potenciálnímu střetu zájmů budou žadatelé povinni v přiměřeném rozsahu zveřejnit svoji strukturu vlastnických vztahů v souladu s metodic-

kými pokyny k finančním tokům (buď během podání projektové žádosti, nebo při výběrovém procesu). Projekty nebo žadatelé z těchto projektů, kteří nebudou moci zveřejnit strukturu vlastnických 
vztahů nebo u nichž dojde ke střetu zájmů, nebudou moci obdržet podporu z operačního programu.
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Klíčovým principem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) je 
rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku a udržitelný rozvoj v sociálně sou-
držné společnosti a je podporován intervencemi v rámci více prioritních os. Na něj 
navazuje téma podpory kvalitního výzkumu, pro který představuje kvalifikovaná 
pracovní síla klíčový vstupní faktor. Intervence v oblasti vzdělávání budou zároveň 
podpořeny systémovými změnami, které směřují ke zkvalitnění vzdělávacího systé-
mu ČR.

Řídící orgán:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Finanční rámec:  2,77 mld. eur (ESF/EFRR)

Kontakty:  webové stránky: www.msmt.cz
e-mail: opvvv@msmt.cz

Operační program je převážně zaměřen na podporu vysokých škol, výzkumných 
a vzdělávacích organizací. Nicméně samosprávy mohou žádat o evropské dota-
ce ve všech prioritních osách. Jednotlivé investiční priority a strategické cíle po-
krývají tři prioritní osy:

   PO1  Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
   PO2   Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
   PO3   Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu i sekundárnímu 

   vzdělávání

PO1   Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Intervence této osy jsou zaměřeny na vytvoření podmínek pro dosažení špičkové úrov-
ně výzkumu v ČR v mezinárodním měřítku, rozvoj spolupráce ve výzkumu, zkvalitnění 
infrastrukturních podmínek pro přípravu budoucích výzkumníků, vytvoření prostředí 
pro kvalitní řízení výzkumu a zvýšení přínosů výzkumu pro společnost. Prioritní osa 1 
reaguje na existující nedostatky ve výzkumném systému ČR identifikované v oblasti vy-
bavenosti, využití a sdílení výzkumných infrastruktur, infrastrukturních podmínek pro 
vzdělávání nové generace výzkumných pracovníků, multidisciplinarity výzkumných 
týmů, zapojení výzkumných týmů do mezinárodní spolupráce, spolupráce veřejného 
a soukromého sektoru na dlouhodobých výzkumných tématech, strategického řízení 
a politiky výzkumu na národní úrovni. Tyto nedostatky jsou řešeny prostřednictvím 
čtyř komplementárních specifických cílů.

PO2   Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
V prioritní ose 2 budou podporována opatření směřující především k lepší kvalitě 
a výsledkům vysokoškolských institucí, čímž bude naplňována jedna z priorit strate-
gie Evropa 2020 „Unie inovací“. Opatření zaměřená na kvalitu se budou týkat zvýšení 
relevance vysokoškolského studia pro trh práce a potřeby společnosti. Prioritní osa 2 
je také zaměřena na rozvoj lidských zdrojů v oblasti VaV a s tím související zlepšení 
podmínek pro výuku propojenou s výzkumem. Zaměření podporovaných aktivit na 
rozvoj lidských zdrojů v oblasti VaV bude v souladu s identifikovanými prioritami 
Národní strategie RIS3.

PO3   Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundární-
mu vzdělávání

Cílem Prioritní osy 3 jsou v první investiční prioritě opatření vedoucí ke zlepšení stu-
dijních výsledků žáků, a to už od předškolní péče. S tím souvisí i rozvoj a vzdělávání 
pedagogických pracovníků, ale i ředitelů škol a školských zařízení v oblasti strategic-
kého řízení ve školství a budování vzdělávací infrastruktury. Důraz je kladen rovněž 
na maximální inkluzivitu vzdělání, což je jádrem investiční priority 3.2. Sociální začle-
ňování žáků s různými znevýhodněními oproti ostatním (zdravotní handicap, horší 
socioekonomické podmínky atd.) je klíčovým úkolem zejména pro základní, ale i pro 
střední školy. Samostatnou investiční prioritou a specifickým cílem je integrace rom-
ských dětí do vzdělávacího systému, což je palčivým problémem obzvlášť v obcích 
se sociálně vyloučenými lokalitami.

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

http://www.msmt.cz
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Prioritní osa 1:  Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

Investiční 
priorita Specifické cíle

Celková alokace EU: 1,006 mld. eur

Územní zaměření podpory: V souladu s čl. 96 odst. 1. a) obecného nařízení se bude podpora v rámci této investiční priority (IP) týkat více než jedné kategorie 
regionů. Aktivity budou probíhat na celém území České republiky vč. území hl. m. Prahy. V případě některých individuálních projektů budou mít aktivity dopad 
na celé území České republiky. Podpora bude směřována především do rozvojových území, která lze považovat za póly růstu, ve kterých se soustředí vý-
zkumně-vývojová kapacita v podobě center excelence a dalších vybudovaných vědecko-výzkumných a vysokoškolských infrastruktur. Dále do oblastí, ve kterých 
bude docházet k propojení poptávky podnikatelů s nabídkou výzkumných organizací.  Podpora bude také regionálně diferencována dle kapacit pro rozvoj 
inteligentní specializace. V rámci této investiční priority bude podpora zacílena převážně do více urbanizovaných území, která jsou dle Strategie regionálního 
rozvoje definována jako rozvojová území (metropolitní oblasti, regionální sídelní aglomerace, regionální centra a jejich území).

Typy podporovaných aktivit Pravidla dotace Obce jako příjemci

IP 1

2 Budování  
kapacit a posílení 
dlouhodobé  
spolupráce  
výzkumných  
organizací 
s aplikační sférou

Podporovány budou tyto typy aktivit, jimiž dojde k:
• vytvoření mezioborových výzkumných týmů realizujících předaplikační výzkum v průlomových oblastech 

s potenciálem širokého uplatnění výsledků. Intenzivní výzkumná spolupráce napříč obory a sektory přispěje 
k posílení výzkumných kapacit pro zapojení do rozsáhlých mezinárodních výzkumných projektů v oblasti průlo-
mových technologií (např. do projektů future emerging technologies podporovaných z programu Horizon 2020);

• posílení orientace výzkumu na společenské výzvy v souladu s prioritními oblastmi stanovenými v RIS3;
• zvýšení potenciálu pro využití výsledků výzkumu v praxi, zvýšení počtu mezinárodních patentových přihlá-

šek a společných publikací veřejného a soukromého sektoru;
• zintenzivnění dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou, a to zejména podni-

kovou.

• Obecně pro méně 
rozvinuté regiony 
85 % z EU, až 10 % 
ze SR, podíl příjemce 
min. 5 %

• Obecně pro více  
rozvinuté regiony 
50 % z EU, až 45 % 
ze SR, podíl příjemce 
min. 5 %

• Orgány samo-
správy včetně 
jejich svazků, jim 
podřízené či jimi 
zřízené organizace 
– spíše okrajově, 
pokud je v soula-
du  s aktuálním 
zněním výzvy

Specifika pro projekty PO1:
• Při hodnocení bude v PO1 hodnocen soulad zaměření výzkumu v rámci daného projektu s prioritami RIS3, jakož i s Prioritami 2030. 
• U individuálních projektů zaměřených na nastavení systémových podmínek pro kvalitní výzkum budou projektové žádosti hodnoceny na základě kvality a potřebnosti. Projekty budou 

hodnoceny zahraničními, případně českými experty, kteří budou zajišťovat hodnocení kvality projektů v souladu s mezinárodní relevancí podpořených infrastruktur.
• Hodnocení obsahu a kvality tzv. short-listed projektů proběhne v rámci uvedených výzkumných programů a iniciativ. Hodnocení takového typu projektu proběhne zkráceným proce-

sem hodnocení, například bude posuzován jeho tematický soulad s prioritami RIS3 a intervencemi Programu.
• U projektů financovaných ze SC3 musí příjemci podpory, konkrétně vysoké školy, splnit podmínky uvedené v části Popis principů pro výběr operací vztahující se k PO2 IP 1. Podmínku 

pro ostatní příjemce v rámci tohoto SC bude vytvoření analytického podkladu pro zdůvodnění požadovaných investic a identifikace případných vazeb s aktivitami ve SC5 PO2.
• V rámci SC3 nebudou podporovány rekonstrukce vnějších plášťů budov včetně výměny oken a technického provozního zázemí (výměna kotlů apod.). Nebude podporována výstavba 

a rekonstrukce infrastruktury nesouvisející se vzděláváním, tj. jídelní a ubytovací prostory, sklady apod.
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Prioritní osa 2:   Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Celková alokace EU: 766 mil. eur

Investiční 
priorita Specifické cíle

Územní zacílení podpory (pro obě investiční priority v rámci prioritní osy 2): souladu s čl. 96 odst. 1. a) obecného nařízení se bude podpora v rámci této 
investiční priority týkat více než jedné kategorie regionů. Aktivity budou probíhat na celém území České republiky včetně území hl. m. Prahy. V případě někte-
rých individuálních projektů budou mít aktivity dopad na celé území České republiky, prioritně však do oblastí univerzitních měst. V rámci této investiční priority 
bude podpora zacílena převážně do více urbanizovaných území, která jsou dle Strategie regionálního rozvoje definována jako rozvojová území (metropolitní 
oblasti, regionální sídelní aglomerace, regionální centra a jejich území).

Typy podporovaných aktivit Pravidla dotace Obce jako příjemci

IP 1

Podporovány budou tyto typy aktivit, jimiž dojde k:
• rozšíření působnosti a zlepšení dostupnosti vysokoškolských poradenských a asistenčních služeb a nasta-

vení minimálních standardů služeb pro studenty se specifickými potřebami;
• revizi a adaptaci studijního prostředí pro zájemce o studium a studenty s důrazem na osoby se specifický-

mi potřebami, ze socioekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit, čímž dojde ke zvýšení jejich 
počtu na VŠ.

• Obecně pro méně 
rozvinuté regiony 
85 % z EU, až 
10 % ze SR, podíl 
příjemce min. 5 %

• Obecně pro více 
rozvinuté regiony 
50 % z EU,  
až 45 % ze SR, 
podíl příjemce 
min. 5 %

• Orgány  
samosprávy  
včetně jejich 
svazků, jim  
podřízené či  
jimi zřízené  
organizace,  
a to v souladu 
s aktuálním  
zněním  
jednotlivých 
výzev

5 Zlepšení  
podmínek pro  
výuku spojenou  
s výzkumem  
a pro rozvoj lidských  
zdrojů v oblasti 
výzkumu a vývoje

Podporovány budou tyto typy aktivit, jimiž dojde k:
• zvýšení kvalifikace výzkumných, administrativních a technických pracovníků ve výzkumných organi-

zacích prostřednictvím podpory jejich účasti na domácích i zahraničních stážích a odborných školeních;
• posílení předpokladů nastupující generace pro vykonávání výzkumné činnosti. Investice do zvýšení 

kvality a internacionalizace výzkumně zaměřených vzdělávacích programů zajistí produkci vysoce kva-
lifikovaných absolventů s praktickou zkušeností s výzkumnou činností i se spoluprací na mezinárodní úrovni 
a s aplikační sférou (tyto podpůrné aktivity budou synergicky doplňovat investice do infrastruktury a výzkum-
ného vybavení pro tyto studijní programy z PO1);

• přílivu špičkových odborníků ze soukromé sféry i ze zahraničí (včetně výzkumníků z ČR působících dlouhodo-
bě v zahraničí) díky vytvoření atraktivních podmínek ve veřejném výzkumu. Intervence bude komplementární 
k podpoře výzkumných týmů realizujících konkrétní projekty VaV z PO1;

• zvýšení kvality a efektivity strategického řízení výzkumných organizací;
• zatraktivnění práce ve VaV jako profesní volby díky stimulaci zájmu dětí, žáků a studentů o VaV od 

předškolního věku. Bude podporován další kvalitativní rozvoj center popularizace vědy na VŠ, v dalších vý-
zkumných organizacích i v sektoru neformálního vzdělávání;

• posílení koordinace regionálních politik, zlepšení komunikace a rozvoj vícestranné spolupráce veřej-
né, akademické a aplikační sféry s cílem rozvinutí a udržení dlouhodobé konkurenční výhody založené 
na znalostech, kreativitě a podnikavosti. Tyto intervence se pozitivně odrazí ve schopnosti veřejného a sou-
kromého sektoru společně generovat a naplňovat rozsáhlá výzkumná témata reflektující dlouhodobé spole-
čenské potřeby regionu či celé ČR.

2 Zvýšení účasti 
studentů se specific-
kými potřebami, ze 
socioekonomicky 
znevýhodněných 
skupin a z etnických 
menšin na vysoko-
školském vzdělávání, 
snížení studijní 
neúspěšnosti 
studentů
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Specifické podmínky: Aktivity financované ze specifického cíle 5 jsou nastaveny tak, aby doplňovaly tematický cíl 1. Při hodnocení projektů v tomto specifickém cíli bude hodnocen 
soulad zaměření výzkumu v rámci daného projektu s prioritami RIS3, jakož i s Národními prioritami orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

• U projektů financovaných ze specifického cíle 5 musí příjemci podpory, konkrétně vysoké školy, na aktivity směřující k podpoře lidských zdrojů pro výzkumně-vzdělávací studijní 
programy splnit podmínky pro specifický cíl 1–4 uvedené níže.

• Podmínkou pro ostatní příjemce v rámci tohoto specifického cíle, respektive aktivity na podporu lidských zdrojů pro výzkumně vzdělávací studijní programy, bude vytvoření analy-
tického podkladu pro zdůvodnění požadovaných investic a identifikace případných vazeb s aktivitami ve specifickém cíli 3 PO1.

• Ve specifických cílech 1–4 budou vysoké školy předkládat zpravidla jeden projekt za celou instituci, tedy se bude jednat o větší strategické projekty. Tyto projekty budou zahrnovat 
vybrané způsobilé aktivity v návaznosti na doložený strategický plán dané vysoké školy, který bude jednou z hlavních podmínek pro získání podpory.

• Součástí strategického plánu budou analýzy výchozího stavu především infrastruktury a návaznosti infrastrukturních potřeb na zkvalitnění vzdělávacích a dalších aktivit dané insti-
tuce.

• V rámci hodnocení bude zohledněna vazba na projekty řešené v rámci daného příjemce a financované z prostředků Programu.
• V případě financování tzv. short-listed projektů (např. z programu Erasmus+) by proběhl zkrácený proces hodnocení, například by byl posuzován jeho tematický soulad s interven-

cemi Programu.
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Prioritní osa 3:  Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Celková alokace: 899 mil. eur

Investiční 
priorita Specifický cíl

Územní zacílení podpory: V souladu s čl. 96 odst. 1. a) obecného nařízení se bude podpora v rámci této IP týkat více než jedné kategorie regionů. Aktivity budou probíhat 
na celém území České republiky vč. hl. města Prahy. V případě některých individuálních projektů systémových budou mít aktivity dopad na celé území České republiky. 
Podpora bude zacílena dle definovaných priorit, potřeb, naléhavosti a dat účelově vymezeného území.

Typy podporovaných aktivit Pravidla dotace Obce jako příjemci

IP 1

1 Zvýšení 
kvality 
předškolního 
vzdělávání 
včetně 
usnadnění 
přechodu 
dětí na ZŠ

Podporovány budou tyto typy aktivit, jimiž dojde k:
• zvýšení podílu vzdělávacích organizací s vyšší kvalitou a proinkluzivností předškolního vzdělávání;
• zavedení a rozšíření postupů a nástrojů individuální podpory pedagogů, které pomáhají zlepšit každodenní práci před-

školních pedagogů;
• zajištění kvalitní metodické, pedagogicko-psychologické a asistenční podpory pedagogickým i dalším pracovníkům 

a rodičům dětí v předškolních zařízeních;
• zvýšení počtu učitelů a dalších pedagogických pracovníků v předškolním vzdělávání, kteří s ohledem na individuální 

potřeby a zájmy dětí prohloubili či rozšířili své znalosti a dovednosti pro rozvoj klíčových kompetencí (včetně pre-
gramotnosti) svěřených dětí a zároveň zlepšili kompetence pro inkluzivní vzdělávání a vhodně je uplatňují ve výchově 
a vzdělávání;

• zlepšení kompetencí pracovníků zařízení pro předškolní vzdělávání pracujících v souladu s RVP PV mimo sektor veřej-
ných MŠ k plnění očekávaných výsledků PV;

• zavázání spolupráce pedagogů MŠ, ZŠ, pracovníků pedagogicko-psychologického poradenství, dalších odborníků a rodičů 
dětí z MŠ pro zajištění snazšího přechodu dětí na ZŠ;

• prohloubení vzájemné spolupráce pedagogů, sdílení profesních zkušeností s důrazem na odbornou zpětnou vazbu 
a učení se od kolegů.

• Obecně 
pro méně 
rozvinuté 
regiony 85 % 
z EU, až 10 % 
ze SR, podíl 
příjemce  
min. 5 %

• Obecně pro 
více rozvinuté 
regiony 50 % 
z EU, až 45 % 
ze SR, podíl 
příjemce  
min. 5 %

• Orgány  
samosprávy  
včetně jejich  
svazků nebo 
sdružení, jim 
podřízené či jimi 
zřízené organi-
zace – orgány 
samosprávy atd. 
mají hlavní roli  
v přípravě  
strategických  
dokumentů 
regionu

• Podpora v této 
PO3 je prioritně 
směřovaná  
do škol

2 Zlepšení 
kvality  
vzdělávání 
a výsledků 
žáků  
v klíčových 
kompeten-
cích

Podporovány budou tyto typy aktivit, jimiž dojde k:
• zavedení a rozšíření postupů a nástrojů individuální podpory pedagogů, jež pomohou zlepšit jejich práci ve školách 

a školských zařízeních včetně aktivit nad rámec celkové povinné časové dotace příslušného RVP;
• rozvoji kultury sdílení pedagogických zkušeností, poskytování metodické podpory a odborné zpětné vazby a učení se od 

kolegů;
• zvýšení podílu pedagogů schopných přizpůsobit výuku potřebám jednotlivých žáků;
• zvýšení podílu organizací, ve kterých se zlepší kvalita vzdělávání ke klíčovým kompetencím, a to podporou celých 

organizací při vytváření a realizaci strategií a akčních plánů naplňujících princip rovných příležitostí a umožňujících rozvoj KK 
u každého žáka;

• zvýšení kvality a efektivnosti systému pedagogicko-psychologického poradenství s důrazem na dobudování vazeb 
mezi školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP) a školními poradenskými pracovišti (ŠPP) a na zvýšení kvality diagnos-
tické a intervenční činnosti tak, aby byl zajištěn maximální rozvoj potenciálu všech žáků;

• otevření ZŠ, SŠ, ŠPZ a dalších vzdělávacích institucí k větší spolupráci s rodinou, různými subjekty v místě i v zahraničí včetně 
zapojení žáků i pedagogů při rozvoji klíčových kompetencí;
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• zvýšení počtu pedagogických pracovníků, kteří v praxi uplatňují nově získané kompetence k inkluzivnímu vzdělávání, 
aby osobní a společenské faktory, jako je např. pohlaví, zdravotní postižení či znevýhodnění, etnický původ či rodinné záze-
mí, nepředstavovaly pro jednotlivce překážky pro naplnění jeho potenciálu k aktivizačním metodám ve výchově a vzdělávání 
a k jejich přiblížení potřebám praktického života;

• využití ICT technologií a on-line vzdělávání včetně propojování výuky s informálním učením zejména pro zavedení a rozvoj 
postupů a nástrojů individuální podpory žáků a diferenciace výuky;

• podpoře rozvoje klíčových kompetencí žáků i pracovníků v zájmovém a neformálním vzdělávání a utváření silných 
partnerství mezi školami a organizacemi zájmového a neformálního vzdělávání v oblasti klíčových kompetencí.

3 Rozvoj 
systému 
strategického 
řízení 
a hodnocení 
kvality 
ve vzdělávání

Podporovány budou tyto typy aktivit, jimiž dojde k:
• zvýšení kompetencí pracovníků veřejné správy, zřizovatelů, ředitelů a pedagogů pro využití monitoringu a hod-

nocení nástrojů pro řízení změn a podporu dalšího rozvoje s cílem zlepšování rovných příležitostí a kvality ve 
vzdělávání na všech úrovních. Nové kompetence budou užívat přímo v praxi při vytváření, vedení a vyhodnoco-
vání krajských a místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, plánů aktivit pro rozvoj vzdělávání jednotlivých škol 
a v kariérním systému;

• vytvoření uceleného rámce standardů, monitorování a hodnocení všech prvků systému včetně propojení externího 
a interního hodnocení. Hodnocení bude zahrnovat kritéria naplňování cílů v oblasti rovných příležitostí a umožní 
cíleně podporovat školy se slabšími výsledky. Bude možné systematicky a komplexně monitorovat nerovnosti ve vzdělá-
vacím systému a informovat veřejnost, aby nedocházelo k nespravedlivému ohrožení některých škol;

• zavedení hodnocení, které bude zahrnovat jak sumativní, tak formativní složky. Budou připraveny a ověřeny dosud 
chybějící nástroje pro hodnocení vzdělávacích cílů, aby pokrývaly celou šíři vzdělávacích cílů, včetně cílů obtížněji hodnoti-
telných, jako jsou např. KK;

• podpoře pedagogických pracovníků v oblasti kontinuálního vyhodnocování pokroku jednotlivých žáků a v oblasti poskyto-
vání formativní zpětné vazby, aby osobní a společenské faktory, jako je např. pohlaví, zdravotní postižení či znevýhodnění, 
etnický původ či rodinné zázemí, nepředstavovaly omezení jednotlivce při naplňování jeho cílů ve vzdělávání;

• realizaci nástroje pro zvýšení míry spolehlivosti a spravedlnosti hodnocení žáků pedagogy. Intervence přispějí k zajištění 
shody v přístupech k hodnocení tím, že pedagogové budou mít možnost porovnat výkony svých žáků v různých vzdělávacích 
oblastech s ostatními (benchmarking). Tímto způsobem dojde k zavedení tzv. procesu moderace v rámci škol a mezi školami.

4 Zkvalitnění 
přípravy 
budoucích 
a začínajících 
pedagogických 
pracovníků

Podporovány budou tyto typy aktivit, jimiž dojde k:
• rozvoji systému hodnocení a řízení kvality VŠVU prostřednictvím aplikace nástrojů vnitřního a vnějšího hodnocení 

a sdílení dobré praxe;
• zvýšení kompetencí budoucích pedagogických pracovníků, aby byli připraveni pro rozvíjení potenciálu každého 

dítěte a žáka. Zvýšení kompetencí pro individualizaci, diferencovanou výuku, formativní i sumativní hodnocení a rozvoj KK 
napříč oborovými specializacemi. Posílení dlouhodobé reflektované pedagogické praxe ve studijních programech. Změna 
studijních programů bude v souladu s národním kvalifikačním rámcem a standardem začínajícího učitele;

• vytvoření sítí fakult a ostatních vzdělávacích institucí a organizací pro přípravu a realizaci vzdělávacích programů, mo-
tivaci budoucích studentů, zvýšení podílu praxe, posílení didaktické transformace odborných témat, rozvoji aktuálních po-
znatků oboru na odborných fakultách a spolupráce se školami, školskými zařízeními pro zájmové vzdělávání a organizacemi 
neformálního vzdělávání;

• spolupráci ŠVU a dalších vzdělávacích organizací v oblasti zavádění průřezových témat ve výuce/studiu, která vedou 
k rozvoji KK;
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• redukci obtíží nastupujících učitelů v adaptační fázi jejich pedagogického působení prostřednictvím vytvoření systé-
mu práce s absolventy i uvádějícími učiteli ve spolupráci se zaměstnavateli a vzdělavateli DVPP, zlepšení práce se zpětnou 
vazbou vedoucí ke kvalitativním změnám přípravy učitelů, rozvoji kvalitních programů CŽV na základě potřeb školské 
praxe a realizace blended-learning programů pro zvýšení kvalifikace pedagogů MŠ;

• rozvoji lidských zdrojů ŠVU prostřednictvím posílení pedagogické kompetence pracovníků ŠVU i organizací ve vzdělá-
vání ve spolupráci se školskou praxí, s organizacemi poskytujícími DVPP a se zahraničím zapojením učitelů z praxe do ŠVU;

• rozvoji pedagogického a didaktického výzkumu na základě sdílení odborné kapacity ŠVU, škol a dalších vzdělávacích 
institucí pro participativní akční výzkum ve školách a k řešení závažných témat v oblasti výchovy a vzdělávání.

5 Zvýšení 
kvality 
vzdělávání 
a odborné 
přípravy 
včetně 
posílení 
jejich 
relevance 
pro trh práce

Podporovány budou tyto typy aktivit, jimiž dojde k:
• zvýšení zájmu dětí a žáků o studium technických a přírodovědných oborů a motivace uplatnit toto vzdělání na trhu 

práce;
• posílení kreativity, manuální zručnosti a vztahu k přírodě a technice předškolních dětí;
• rozšíření polytechnického vzdělávání, zvýšení kvality polytechnického vzdělávání na ZŠ, SŠ a vyšších odborných 

školách ve spolupráci s dalšími vzdělávacími zařízeními a organizacemi;
• zvýšení spolupráce škol a zaměstnavatelů při realizaci vzdělávání (vč. praktického vyučování a stáží). Bude podpořena 

spolupráce škol, dalších vzdělávacích zařízení a organizací a zaměstnavatelů jednak při úpravách ŠVP, které povedou 
k dosažení klíčových a odborných kompetencí žáků posilujících jejich uplatnitelnost na trhu práce, dále při zvyšování 
účasti zaměstnavatelů na profesně specifickém počátečním vzdělávání, na zkvalitnění kariérového poradenství a při 
podpoře manuální zručnosti, kreativity a zájmu o přírodní a technické obory;

• rozšíření spolupráce mezi školami vzájemně a mezi školami a dalšími vzdělávacími zařízeními a organizacemi; sdílení 
dobré praxe a propojení neformálního, zájmového a odborného vzdělávání, které budou zaměřené na inovace techno-
logií a efektivní výuku odborných a podnikatelských kompetencí a podporu žáků s vynikajícími výsledky v praktických 
předmětech;

• zvýšení kapacity i kvality kariérového poradenství na školách s cílem omezit předsudky a snížit vliv osobních a spo-
lečenských faktorů (např. pohlaví, zdravotní postižení či znevýhodnění, etnický původ či rodinné zázemí) na vzdělávací 
trajektorie a volbu povolání žáků a zvýšit relevanci kariérového poradenství pro potřeby trhu práce;

• zvýšení relevance RVP a ŠVP k potřebám zaměstnavatelů a posilování dlouhodobé uplatnitelnosti absolventů na trhu 
práce;

• rozvoji předpokladů odborných škol realizovat vzdělávání dospělých ve vazbě na definované profesní kvalifikace 
a zvýšení prostupnosti mezi programy počátečního, neformálního, zájmového a dalšího vzdělávání prostřed- 
nictvím systému uznávání výsledků předchozího učení.

Specifické podmínky:
• V rámci PO3 bude možné žádat o podporu na individuální projekty a také budou využívány zjednodušené projekty.
• U individuálních projektů systémových bude při hodnocení projektu podmínkou nejen vazba na strategie, ale zejména vytvoření pra-

covního týmu pro řešení problému a dále partnerství k tvorbě projektového záměru a pro realizaci. Věcně příslušná skupina MŠMT bude 
zajišťovat průběžnou supervizi a evaluaci projektu ve spolupráci s řídícím orgánem Programu.

• V rámci hodnocení projektů v relevantních výzvách v oblasti regionálního školství bude posuzován i soulad s MAP/KAP/PA.
• U individuálních projektů zaměřených na tematická partnerství a sítě se očekává velký potenciál inovativních návrhů a jejich pilotní ověřo-

vání a evaluace. Přesné zadání bude obsaženo ve výzvě k předkládání žádostí o podporu. Podstatou projektů bude vytvoření inovativního 
produktu v širokém partnerství, jeho odpilotování a ověření anebo řízená plošná distribuce. 

Poznámky: Jedním z nosných prvků bude 
tvorba a realizace krajských a místních akč-
ních plánů rozvoje vzdělávání a plánů aktivit 
pro rozvoj vzdělávání v jednotlivých školách 
(řešeno synergicky v IP 1/ SC 3 a SC 5).
Bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol 
a ostatních partnerů na daném území při pří-
pravě a realizaci společných aktivit zaměře-
ných na zvyšování kvality vzdělávání s ohle-
dem na podporu spravedlivého přístupu ke 
vzdělávání a zavádění systému hodnocení 
kvality a strategického řízení ve vzdělávání.
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• Ve výzvách pro předkládání individuálních projektů zaměřených na naplnění výsledkového monitorovacího indikátoru „Počet 
organizací, ve kterých se zvýšila kvalita výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost“ bude vyžadováno, aby organizace zapojené 
do projektu vyhodnotily aktuální stav v kvalitě výchovy, vzdělávání a proinkluzivnosti v předem stanovených kritériích.

• Příjemci podpory v rámci této investiční priority budou muset splnit stejné podmínky pro výběr operací, jak je uvedeno u SC 
1–4 v rámci investiční priority 1 PO2, tj. Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, 
zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání (ESF).

• V případě financování tzv. short-listed projektů (např. z programu Erasmus+) by proběhl zkrácený proces hodnocení, například 
by byl posuzován jeho tematický soulad s intervencemi Programu. V rámci této prioritní osy bude možné realizovat jeden pro-
jekt, v němž si žadatel vybere aktivity jak z tematického cíle 9, tak z tematického cíle 10. V rámci realizace projektu však bude 
nutné zajistit a následně reportovat, které aktivity se váží na tematický cíl 9 a které na tematický cíl 10.

IP 2

1 Kvalitní podmínky 
pro inkluzivní 
vzdělávání

Podporovány budou tyto typy aktivit, jimiž dojde k:
• systémovému zkvalitnění pedagogicko-psychologického poradenství; zefektivnění činnosti škol-

ských poradenských zařízení i školních poradenských pracovišť;
• zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků rozpoznávat nejen vědomosti a dovednosti jednot-

livých dětí a žáků s ohledem na jejich nadání a potřeby k rozvoji, ale také s ohledem k jejich pojetí 
učiva a stylům učení. Učitelé si osvojí kompetence k inkluzivnímu vzdělávání, budou také schopni 
zohledňovat sociální kontext, ve kterém se děti a žáci pohybují, vztahy mezi dětmi a žáky a nakonec 
klima třídy i celé školy. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni při zavádění a realizaci podpůrných 
opatření a při práci s heterogenní skupinou;

• zvýšení počtu kvalitních a proinkluzivně zaměřených škol a ostatních vzdělávacích organizací, které 
vytváří diferencované podmínky pro všechny děti a žáky bez výjimek (včetně dětí a žáků s potřebou 
podpůrných opatření), optimálně rozvíjejí jejich schopnosti a přitom je vzdělávají ve společné, výko-
nově heterogenní sociální skupině;

• podpoře pedagogů ve školách hlavního vzdělávacího proudu, kteří se věnují výchově a vzdělávání 
dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření;

• aktivizaci žáků škol samostatně zřízených pro děti a žáky se zdravotním postižením a podpora jejich 
přechodu ze školy do zaměstnání;

• začlenění dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření do zájmového a neformálního vzdělávání;
• realizaci preventivních a podpůrných opatření u žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělá-

vání a jejich podpora při vstupu na trh práce.

• Obecně pro méně 
rozvinuté regiony 
85 % z EU, až 10 % 
ze SR, podíl příjemce 
min. 5 %

• Obecně pro více 
rozvinuté regiony 
50 % z EU, až 45 % 
ze SR, podíl příjemce 
min. 5 %

• Orgány samosprávy včetně 
jejich svazků nebo sdružení, 
jim podřízené či jimi  
zřízené organizace – 
orgány samosprávy atd. 
mají hlavní roli v přípravě 
strategických dokumentů 
regionu

• Podpora v této PO3 
je prioritně směřovaná 
do škol

Specifická kritéria: Pro výběr projektů v rámci této investiční priority platí totožné principy jako u investiční priority 1 PO3, konkrétně Omezování a prevence předčasného ukončování 
školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, 
které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy (čl. 3, bod 1 c) i) nařízení o ESF.

IP 3

1 Sociální 
integrace dětí 
a žáků včetně 
začleňování 
romských dětí  
do vzdělávání

Podporovány budou tyto typy aktivit, jimiž dojde zejména v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami k:
• zajištění rovného přístupu ke vzdělání pro každé dítě nebo žáka skrze tvorbu a realizaci místních 

akčních plánů rozvoje vzdělávání, které budou zabraňovat selekci ve vzdělávání a přispívat k rozvoji 
klíčových kompetencí každého dítěte či žáka;

• zvýšení počtu proinkluzivně nastavených běžných škol a školských zařízení;
• podpoře zájmového a neformálního vzdělávání v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami a obcích, 

které jsou připraveny zavést či již zavedly opatření zabraňující vzniku segregovaných škol;

• Obecně pro méně 
rozvinuté regiony 
85 % z EU, až 10 % 
ze SR, podíl příjemce 
min. 5 %

• Obecně pro více 
rozvinuté regiony 
50 % z EU, až 45 % 
ze SR, podíl příjemce 
min. 5 %

• Orgány samosprávy včetně 
jejich svazků nebo sdružení, 
jim podřízené či jimi zří-
zené organizace – orgány 
samosprávy atd. mají hlavní 
roli v přípravě strategických 
dokumentů regionu

• Podpora v této PO3 je prio-
ritně směřovaná do škol



77OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

• zvýšení počtu dětí ohrožených školním neúspěchem v účasti na kvalitním předškolním vzdělávání a rozvoj 
systému včasné peče o ohrožené děti;

• zlepšení postojů pedagogických pracovníků, ale i veřejnosti k možnostem společného vzdělávání dětí a žáků, 
kteří žijí v odlišných sociálních kontextech.

Podporovány budou tyto typy aktivit, jimiž dojde zejména v rámci celé České republiky k:
• rozšíření opatření pro snížení rizik a předčasného ukončování vzdělání u žáků z cílové skupiny zejména pro-

střednictvím podpory těchto žáků v běžných mateřských a základních školích a dále v době přechodů mezi 
stupni vzdělání;

• posílení kompetencí pedagogických pracovníků pracovat se sociokulturním kontextem dětí a žáků, v oblasti 
pedagogické diagnostiky a práce s heterogenní skupinou;

• zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti specifik práce s romskými dětmi a žáky a dětmi ci-
zinců (včetně migrantů a žadatelů o azyl), např. pozitivní přístup k odlišnostem, podpora žáka pro dosažení 
úspěchu ve vzdělávání; práce s žáky s odlišným mateřským jazykem nebo s českým etnolektem;

• vyšší míře začleňování dětí a žáků z cílové skupiny do již existujícího zájmového a neformálního vzdělávání, 
včetně prázdninových programů;

• podpoře rodinného prostředí a prevence odchodů dětí a mládeže ohrožených rizikovým chováním do ústavní 
nebo ochranné výchovy a transformace prostřednictvím zvýšení kvality péče, profesionality a mezioborové 
spolupráce v zařízeních ústavní výchovy.

Specifická kritéria: Pro výběr projektů v rámci této investiční priority platí totožné principy jako u investiční priority 1 PO3, konkrétně Ome-
zování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, 
k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu 
vzdělávání a odborné přípravy (čl. 3, bod 1 c) i) nařízení o ESF.

Poznámky: Cílem SC je zkvalitnění vzdělání 
zejména v obcích se sociálně vyloučenými 
lokalitami.
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Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na 
zemědělství zejména prostřednictvím agroenvironmentálních opatření, dále inves-
tice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu 
mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura. Program bude také pod-
porovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet 
nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. Podporován bude komunitně ve-
dený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpo-
ry na místní potřeby daného venkovského území a k rozvoji spolupráce aktérů na 
místní úrovni.

Řídící orgán:  Ministerstvo zemědělství ČR

Finanční rámec:  2,3 mld. eur (ESIF), 3,1 mld. eur včetně národních zdrojů

Kontakty:  webové stránky: www.eagri.cz/prv

V rámci PRV je stanoveno šest priorit, avšak obcí jako příjemců se dotýká pouze 
zlomek aktivit.

   PO1 Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkov-
ských oblastech

   PO2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti 
všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativ-
ních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů

   PO3 Podpora organizace potravinového řetězce včetně zpracovávání zeměděl-
ských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat 
a řízení rizik v zemědělství

   PO4 Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím 
a lesnictvím

   PO5 Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou 
ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odol-
ná vůči klimatu

   PO6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského roz-
voje ve venkovských oblastech

Obce mohou žádat podporu na aktivity ve čtyřech opatřeních, která jsou dále čle-
něna na jednotlivé operace.

Program rozvoje venkova

http://www.eagri.cz
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Opatření M04 – Investice do hmotného majetku

Operace Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

4.3.2 Lesnická 
infrastruktura

Alokace: 940 mil. Kč (včetně národních zdrojů) • Obecně pro 
všechny typy 
příjemců 80 % 
(maximální 
výdaje, z nichž 
je dotace 
stanovena, činí 
8 mil. Kč)

• Obce  
a jejich svazky

• Podpora rekonstrukcí a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Ke zvýšení hustoty do-
jde realizací výstavby nové cesty či zvýšením kategorie stávající cesty její rekonstrukcí. Zohledněn bude rovněž vliv cestní sítě na odtokové 
poměry či vybavenost cest pro účely ochrany lesa.

• Dotaci bude možné získat na investice související s výstavbou, rekonstrukcí a opravami lesních cest včetně souvisejících objektů.
• Součástí způsobilých výdajů jsou také nezbytné vyvolané investice jako např. přeložky inženýrských sítí, úpravy staveb dopravní infrastruk-

tury apod. a projekční, průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu.
• Umožněn bude také nákup pozemku, maximálně však do částky odpovídající 10 % celkové výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Specifické podmínky:
Výstavba a oprava bude podporována pouze u lesních cest kategorie 1L či 2L. V případě rekonstrukce může být předmětem projektu také stávající lesní cesta nižší kategorie, výstupem projektu však 
musí být lesní cesta kategorie 1L či 2L. V případě výstavby a rekonstrukce lesních cest žadatel musí doložit, že realizací projektu nedojde k překročení hustoty lesní dopravní sítě nad její optimální úroveň. 
Výsledkem realizace projektu v rámci jedné žádosti o dotaci může být pouze jeden souvislý úsek lesní cesty.
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Opatření M08 – Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Operace Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

8.1.1 Zalesňování 
a zakládání lesů

Alokace: 10,4 mil. eur (včetně národních zdrojů)

• Poskytuje se 
jako investiční 
paušální platba 
v eur/ha 
v závislosti 
na vysazované 
dřevině • Obec jako vlastník, 

nájemce, pachtýř 
nebo vypůjčitel 
lesa, sdružení 
a spolky těchto 
obcí

• Operace se zaměřuje na zalesnění zemědělské půdy včetně poskytnutí péče o založený porost a náhrady za ukončení zemědělské 
činnosti. Podpora je zacílena na vymezenou zemědělskou půdu v LPIS, která je definována jako vhodná k zalesnění a způsobilá pro 
přímou platbu, resp. SAPS.

• Založení porostu lze realizovat na vymezené zemědělské půdě vhodné pro zalesnění, dle BPEJ a na základě typologie zalesňova-
ných půd v souladu s národní legislativou. Typologie je stanovována na základě trvalých ekologických podmínek, tzn. hodnocení 
trvalých znaků prostředí (světlo, teplo, vodní režim a půdní chemismus), a také rekonstrukce přirozeného složení rostlinného spole-
čenstva a je nezbytná při zalesňování nelesní půdy pro stanovení vhodné druhové skladby nového lesního porostu. Tato vymezená 
vrstva byla konzultována také s Ministerstvem životního prostředí. Zalesnění bude provedeno podle projektu zalesnění stanoviště 
vhodnými druhy dřevin.

• Způsobilými náklady mohou být:
 náklady na založení lesního porostu na zemědělské půdě – první rok;
 náklady na péči o založený porost včetně výchovných zásahů – po dobu 5 let, počínaje rokem následujícím po roce zales-

nění;
 náhrada za ukončení zemědělské činnosti – po dobu 10 let, počínaje rokem následujícím po roce zalesnění;
 podporu nelze poskytnout na výsadbu rychle rostoucích dřevin, výmladkových plantáží a vánočních stromků.

8.3.1 Zavádění 
preventivních 
opatření v lesích

Alokace: 3,6 mil. eur (včetně národních zdrojů)

• 100 %

• Podporovány jsou realizace preventivních opatření před povodňovými situacemi, podporující tak následné snížení rozsahu škod 
způsobených těmito extrémními jevy. V rámci tohoto opatření jsou podporovány projekty malého charakteru na retenci vody, např. 
retenční nádrže nebo opatření na zpomalení odtoku vody a snížení odnosu splavenin zpomalením rychlosti vody prostřednictvím 
hrazení bystřin nebo stabilizací strží.

• Způsobilými náklady mohou být:
 výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin;
 preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích;
 protierozní opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích.

Poznámky: preference projektů v rizikových povodích IV. řádu.
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8.4.1 Obnova  
lesních porostů  
po kalamitách

Alokace: 13 mil. eur (pro operace 8.4.1 a 8.4.2) (včetně národních zdrojů)

• 100 %

• Operace podporuje snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi a je zacílena na lesní 
pozemky na území celé ČR mimo Prahu (cca 2,6 mil. ha).

• Způsobilými náklady mohou být:
 odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených k rekonstrukci;
 příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním;
 umělá obnova sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách;
 ochrana založených porostů.

Poznámky: Preference je určena rozsahem škod na lesním potenciálu.

8.4.2 Odstraňování 
škod způsobených 
povodněmi

Alokace: 13 mil. eur (pro operace 8.4.1 a 8.4.2) (včetně národních zdrojů)

• 100 %

• Operace má podpořit snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi, je zacílena na 
PUPFL na území celé ČR mimo Prahu (cca 2,6 mil. ha) a vodní toky, popř. jejich části, a vodní útvary, které se nacházejí v rámci 
PUPFL.

• Způsobilými náklady mohou být:
 odstraňování škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích a v jejich povodích;
 odstraňování škod způsobených povodněmi na objektech hrazení bystřin a hrazení a stabilizace strží, na lesních cestách 

a souvisejících objektech.

Poznámky: Preference projektů v rizikových povodích IV. řádu.

8.5.1 Investice  
do ochrany  
melioračních 
 a zpevňujících 
dřevin

Alokace: 29,7 mil. eur (pro operace 8.5.1, 8.5.2 a 8.5.3) (včetně národních zdrojů)

• 50 %

• Operace je zaměřena na podporu hromadné ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (oplocenek) od doby výsadby do stá-
dia zajištění. Meliorační a zpevňující dřeviny zabraňují postupné degradaci lesních půd, podílí se na zlepšování vodního režimu 
lesních půd, pomáhají zpevňovat kostru lesního porostu a zvyšují tak odolnost proti povětrnostním vlivům a snižují náchylnost 
porostů ke kalamitám způsobeným škůdci.

• Způsobilými náklady mohou být:
 částečná úhrada nákladů na hromadnou mechanickou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin při založení porostu.

Poznámky: Preference dle převažující kategorie lesa a typu ochrany.

8.5.2 Neproduk- 
tivní investice 
v lesích

Alokace: 29,7 mil. eur (pro operace 8.5.1, 8.5.2 a 8.5.3) (včetně národních zdrojů)

• Operace je zaměřena na podporu zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících 
společenského potenciálu lesů. Operace je zacílena na PUPFL na území celé ČR (mimo ZCHÚ, oblasti Natura 2000 a Prahu). 

• Způsobilými náklady mohou být:
 opatření k posílení rekreační funkce lesa;
 opatření k usměrňování návštěvnosti území;
 opatření k údržbě lesního prostředí;
 opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa.

• 100 %

Poznámky: Preference realizace v lesích s převažující funkcí.
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8.5.3 Přeměna 
porostů  
náhradních 
dřevin

Alokace: 29,7 mil. eur (pro operace 8.5.1, 8.5.2 a 8.5.3) (včetně národních zdrojů)

• Operace je zaměřena na podporu rekonstrukce porostů náhradních dřevin. Operace je zacílena na lesní pozemky s porosty 
náhradních dřevin v imisních oblastech A nebo B (více než 20 tis. ha lesa) stanovených dle vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení 
pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí, případně vymezených stanoveným navazujícím právním předpisem (více než 20 tis. ha 
lesa). V rámci této operace jsou způsobilé pouze jednorázové investice, tzn., že daná rekonstrukce porostu náhradních dřevin 
může být provedena pouze jedenkrát za programové období.

• Způsobilými náklady mohou být:
 snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem obnovy a příprava ploch před 

zalesněním;
 umělá obnova sadbou;
 hnojení lesních dřevin při výsadbě a ochrana založeného porostu.

• max. 100 %

Specifické podmínky: Operace 8.5.1, 8.5.2 a 8.5.3 jsou projektové a pro jednotlivé operace se vyhlašují výzvy k příjmu žádostí.

8.6.1 Technika  
a technologie 
pro lesní  
hospodářství

Alokace: 580 mil. eur (včetně národních zdrojů)

• 50 % (maximální 
výdaje, z nichž je 
dotace stanovena, 
činí 9 mil. Kč)

• Obce a jejich  
svazky

• Podpora je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím 
využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a techno-
logií určených pro výchovu lesních porostů, či na investice do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin.

• Investice jsou směřovány do techniky a technologií s cílem racionalizace obhospodařování lesů, které dále posílí hospodářské 
využití lesů. Podpora je podmíněna hospodařením v lesích podle lesních hospodářských plánů nebo lesních hospodářských 
osnov, což zajišťuje udržitelné obhospodařování lesů v České republice.

• V rámci operace bude podpořeno pořízení strojů a technologií (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) pro obnovu, 
výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, strojů pro zpracování potěžebních zbytků, strojů pro přípravu půdy před 
zalesněním a strojů, technologií a zařízení pro lesní školkařskou činnost. V případě investic do strojů, technologií a zařízení pro 
lesní školkařskou činnost mohou být podporovány jen lesní školky, které provozují školkařskou činnost na pozemcích určených 
k plnění funkcí lesa.

Poznámky: Žadatel může v jednom kole příjmu žádostí podat na danou operaci pouze jednu žádost.
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Opatření M15 – Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

Alokace: 7,8 mil. eur (pro operace 15.1.1 a 15.2.1) (včetně národních zdrojů)

Operace Typy podporovaných aktivit Míra dotace Obce jako příjemci

15.1.1 Zachování 
porostního typu 
hospodářského 
souboru

• Cílem je zachování současné optimální dřevinné skladby lesů nebo aktuálního typu lesa a stavu přírodních lesních porostů v oblas-
tech Natura 2000 a v ZCHÚ.

• Závazek je založen na kompenzaci dodatečných nákladů a ztráty příjmů vyplývající ze zachování vybraných porostních typů hos-
podářských souborů (jedlový, dubový, bukový, ostatní listnatý, topolový a nízký les – pařeziny) místo jejich přeměny na porostní typ 
hospodářského souboru s nižší ekologickou hodnotou, a to u porostních skupin, které jsou ve věku alespoň začátku doby obnovy.

• 183 eur/ha/
rok • Obec jako vlastník, 

nájemce, pachtýř 
nebo vypůjčitel 
lesa, sdružení a 
spolky těchto obcí

15.2.1 Ochrana a 
reprodukce ge-
nofondu lesních 
dřevin

• Cílem je poskytování podpory pro ochranu lesních genetických zdrojů a zachování zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin 
vyšších kvalitativních kategorií.

• Závazek je založen na kompenzaci dodatečných nákladů a snížených výnosů vyplývajících ze sběru osiva šetrnými technologiemi 
nepoškozujícími stromy, za které se u jehličnatých stromů pokládá sběr ze strojících stromů a u listnatých dřevin sběr pomocí plachet 
a zavěšených sítí.

• 74 eur/ha/
rok
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Opatření M16 – Spolupráce

Operace Podporované aktivity Míra dotace Obce jako příjemci

16.3.1 Sdílení 
zařízení a strojů

Alokace: 6,5 mil. eur (včetně národních zdrojů)

• 50 %

• Obce a jejich 
svazky (minimálně 
2 subjekty, které 
jsou zapojeny  
do spolupráce)

• Cílem operace je podpora spolupráce minimálně dvou subjektů při společném sdílení zařízení a strojů.

Způsobilými náklady mohou být:
• studie proveditelnosti, podnikatelský plán v souvislosti s projektem;
• přímé náklady na konkrétní projekty spojené s prováděním podnikatelského plánu:

 pořízení zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, vybavení a technologií;
 investice do rozvoje lesních oblastí;
 modernizace nebo nová výstavba společných skladovacích prostor včetně skladovacích technologií;
 modernizace nebo nová výstavba společných výrobních prostor.

16.4.1 Horizon-
tální a vertikální 
spolupráce mezi 
účastníky  
krátkých  
dodavatelských 
řetězců  
a místních trhů

Alokace: 4 mil. eur (včetně národních zdrojů)

• 50 %

• Cílem operace je začlenění prvovýrobců do dodavatelských řetězců a posílení jejich konkurenceschopnosti. Podpora pro vytvoření 
a rozvoj krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) se bude týkat pouze dodavatelského řetězce, který bude zahrnovat maximálně jednoho 
zprostředkovatele mezi zemědělcem a spotřebitelem. V rámci místních trhů se činnosti zpracování a prodeje konečnému spotřebiteli 
budou odehrávat v okruhu 50 km od zemědělského podniku, z něhož produkt pochází.

• Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů. 
Podporován bude vznik a koordinace spolupracujících subjektů, spolupráce na tvorbě studií, podnikatelského plánu a další relevantní 
dokumentace (včetně právního poradenství). Podpora je také určena pro společné investice na realizaci projektu a společnou propagaci 
KDŘ nebo místního trhu. Formou takovéto spolupráce může být společný prodej v místní prodejně, společný prodej ze dvora, společná 
organizace přímého prodeje spotřebiteli (např. bedýnkový prodej).

• Příjemci musí mít společně uzavřenu smlouvu o spolupráci. Projektovou žádost podává jeden subjekt, který nese zodpovědnost za 
projekt jako celek.

Způsobilými náklady mohou být:
• studie proveditelnosti, podnikatelský plán v souvislosti s projektem;
• přímé náklady na konkrétní projekty spojené s prováděním podnikatelského plánu;
• společné pořízení strojů, technologie a vybavení související s projektem:

 stavební náklady na novou výstavbu nebo modernizaci nemovitého majetku;
 náklady na pořízení počítačového softwaru souvisejícího s projektem;
 náklady na propagační činnost v místním kontextu, která souvisí se vznikem nebo rozvojem krátkodobého dodavatelského ře-

tězce nebo místního trhu.

Specifické podmínky:
Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 6 mil. Kč na projekt.
Minimální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 200 tis. Kč na projekt.
V rámci místních trhů se činnosti zpracování a prodeje konečnému spotřebiteli budou odehrávat v okruhu 50 km od zemědělského podniku, z něhož produkt pochází.
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16.6.1 Horizon-
tální a vertikál-
ní spolupráce 
při udržitelném 
zajišťování 
biomasy pro 
výrobu energie 
a v průmyslo-
vých procesech

Alokace: 147,5 mil. eur (včetně národních zdrojů)

• 50 %

• Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů na nastavení udržitelného zajišťování a využívání lokálních zdrojů biomasy v procesech výro-
by potravin, energie a v průmyslových procesech. Podpora je zaměřena na vznik a koordinaci spolupracujících subjektů, na analýzu vztahů 
mezi subjekty a nastavení spolupráce při zajišťování a využívání místních zdrojů biomasy.

• Podporována je spolupráce na tvorbě studií, podnikatelského plánu a další relevantní dokumentace vztahující se k zajišťování a využívání 
lokálních zdrojů biomasy.

• Podporovány jsou rovněž výdaje na mzdu koordinátora projektu a výdaje na vypracování návrhů smluv o spolupráci ve vztahu k navržené-
mu projektu.

• Způsobilými náklady mohou být:
 studie týkající se dotyčné oblasti (technicko-ekonomické studie, studie vyžadující posouzení vlivu na životní prostředí);
 studie proveditelnosti;
 podnikatelský plán v souvislosti s projektem;
 provozní náklady, např. mzda koordinátora projektu.

• Podpora bude podmíněna předložením plánu, v němž bude specifikován cíl (zaměření na zajištění a udržitelné využívání biomasy), budou 
popsány konkrétní aktivity a budou identifikováni partneři spolupráce a jejich role. Dále bude stanoven harmonogram a rozpočet spolu-
práce; bude muset být identifikován očekávaný přínos a vysvětlena přidaná hodnota spolupráce. Nebudou podporovány investiční výdaje. 
Biomasa využívaná při výrobě potravin nesmí zahrnovat biomasu, která se stává součástí potraviny samotné. Projekt nebude zaměřen na 
zajišťování a udržování cíleně pěstované biomasy.

• Operace může podpořit stávající skupinu spolupracujících subjektů při realizaci nového společného projektu. Podporovány nebudou spo-
lečné aktivity, které již probíhají. Příjemci musí mít společně uzavřenu smlouvu o spolupráci. Projektovou žádost podává jeden subjekt, který 
nese zodpovědnost za projekt jako celek.

Specifické podmínky:
Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 4 mil. Kč na projekt.
Minimální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 200 tis. Kč na projekt.
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3. Analýza aktivity a úspěšnosti obcí při čerpání finančních prostředků 
    v předchozím programovém období 2007–2013

3.a  Metodika analýzy

Jelikož budou obce v novém programovém období, stejně jako v tom předchozím, 
bezesporu velmi aktivními žadateli a významnými realizátory projektů, bylo cílem 
této publikace také zhodnotit jejich dosavadní zkušenosti. Druhá část publikace se 
proto zaměřuje na analýzu aktivit a úspěšnosti čerpání obcí v programovém obdo-
bí 2007–2013. Záměrem je také zmapovat chybovost v projektech, v nichž byla 
obec žadatelem, a poukázat na časté chyby při realizaci projektů.

Analýza je rozdělena do následujících kapitol:
   Aktivita a úspěšnost v podávání projektů
   Důvody nedočerpání dotací
   Nesrovnalosti a vratky

Zdrojem dat byly datové soubory z databází spravovaných Ministerstvem pro místní 
rozvoj (MSC2007, MONIT7+). Sestavy byly generovány k  10. listopadu 2015. Tyto da-
tabáze obsahují souhrnné informace o projektech obcí realizovaných v předchozím 
období i informace o vratkách a nesrovnalostech, které se projektů obcí jako příjemců 
týkaly.

Analyzovány byly tyto operační programy, jejichž data byla ze sestav Ministerstva pro 
místní rozvoj k dispozici:
   OP Doprava,
   OP Životní prostředí,
   OP Podnikání a inovace,
   OP Lidské zdroje a zaměstnanost,
   OP Výzkum a vývoj pro inovace,
   Integrovaný operační program,

   OP Technická pomoc,
   OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
   OP Praha Konkurenceschopnost,
   OP Praha Adaptabilita,
   regionální operační programy.

Následující výstupy se zaměřují primárně na operační programy, které byly obce-
mi využívány nejvíce.

3.b  Aktivita a úspěšnost v podávání projektů

V programovém období 2007–2013 podaly obce České republiky dohromady 36 482 
žádostí o dotaci, z toho k 10. 11. 2015 zhruba dvě třetiny projektů byly v realizaci 
nebo již úspěšně ukončeny.

Obcím bylo v minulém období vydáno Rozhodnutí 2 na projekty v celkové výši 
157 mld. Kč. Projekty zhruba ve výši 4 mld. Kč nebyly úspěšně dokončeny (pozasta-
veny nebo staženy žadatelem). Největší zájem ze strany obcí, co do počtu projektů 
i objemu schválené dotace, byl o aktivity v Operačním programu Životní prostředí. 
Více než polovina projektů realizovaných obcemi a téměř polovina alokace 
Rozhodnutí cílila právě do OPŽP, z nichž obce financovaly nákladné investiční pro-
jekty. Zejména díky více než tisícovce projektů CzechPOINT byl co do počtu projektů 
i alokace nejvíce využíván Integrovaný operační program. Dalšími operačními progra-
my určenými pro obce byly regionální operační programy. Přes 600 projektů bylo 

2)  Rozhodnutím se myslí Rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně Smlouva o poskytnutí dotace.
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realizováno v  každém z ROP Jihozápad, ROP Střední Čechy a ROP 
Střední Morava. Objemově nejvíce finančních prostředků plynulo do 
obcí z ROP Severozápad a ROP Střední Čechy. V tabulce č. 1 jsou zvýraz-
něny operační programy s nejvyšším počtem realizovaných projektů a nej-
větším objemem dotací.

Pokud se podíváme na úspěšnost obcí při předkládání projektů, můžeme najít rozdíly 
jak ve velikostních kategoriích, tak u jednotlivých operačních programů. Počty poda-
ných projektů částečně odrážejí rozložení obcí ČR dle velikosti – kategorie největších 
obcí tak má podáno méně projektů, zatímco skupina menších obcí jich podala více, 
protože malé obce jsou početnější.

Procentuální úspěšnost projektů vyjadřuje, kolik projektů z celkově podaných bylo 
k 10. 11. 2015 v realizaci nebo již ukončených. Celková úspěšnost obcí je 64 %. To 
znamená, že zhruba jedna třetina projektů, které obce předložily, nebyla z ně-
jakého důvodu dostatečně kvalitní, aby bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. Lze považovat za pozitivní, že úspěšnost projektů až na výjimky příliš nekolísá 
mezi jednotlivými velikostními kategoriemi obcí, nelze tedy jednoznačně říci, že by 
např. menší obce byly v průměru méně úspěšné než větší. Nejvyšší úspěšnost v po-
dávání projektů vykazují obce do 499 obyvatel, což je dáno nižším počtem podaných 
projektů. Obce do 499 obyvatel podaly a realizovaly v průměru přibližně dva projekty. 
Oproti tomu města nad 5 000 obyvatel podala v průměru téměř 33 projektů a města 
nad 50 000 obyvatel 138 projektů.

Podané projekty obcí 36 482

Úspěšné projekty (s vydaným Rozhodnutím)4 23 336

Podíl úspěšných v % 64,0

Tabulka 2: Počty projektů obcí a jejich úspěšnost v programovém období 2007–2013

Zdroj dat: Databáze spravované Ministerstvem pro místní rozvoj (MSC2007, MONIT7+), data k 10. listopadu 2015.

Velikostní 
kategorie 

obcí

Počet 
obcí v 

katego-
rii

Podané 
projekty 

obcí

Úspěšné 
projekty

Podíl 
úspěšných 

v %

Průměrný počet 
podaných projektů 

na 1 obec v dané 
velikostní kategorii

Průměrný počet 
úspěšných projektů 

na 1 obec v dané 
velikostní kategorii

do 499 3 454 6 790 5 040 74,2 1,97 1,46

500–4 999 2 527 18 849 11 601 61,5 7,46 4,59

5 000–49 999 253 8 224 5 067 61,6 32,51 20,03

50 000 a více 19 2 619 1 628 62,2 137,84 85,68

CELKEM 6253 36 482    23 336 64,0 5,83 3,73

Tabulka 3: Počty projektů obcí a jejich úspěšnost v programovém období 2007–2013 podle velikost-
ních kategorií obcí

Zdroj dat: Databáze spravované Ministerstvem pro místní rozvoj (MSC2007, MONIT7+), data k 10. listopadu 2015.

4) Úspěšnými projekty se myslí projekty, kterým bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a jsou 
v realizaci či byly úspěšně ukončeny, tedy nebyly pozastaveny či nedokončeny.

Úspěšné 
projekty3

Objem dotace EU 
(dle vydaných 
Rozhodnutí) 

v mld. Kč

% počet 
projektů % dotace

OP Doprava 3 1,30 0,0 0,8

OP Životní prostředí 12 152 73,76 52,1 48,0

OP Podnikání a inovace 4 0,35 0,0 0,2

OP Lidské zdroje a zaměstnanost 612 2,10 2,6 1,4

OP Výzkum a vývoj pro inovace 1 0,05 0,0 0,0

Integrovaný operační program 6 788 10,04 29,1 6,5

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 78 0,50 0,3 0,3

OP Technická pomoc 10 0,03 0,0 0,0

ROP NUTS II Severozápad 311 9,70 1,3 6,3

ROP NUTS II Moravskoslezsko 541 9,01 2,3 5,9

ROP NUTS II Jihovýchod 475 8,35 2,0 5,4

ROP NUTS II Střední Morava 671 8,79 2,9 5,7

ROP NUTS II Severovýchod 251 8,04 1,1 5,2

ROP NUTS II Jihozápad 619 8,59 2,7 5,6

ROP NUTS II Střední Čechy 697 10,41 3,0 6,8

OP Praha Konkurenceschopnost 99 2,23 0,4 1,4

OP Praha Adaptabilita 24 0,37 0,1 0,2

CELKEM 23 336 153,65

Tabulka 1: Počty a objemy dotací úspěšně realizovaných projektů obcí v programovém období 
2007–2013

Zdroj dat: Databáze spravované Ministerstvem pro místní rozvoj (MSC2007, MONIT7+), data k 10. listopadu 2015.

3) Úspěšnými projekty se myslí projekty, kterým bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace a jsou v realizaci či byly úspěšně ukončeny, tedy nebyly pozastaveny či nedo-
končeny.
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Data ukazují spíše na diferenciaci úspěšnosti obcí mezi různými operačními progra-
my. Detailněji bude neúspěšnost projektů analyzována níže. Nejúspěšnější z tohoto 
pohledu je Integrovaný regionální operační program, který vykazuje až 92% úspěš-
nost, což je dáno také šablonovitými projekty CzechPOINT nebo územními plány. 
Průměrnou 64% úspěšnost zaznamenaly obce u Operačního programu Životní pro-
středí. Naopak nedařilo se obcím v ROP Jihozápad (29 %) a ROP Severozápad (36 %). 
Tato skutečnost může být dána několika faktory – přípravou nekvalitních projektů 
ze strany obcí, přetlakem požadavků obcí nad vyčleněnou alokací nebo přístupem 
řídícího orgánu operačního programu. V tabulce č. 4 jsou zvýrazněny obcemi nejví-
ce využívané operační programy s nejvyšším a nejnižším procentem úspěšnosti při 
hodnocení projektů.

Každý projekt, který je předkládán do operačního programu, musí projít náročným 
procesem hodnocení. Hodnoceny jsou formální náležitosti, kritéria přijatelnosti a kva-
lita připraveného projektu.

Z hlediska neúspěšnosti projektů existují v zásadě tři hlavní příčiny:

1.  Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí (projekt 
byl vyřazen z dalšího hodnocení pro nesplnění formálních náležitostí nebo kritérií 
přijatelnosti).

2.  Projekt nebyl doporučen k financování (buď z důvodu nedostatečné alokace, nebo 
nízké kvality projektu).

3.  Projektová žádost byla stažena žadatelem.

Tyto 3 důvody tvoří 97 % všech případů ze všech neúspěšných projektů. Zbývající 
3 % zahrnují další důvody, např. že žadatel nesplnil podmínky pro vydání Rozhodnutí, 
projekt je stále doporučen jako náhradní projekt nebo projekt byl doporučen 
k financování, ale doposud nebylo vydáno Rozhodnutí. Mezi těmito 3 % jsou i případy, 
u nichž projekt byl pozastaven nebo nebyl dokončen. Takto nestandardně mohl být 
projekt ukončen jak ze strany žadatele (např. z objektivních důvodů, které se odehrály 
během realizace), tak ze strany poskytovatele dotace (např. pro nesplnění podmínek 
Rozhodnutí).

Je patrné, že počty neúspěšných projektů zhruba odpovídají i míře využívání jednotli-
vých operačních programů, tedy tomu, kolik bylo v tom kterém operačním programu 
podáno projektů. Proto dosahuje nejvyšších hodnot vyřazených projektů OP Životní 
prostředí. Obecně vysokých počtů neúspěšných projektů dosahují i regionální ope-
rační programy. Z ostatních operačních programů však měly největší neúspěšnost 
projekty v ROP Jihozápad. Celkově bylo nejvíce projektů vyřazeno kvůli nedoporučení 
k financování.

Neúspěšnost projektů však ovlivňuje také pečlivost a kvalita podávaných žádostí. 
Z analýz vyplývá, že velké množství podaných projektů nemusí vést k vyšší úspěšnosti, 
naopak často se tak děje na úkor preciznosti žádostí. Zhruba 16 % všech poda-
ných žádostí nebylo doporučeno k financování právě z důvodu nedostatečné 
kvality projektu nebo nedostatečné alokace v programu. Překvapivě vysoké 
procento (10 %) ze všech podaných projektů však bylo neúspěšných z důvodu 
nesplnění formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti. Obce by tedy nemě-
ly podceňovat konzultace s jednotlivými řídícími orgány před podáním žádostí 
a upřesnit si s nimi, jaké projekty jsou financovatelné a jaké nikoliv. Zároveň 
je důležité nepodcenit přípravu žádosti jak z hlediska kvality, tak z pohledu zamě-
ření. Čas strávený na přípravě žádostí, které neprojdou kvůli nedodržení formálních 

Operační programy
Podané  
projekty   

obcí

Úspěšné projekty 
 (s vydaným 

Rozhodnutím)

Podíl  
úspěšných 

 v %

OP Doprava 3 3 100,0

OP Životní prostředí 18 843 12 152 64,5

OP Podnikání a inovace 10 4 40,0

OP Lidské zdroje a zaměstnanost 1 159 612 52,8

OP Výzkum a vývoj pro inovace 7 1 14,3

Integrovaný operační program 7 367 6 788 92,1

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 255 78 30,6

OP Technická pomoc 10 10 100,0

ROP NUTS II Severozápad 859 311 36,2

ROP NUTS II Moravskoslezsko 1 076 541 50,3

ROP NUTS II Jihovýchod 1 032 475 46,0

ROP NUTS II Střední Morava 1 461 671 45,9

ROP NUTS II Severovýchod 591 251 42,5

ROP NUTS II Jihozápad 2 104 619 29,4

ROP NUTS II Střední Čechy 1 388 697 50,2

OP Praha Konkurenceschopnost 262 99 37,8

OP Praha Adaptabilita 55 24 43,6

CELKEM 36 482 23 336 64,0

Tabulka 4: Počty projektů a jejich úspěšnost v programovém období 2007–2013 podle operač-
ních programů

Zdroj dat: Databáze spravované Ministerstvem pro místní rozvoj (MSC2007, MONIT7+), data k 10. listopadu 2015.
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Operační programy

Žádost nesplnila 
formální náleži-

tosti a podmínky 
přijatelnosti 

Projekt  
nedoporučen 
k financování

Žádost 
stažena 

žadatelem 

Projekt 
pozastaven 

nebo  
nedokončen

Podíl  
úspěšných 
žádostí v %

OP Doprava 0 0 0 0 100,0

OP Životní prostředí 1911 2420 1493 27 64,5

OP Podnikání a inovace 0 0 3 0 40,0

OP Lidské zdroje a zaměstnanost 94 387 26 19 52,8

OP Výzkum a vývoj pro inovace 0 5 0 0 14,3

Integrovaný operační program 142 64 253 108 92,1

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 0 161 3 1 30,6

OP Technická pomoc 0 0 0 0 100,0

ROP NUTS II Severozápad 345 146 36 15 36,2

ROP NUTS II Moravskoslezsko 48 369 16 3 50,3

ROP NUTS II Jihovýchod 97 412 18 4 46,0

ROP NUTS II Střední Morava 481 119 95 4 45,9

ROP NUTS II Severovýchod 62 262 10 3 42,5

ROP NUTS II Jihozápad 257 1101 32 5 29,4

ROP NUTS II Střední Čechy 166 453 57 9 50,2

OP Praha Konkurenceschopnost 41 96 15 9 37,8

OP Praha Adaptabilita 5 17 3 6 43,6

CELKEM 3649 6012 2060 213 64,0

Tabulka 5: Důvody neúspěšnosti žádostí obcí v programovém období 2007–2013 podle operačních programů

Zdroj dat: Databáze spravované Ministerstvem pro místní rozvoj (MSC2007, MONIT7+), data k 10. listopadu 2015.

Velikostní 
kategorie 

obcí

Žádost nesplnila  
formální náležitosti 

a podmínky přijatelnosti

Projekt  
nedoporučen  
k financování

Žádost 
stažena 

žadatelem

Projekt pozasta-
ven nebo nedo-

končen

Podíl 
úspěšných 
žádostí v %

do 499 476 666 311 21 74,2

500–4 999 2160 3308 1037 80 61,5

5 000–49 999 787 1615 500 71 61,6

50 000 a více 226 423 212 41 62,2

CELKEM 3649 6012 2060 213 64,0

Tabulka 6: Důvody neúspěšnosti žádostí obcí v programovém období 
2007–2013 podle velikostních kategorií obcí

Zdroj dat: Databáze spravované Ministerstvem pro místní rozvoj (MSC2007, MONIT7+), data k 10. listopadu 2015.

náležitostí a nedostatečné kvalitě, je pak zbytečně promarněný. Zá-
roveň je důležité si uvědomit, který projekt je možné realizovat 
z hlediska efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti. Zhruba 6 % 
podaných projektů bylo staženo žadatelem. Důvodem byla vět-
šinou identifikace rizik spojených s finančním a věcným plněním 
v průběhu realizace. V tabulce č. 5 jsou zvýrazněny operační progra-
my s nejvyšším počtem neúspěšných projektů (nad 1 000 projektů).

Chybovost z perspektivy velikostních kategorií opět odráží především 
četnost podaných projektů. Nejvyšší chybovosti tak dosáhly obce v ka-
tegorii 500–4 999 obyvatel a větší obce.

3.c  Důvody nedočerpání dotací

Úspěšnost projektů je nutné vnímat nejen v kontextu cel-
kového počtu podaných projektů, ale především v kontextu 
konkrétní výše celkových způsobilých výdajů a dotací. Obcím 
bylo v uplynulém programovém období reálně proplace-
no k  10. listopadu 2015 cca 77 % prostředků, které jim 
byly přiděleny Rozhodnutím.5 Dle této statistiky byly dopo-
sud obcím skutečně vyplaceny prostředky o téměř čtvrtinu 
nižší, než bylo stanoveno v Rozhodnutí. Téměř 7 tis. projektů 
však bylo k 10. listopadu ještě v realizaci. Nicméně nejzazší ter-
mín pro ukončení projektů byl k poslednímu listopadu roku 
2015. Kolik se v uplynulém programovém období podařilo 
obcím skutečně vyčerpat a jak se jim to dařilo napříč operač-
ními programy, identifikují tabulky dále.

OPŽP mnohonásobně převyšuje další operační programy jak 
v počtu podaných projektů, tak v celkově rozhodnutých dota-
cích a zároveň patří k operačním programům, ze kterých obce 
vyčerpaly nejvíce finančních prostředků. Rozdíly v objemech 
rozhodnutých dotací mezi velikostními kategoriemi vesměs 
reflektují rozdíly v počtu podaných žádostí. Pokud pomine-
me operační programy určené pro Prahu a ty, které ne-
byly obcemi primárně využívány (OPPI, OPVK, OP VaVpI), 

5) Rozhodnutím se myslí Rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně 
Smlouva o poskytnutí dotace.
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Zdroj dat: Databáze spravované Ministerstvem pro místní rozvoj (MSC2007, MONIT7+), data k 10. listopadu 2015.

Zdroj dat: Databáze spravované Ministerstvem pro místní rozvoj (MSC2007, MONIT7+), data k 10. listopadu 2015.

Operační programy
Objem dotace EU 

v mld. Kč (dle původ-
ního Rozhodnutí)

Objem dotace EU 
v mld. Kč doposud 

proplacené

Podíl doposud 
proplacené dotace 

EU v %

OP Doprava 1,30 1,15 88,3

OP Životní prostředí 74,27 61,66 83,0

OP Podnikání a inovace 0,71 0,49 68,8

OP Lidské zdroje a zaměstnanost 2,16 1,48 68,6

OP Výzkum a vývoj pro inovace 0,05 0,05 100,0

Integrovaný operační program 10,81 6,40 59,2

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 0,51 0,35 68,8

OP Technická pomoc 0,03 0,02 65,1

ROP NUTS II Severozápad 10,49 7,64 72,8

ROP NUTS II Moravskoslezsko 9,17 6,48 70,7

ROP NUTS II Jihovýchod 8,47 6,00 70,8

ROP NUTS II Střední Morava 8,88 7,47 84,1

ROP NUTS II Severovýchod 8,14 6,84 84,1

ROP NUTS II Jihozápad 8,70 6,48 74,5

ROP NUTS II Střední Čechy 10,61 7,14 67,3

OP Praha Konkurenceschopnost 2,57 1,40 54,4

OP Praha Adaptabilita 0,69 0,24 34,3

CELKEM 157,53 121,28 77,0 6) Tato zjištění by si zasloužila hlubší analýzu nastavených procesů u jednotlivých 
ŘO.

Objem dotace EU (dle původního Rozhodnutí) 157,55 mld. Kč

Objem dotace EU doposud proplacené 121,28 mld. Kč

Podíl doposud proplacené dotace EU 77,0 %

Objem dotace EU (dle původního Rozhodnutí) u finančně ukončených projektů 102,65 mld. Kč

Objem proplacené dotace EU u finančně ukončených projektů 92,43 mld. Kč

Podíl proplacené dotace EU u finančně ukončených projektů 90,0 %

procentuálně nejméně prostředků proplacených obcím je v projektech Inte-
grovaného operačního programu. Dále jsou na nízkém procentu regionální 
operační programy. Nejméně proplacených dotací má ROP Střední Čechy, 
ROP Jihovýchod, ROP Moravskoslezsko a ROP Severozápad. V tabulce č. 8 jsou 
zvýrazněny operační programy s podílem doposud proplacené dotace pod 70 %.

Dalším aspektem úspěšnosti obcí při čerpání evropských dotací je podíl proplace-
ných financí na částce, kterou úspěšné projekty získají Rozhodnutím. Výraznou roli 
hrají úspory v projektu, případně při realizaci výběrových řízení. Oproti tomu zvyšo-
vání nezpůsobilých výdajů na úkor celkových způsobilých výdajů (CZV) v průběhu 
realizace projektů je z hlediska příjemců dotace významným negativním faktorem, 
který ve výsledku obec více finančně zatíží. Eliminace (nebo aspoň minimalizace) 
snižování dotací v průběhu řízení je tak v zájmu každé obce, přičemž nezáleží jen na 
kvalitě podaného projektu, který musí vyhovět všem nutným kritériím, ale také na 

kvalitě řízení projektu při jeho realizaci, a to po všech stránkách, kvalitě 
řízení změn, kvalitě technického dozoru apod.

Pokud sledujeme procento čerpání u již ukončených projektů, je 
vyplacená dotace během realizace a po ní ponížena o 10 %. Roz-
dílnost je vidět u jednotlivých OP. Vliv na tuto skutečnost má i přístup 
řídícího orgánu k žadateli před vydáním Rozhodnutí a jeho nastavené 
postupy. OPŽP např. před vydáním Rozhodnutí kontroluje výběrové ří-
zení a částka v Rozhodnutí již vychází z reálné ceny, která již vzešla z pro-
vedeného výběrového řízení. Tento přístup je určitě výhodný jak pro 
žadatele, tak pro řízení OP. Proplacená částka je pak suverénně nejvyšší, 
cca 98 %. Pokud opět pomineme OP pro Prahu a jiné OP obcemi tolik 
nevyužívané, je pak nejnižší procento vyplacených prostředků u OP LZZ 
(79 %) a u ROP Střední Čechy (78 %)6 (zvýrazněno v tabulce č. 9).

Na první pohled není zřejmé, že by si obce v jakékoli velikostní kate-
gorii vedly výrazně hůře než jiné. Nejvyšší podíl proplacených dotací 
měly obce do 499 obyvatel. Nižší úspěšnost měly v průměru největší 
obce. Důvodem může být realizace náročnějších projektů. Objemově 
větší a složitější projekty s sebou přinášejí větší rizika při realizaci a více 
komplikací, kvůli nimž se častěji některé výdaje stávají nezpůsobilými. 
Součástí těchto projektů bývají také větší výběrová řízení, v nichž moh-
lo dojít k větším objemovým úsporám oproti předpokladu.

Tabulka 8: Srovnání rozhodnutých a doposud proplacených dotací v projektech obcí v programovém 
období 2007–2013 podle operačních programů

Tabulka 7: Srovnání rozhodnutých a proplacených dotací v projektech obcí v programovém období 
2007–2013
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Velikostní  
kategorie 

obcí

Objem dotace EU 
 v mld. Kč 

(dle původního  
Rozhodnutí) u finančně  

ukončených projektů

Objem proplacené  
dotace EU v mld. Kč 
u finančně ukonče-

ných projektů

Podíl proplacené 
 dotace EU u finančně  
ukončených projektů 

v %

do 499 4,07 3,85 94,6

500–4 999 40,01 37,17 92,9

5 000–49 999 36,00 31,91 88,6

50 000 a více 22,57 19,50 86,4

CELKEM 102,65 92,43 90,0
Zdroj dat: Databáze spravované Ministerstvem pro místní rozvoj (MSC2007, MONIT7+), data k 10. listopadu 2015.

Dalšími důvody pro snižování dotací jsou úspory v projektech 
(neuznání výdajů jako způsobilých) a také přísná kritéria OP.  
Z diskuze fokusní skupiny i dotazníkového šetření vyplynu-
lo, že pro žadatele je nejkomplikovanější nejednoznačnost  
a změny pravidel v čase a především jejich různý výklad čas-
to i v identických případech. Míra striktnosti výkladu pravidel 
může být často proti smyslu celých projektů, a může pak do-
cházet ke krácení na banálních a nepodstatných pochybe-
ních. Příliš přísné posuzování procesů může být způsobeno 
obavami pracovníků řídících orgánů, aby nepochybili oni 
sami a procesy proběhly přesně podle pravidel. Vstřícnost 
jednotlivých OP je velmi různá (většinou záleží na konkrétním 
pracovníkovi řídícího orgánu či zprostředkujícího subjektu), 
obecně spíše kladně byl hodnocen OPŽP.7

Operační programy

Objem dotace EU v mil. Kč 
(dle původního Rozhodnutí) 

u finančně ukončených  
projektů

Objem proplacené 
dotace EU v mil. Kč  

u finančně ukončených 
projektů

Podíl proplacené 
dotace EU u finančně 
ukončených projektů 

v %

OP Doprava 1 298,63 1 146,75 88,3

OP Životní prostředí 38 595,04 37 800,23 97,9

OP Podnikání a inovace 354,30 327,31 92,4

OP Lidské zdroje a zaměstnanost 1 398,11 1 101,27 78,8

OP Výzkum a vývoj pro inovace 0,00 0,00 -

Integrovaný operační program 7 258,69 5 900,23 81,3

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 182,27 163,17 89,5

OP Technická pomoc 27,84 18,14 65,1

ROP NUTS II Severozápad 7 587,93 7 006,17 92,3

ROP NUTS II Moravskoslezsko 5 826,78 4 858,23 83,4

ROP NUTS II Jihovýchod 6 754,51 5 716,15 84,6

ROP NUTS II Střední Morava 7 580,55 6 929,35 91,4

ROP NUTS II Severovýchod 7 505,08 6 696,66 89,2

ROP NUTS II Jihozápad 7 769,19 6 470,17 83,3

ROP NUTS II Střední Čechy 8 822,64 6 880,59 78,0

OP Praha Konkurenceschopnost 1 483,14 1 260,08 85,0

OP Praha Adaptabilita 203,30 157,48 77,5

CELKEM 102 648,01 92 431,97 90,0

Tabulka 9: Srovnání rozhodnutých a proplacených dotací u ukončených projektů obcí v programovém období 2007–2013 
podle operačních programů

Zdroj dat: Databáze spravované Ministerstvem pro místní rozvoj (MSC2007, MONIT7+), data k 10. listopadu 2015.

7) Na druhou stranu byly lhůty v OPŽP často neúměrně dlouhé a mnoh-
dy se na vydání Rozhodnutí čekalo i roky po podání žádosti. Dělo se tak 
sice ve prospěch kvality projektu a přesnosti údajů v Rozhodnutí, ale na 
úkor doby realizace. Je vhodné najít optimální vyvážení postupů.

Tabulka 10: Srovnání rozhodnutých a proplacených dotací u ukončených 
projektů obcí v programovém období 2007–2013 podle velikostních ka-
tegorií obcí
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Na nově  projektovanou lávku přes řeku
vydalo příslušné Povodí podmínku, že musí obsa-

hovat zvedací systém kvůli riziku rozvodnění řeky a povodní.
Projekt se odsoutěžil a ve vítězném návrhu byl hydraulický zvedací

systém projektantem navržen tak, že byl přímou součástí celé stavby. Jako
 první na nevhodnost zvedacího systému upozornil zhotovitel stavby. Následně
projektant nové řešení (formou externího zařízení, které se instaluje pouze

v případě potřeby celou lávku zvednout) odsouhlasil jako kvalitnější zejména kvůli
budoucímu provozu lávky a kvůli nákladům, které tím budou v budoucnu uspořeny.

Toto řešení  bylo navíc oproti předchozímu o 300 tis. Kč levnější. Tento postup byl
ovšem vyhodnocen jako porušení zákona o veřejných zakázkách a projekt byl san-
kcionován ponížením dotace o 25 % (maximální uložitelnou srážkou), protože byli

při výběrovém řízení znevýhodněni ti žadatelé, kteří se obdobným řešením
o zakázku taktéž mohli hypoteticky ucházet. Ačkoli je projekt již

zhotoven, není a nebude na něj vydáno  Rozhodnutí, dokud
žadatel neakceptuje srážku dotace, přestože je výs-

ledné řešení efektivnější i levnější.

V souvislosti s výstavbou
potápěčské věže provozovatel upřesnil

svůj požadavek na tvar věže z oválného na
obdélníkový. Věž tím byla bez navýšení ceny zvětšena,

a i když v zadávací dokumentaci stavby byla v projek-
tu uvedena poznámka projektanta, že tvar věže bude

upřesněn v prováděcí dokumentaci, byl tento výdaj zařa-
zen po dvou letech do neuznatelných výdajů s odůvod-
něním, že příjemce nepostupoval dle platné příručky 

pro žadatele a příjemce dle metodiky způso- 
bilých výdajů a jednalo se

o vícepráce.

Jeden z našich
projektů byl ponížen o cca 4 tisíce Kč

způsobilých výdajů kvůli tomu, že u pří-
stupu do rekonstruovaného objektu byla místo
šedivé dlažby použita dlažba červená. Červená
dlažba byla i v okolí a logicky došlo k propojení

tak, aby navazovala na vstup do objektu.
Změna barvy však nebyla nahlášená, což

byl pro daný řídící orgán
problém.

Po více než měsíční
kontrole každé položky závěrečného

vyúčtování projektu jsme následně obdrželi
dotaci od poskytovatele dotace. Rok poté přišla kon-

trola od poskytovatele dotace a napadla nám jednu položku
ve vyúčtování. Jeden rok jsme obdrželi od vedoucího praco-
viště daného OP dopis, že je vše v pořádku, administrativní

nedostatky byly z naší strany řádně odstraněny a následně za 
rok po této kontrole nám týž člověk poslal vyjádření, že jsme

pochybili, bez jakéhokoli zdůvodnění. Jedná se o právní
nejistotu, jak může týž orgán bez jakéhokoli vy- 

světlení jeden rok něco schválit a rok poté
napadnout.

Zkušenosti obcí z předchozího období
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Objem vratek 1 943 mil. Kč

Počty nesrovnalostí 4 357

Tabulka 11: Nesrovnalosti a vratky v projektech obcí v programovém období 2007–2013

Zdroj dat: Databáze spravované Ministerstvem pro místní rozvoj (MSC2007, MONIT7+), data k 10. listopadu 2015.

Tabulka 12: Nesrovnalosti a vratky v projektech obcí v programovém období 2007–2013 podle ope-
račních programů

Zdroj dat: Databáze spravované Ministerstvem pro místní rozvoj (MSC2007, MONIT7+), data k 10. listopadu 2015.

Operační programy Objem vratek  
v mil. Kč

Počet 
 nesrovnalostí

IROP 14,02 1 523

OP Lidské zdroje a zaměstnanost 10,21 596

OP Podnikání a inovace 0 0

OP Výzkum a vývoj pro inovace 0 0

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 0 186

OP Životní prostředí 964,37 344

ROP NUTS II Jihovýchod 11,962 85

ROP NUTS II Jihozápad 121,54 146

ROP NUTS II Moravskoslezsko 32,97 450

ROP NUTS II Severovýchod 74,58 301

ROP NUTS II Severozápad 503,00 365

ROP NUTS II Střední Čechy 174,07 85

ROP NUTS II Střední Morava 36,25 276

CELKEM 1 943,00 4 357

Tabulka 13: Nesrovnalosti a vratky v projektech obcí v programovém období 2007–2013 podle veli-
kostních kategorií

Zdroj dat: Databáze spravované Ministerstvem pro místní rozvoj (MSC2007, MONIT7+), data k 10. listopadu 2015.

Velikostní  
kategorie obcí

Objem vratek  
v mil. Kč

Počet 
 nesrovnalostí

Počet nesrovnalostí  
na počet úspěšných  

projektů v %

do 499 77,34 1000 19,84

500–4 999 883,83 1749 15,08

5 000–49 999 941,64 1576 31,10

50 000 a více 40,20 32 1,97

CELKEM 1 943,00 4 357 18,67

3.d  Nesrovnalosti a vratky

Nesrovnalosti v operačních programech se týkají porušení podmínek Rozhodnutí/
smlouvy, která mají ve svém důsledku finanční dopad. U nesrovnalostí se často mluví 
o tzv. porušení rozpočtové kázně. Při porušení rozpočtové kázně se o nesrovnalost 
jedná vždy. Ne každá nesrovnalost však porušením rozpočtové kázně je. U porušení 
rozpočtové kázně došlo k poskytnutí finančních prostředků, zatímco u nesrovnalosti 
stačí možnost ohrožení finančních zájmů zjištěná před proplacením.

Nejčastějšími nesrovnalostmi jsou: 
   porušení pokynů pro výběrová řízení mající vliv na výběr dodavatele;
   porušení zákona o veřejných zakázkách mající vliv na výběr dodavatele (nejasná 

hodnotící kritéria, nepřesná zadávací dokumentace, nezpřístupnění dokumenta-
ce veřejnosti);

   proplacení výdajů, které jsou v době proplacení ŽoP nezpůsobilé (i dosud nezre-
alizované);

   nenaplnění některého z monitorovacích indikátorů uvedených v Rozhodnutí/
smlouvě.

Ani důkladná kontrola ze strany řídícího orgánu před vyplacením dotace nemusí 
znamenat jistotu, že celá realizace projektu proběhla v pořádku. Všichni žadatelé jsou 
i nadále po realizaci a v době udržitelnosti vystaveni kontrolám vyšších instancí, např. 
v rámci auditů. Pokud je nesrovnalost objevena a potvrzena po proplacení finanč-
ních prostředků, musí realizátor finanční prostředky vracet zpět. V závislosti na závaž-
nosti porušení pak probíhají další právní akty. V uplynulém programovém období 
bylo v projektech obcí hlášeno přes 4 300 nesrovnalostí a obce vrátily zpět 
celkem 1,9  mld.  Kč. Vzhledem k  celkovému objemu doposud proplacených 
prostředků se jedná o 1,6 %.

Počty nesrovnalostí a s tím související objemy vratek jsou v jednotlivých OP rozdílné. 
Vliv má počet realizovaných projektů. Na celkové sumě vrácených peněz se z 95 % 
podílelo jen 5 OP – OPŽP, ROP Severozápad, ROP Střední Čechy a ROP Jihozápad.

U nesrovnalostí vztažených na počet úspěšných projektů bylo výrazně více nesrov-
nalostí v projektech obcí velikostní kategorie 5 000–49 999 obyvatel. Nejméně pak 
u obcí velikostní kategorie 50 000 obyvatel a více. Tato skutečnost může být dána 
větší složitostí projektů a nedostatečným zajištěním administrativních kapacit.



95Analýza aktivity a úspěšnosti obcí při čerpání finančních prostředků

Zkušenosti obcí z předchozího období

V rámci projektu byl
postaven bazén, jehož součástí byl

i bufet. Stavba bufetu byla od začátku vedena
jako nezpůsobilý výdaj. Při letním provozu postavil

provozovatel před bufet na nově vybudované dlažbě před
objektem dva stolky a ceduli s nabízeným sortimentem. To
ovšem nebylo povoleno. Provozovatel byl upozorněn, že musí

stolky i ceduli stáhnout s tím, že pokud příslušný řídící
orgán toto posléze povolí, může tento provoz vést i na-

dále. Tak ale provozovatel neučinil a na základě
další kontroly mu byla udělena pokuta

100 tis. Kč.

Město mělo nastaven
jednotný systém výběrových pro

všechny veřejné zakázky. Vedle všech
zákonných povinností město požadovalo

i čestné prohlášení, že uchazeč není dlužníkem
města. Všechny zakázky byly zpětně napadeny
za to, že došlo k diskriminaci všech těch ucha-

zečů, kteří byli  dlužníky. Všechny pro-
jekty tak dostaly 25% srážku

dotace.

V rámci výběrového
řízení projektu realizované ho městem

museli uchazeči při výběrovém řízení předklá-
dat čestná prohlášení. Jeden z uchazečů nedodal

čestné prohlášení v originále, nýbrž v kopii. Výběrové
řízení proběhlo, zmíněný uchazeč skončil na 3. místě.

Dle vyjádření řídícího orgánu byl tímto porušen proces
výběrového řízení, neboť tento uchazeč měl být vyřa-

zen. Jelikož k tomuto při procesu nedošlo, bez
ohledu na to, že by zmíněný uchazeč v řízení

neuspěl, došlo k ponížení dotace
o 25 %.

Zakázky do 200 tis. mohou
být objednávány přímo, je pouze vyžadován

průzkum trhu, který může být proveden i telefo-
nickým oslovením. Aby byl průkazný důkaz transparent-

nosti a rovném přístupu, rozhodl se zadavatel, že potenciální
uchazeče osloví písemnou formou, a to i u takto malé zakázky.
Do poptávky uvedl požadavek, že maximální cena nabídky má
být do 200 000,- Kč. Všechny předložené nabídky tuto pod-
mínku splňovaly. Příjemce však dostal 25% korekci  dotace,

neboť chybně do poptávky uvedl maximální cenu. Správ-
ně mělo být uvedeno „maximální cena do
199 999,99 Kč, nebo nesmí dosáhnout

částky 200 000 Kč“.
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4. Závěr a doporučení

Obce byly v předchozím programovém období významnými žadateli o prostředky 
ze strukturálních fondů. Celkem podaly více než 36 tis. žádostí v objemu 358 mld. Kč. 
Obce úspěšně realizovaly přes 23 tis. projektů. V projektech, které úspěšně prošly pro-
cesem hodnocení, měly obce závazně přislíbeno cca 157 mld. Kč. Absorpční kapacita 
na straně obcí byla tedy skoro dvakrát vyšší, než jakou mohly OP uspokojit. Velký po-
tenciál v připravených projektech mají tedy obce i v současném období.

Ač se jedná o velmi aktivní žadatele, ne vždy mělo čerpání prostředků a realizace 
projektů hladký průběh. Vyjednávání s řídícími orgány o uznatelnosti nákladů byla 
intenzivní a občas se stávalo, že obce nedostaly vždy vše, co měly původně v Rozhod-
nutích o dotaci přislíbeno. Nicméně průměrně se skutečně proplacené prostředky 
u ukončených projektů pohybují kolem 90 %. Míra se pak liší dle jednotlivých ope-
račních programů, u regionálních operačních programů se pohybuje od 78 % až po 
92 %. Důvodem snížení jsou jednak úspory v projektech či výběrových řízeních, ale 
také postupné omezování způsobilých výdajů ze strany řídících orgánů či problémy 
při realizaci. Ani skutečnost, že projekt byl úspěšně vyplacen a vyúčtován, neznamená, 
že  vyplacená částka je finální. Stává se, že jsou dodatečně objeveny nesrovnalosti při 
hospodaření s projekty ve vyplacených dotacích a obce musely část dotací vracet. 
K 10. listopadu 2015 suma vratek obcí dosáhla téměř 2 mld. Kč.

Ze zkušeností z předchozího období vyplývá pro obce několik doporučení:

   Důkladně zvážit potřebnost daného projektu a jeho následné provozní náklady 
(6 % úspěšných žádostí bylo staženo žadatelem z důvodů identifikace rizik spoje-
ných s finančním a věcným plněním v průběhu realizace).

   Kontinuálně a proaktivně připravovat projektové žádosti – ne vždy alokace před-
kládaných projektů pokryje požadavky (16 % podaných žádostí bylo vyřazeno 
z důvodu nedostatečné alokace či nedostatečné kvality).

   Nepodcenit přípravu žádosti, aktivně komunikovat s řídícím orgánem o záměru 
projektů, ověřit jeho způsobilost (10 % žádostí bylo vyřazeno kvůli formálním kri-
tériím a přijatelnosti).

   Využít zkušený projektový tým a nepodcenit jeho velikost, kontinuálně komuni- 
kovat s řídícími orgány (průměrně 10 % dotace není proplaceno z důvodu úspor 
či krácení, 2 % proplacených prostředků obce vrací).

   Obrnit se pevnými nervy, neboť s odkazem na nutnost dodržení všech postupů 
a administrativních pravidel může také dojít k situacím, které neodpovídají racio-
nálním úvahám.

Přejeme úspěšné čerpání v novém programovém období.
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Seznam zkratek

APZ aktivní politika zaměstnanosti
AV ČR Akademie věd České republiky
B+R Bike and Ride
BAT best available techniques (nejlepší dostupné 

technologie)
BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka
BRKO biologicky rozložitelné komunální odpady
CBA analýza nákladů a přínosů
CLLD Komunitně vedený místní rozvoj
CLP Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, ozna-

čování a balení (CLP z anglického classificati-
on, labelling and packaging) látek a směsí

CMS content management system
CNG stlačený zemní plyn
CRM customer relationship management
CZT centrální zdroj tepla
CZV celkové způsobilé výdaje
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav
ČOV čistička odpadních vod
ČR Česká republika
ČTÚ Český telekomunikační úřad
CŽV celoživotní vzdělávání na vysokých školách 

podle §60 zákona č. 111/1998 Sb., o vyso-
kých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách)

DOZ dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení
DP dopravní politika
DSS dopravní sektorové strategie
DVPP další vzdělávání pedagogických pracovníků
EAFRD Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
EFRR Evropský fond pro regionální rozvoj
EIA/SEA Environmental impact assessment strategic 

environmental assessment
eIDAS Nařízení Evropského parlamentu a Evropské 

rady o elektronické identifikaci a důvěryhod-
ných službách pro elektronické transakce na 
vnitřním trhu

EK Evropská komise
EMFF Evropský námořní a rybářský fond
EO ekvivalentní obyvatelé
ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj
ERP effected radiated power
ERTMS Evropský systém řízení železničního provozu
ESF Evropský sociální fond
ESIF Evropské investiční a strukturální fondy
EU Evropská unie
eurEKA Evropská agentura pro koordinaci výzkumu
FET future emerging technologies
FS Fond soudržnosti/Kohezní fond
GHS globálně harmonizovaný systém označování 

a klasifikace chemikálií
HZS Hasičský záchranný sbor
CHKO chráněná krajinná oblast
IKT informační a komunikační technologie
IOP Integrovaný operační program
IP investiční priorita
IPPC Integrovaná prevence a omezování znečištění
IPRÚ Integrované plány rozvoje území
IROP Integrovaný regionální operační program
IS informační systém
ITI integrované územní investice
ITS inteligentní dopravní systém
IZS integrovaný záchranný systém
JPI Iniciativa společného programování (Joint 

Programming Initiatives)
JSDH jednotky sboru dobrovolných hasičů
K+R Kiss and Ride
KAP Krajský akční plán
KDŘ krátký dodavatelský řetězec
KK klíčové kompetence v souladu s Doporuče- 

ním Evropského parlamentu a Rady 
2006/962/ES o klíčových schopnostech pro 
celoživotní učení

KO kompostovatelný odpad

LAU 1 místní správní jednotka – v ČR okresy
LHP lesní hospodářský plán
LPG zkapalněný ropný plyn
LPIS Land Parcel Identification System
MAP Místní akční plán
MAS Místní akční skupina
MD Ministerstvo dopravy ČR
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
MSP malé a střední podniky
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠ mateřská škola
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýcho-

vy ČR
MVČR Ministerstvo vnitra ČR
MZd Ministerstvo zdravotnictví ČR
MZe Ministerstvo zemědělství ČR
MŽP Ministerstvo životního prostředí ČR
NBU computer emergency response team Národ-

ního bezpečnostního úřadu
NKP národní kulturní památka
NNO nestátní nezisková organizace
NP národní park
NPP národní přírodní památka
NPR národní přírodní rezervace
NUTS Nomenklatura územních statistických jed-

notek
OP operační program
OPD Operační program Doprava
OPPIK Operační program Podnikání, inovace 

a konkurenceschopnost
OPVVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OPZ Operační program Zaměstnanost
OPŽP Operační program Životní prostředí
ORP obec s rozšířenou působností
OSS orgány státní správy
OVM orgán veřejné moci
P+G Park and Go
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P+R Park and Ride
PCP pre-commercial public procurement
PO prioritní osa
POH ČR Plán odpovědného hospodářství ČR
PPP pedagogicko-psychologické poradenství
PRV Program rozvoje venkova
PRV KÚK Plány rozvoje vodovodů a kanalizací na 

území krajů
PUPFL pozemek určený k plnění funkcí lesa
PÚR ČR politika územního rozvoje České republiky
PV předškolní vzdělávání
RIS Regionální inovační strategie
ROP Regionální operační program
RTG rentgen
RVP rámcový vzdělávací program
ŘO řídící orgán
ŘSD Ředitelství silnic a dálnic
SAPS Single Area Payment Scheme
SC strategický cíl
SCLLD strategie komunitně vedeného místního roz-

voje
SOŠ střední odborná škola
SPC speciálně pedagogické centrum
SR státní rozpočet
SŠ střední škola

STEM Science, Technology, Engineering, Maths
SVP speciální vzdělávací potřeby podpory nebo 

vyrovnávacích opatření, plynoucí z životní 
nebo osobní situace žáka, například socio- 
ekonomického, zdravotního, kulturního ne- 
bo rodinného zázemí, etnického původu 
a podobně, ale i speciální vzdělávací potřeby 
k rozvoji nadání a talentu

SW software
SZTE soustava zásobování tepelnou energií
ŠPZ školská poradenská zařízení
ŠVP školní vzdělávací program
TDG plynové hospodaření bioplynových stanic
TEN-E transevropské energetické sítě
TEN-T transevropská dopravní síť
TSI INF technická specifikace interoperability pro in-

frastrukturu, zejména kolejovou
TSIPRM technická specifikace interoperability pro 

osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace

UNESCO Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu
ÚP úřad práce
ÚSES územní systém ekologické stability
VaV výzkum a vývoj
VaVpl výzkum a vývoj pro inovace

VHD veřejná hromadná doprava
VLC veřejné logistické centrum
VS veřejná správa
VŠ vysoká škola
VŠVU vysoká škola vzdělávající učitele
VTL vysokotlaký
VTP vědecko-technický park
ZEVO zařízení na energetické využití odpadu
ZCHD zvláště chráněné druhy
ZCHÚ zvláště chráněná území
ZV-LMP základní vzdělávání žáků s lehkým mentál-

ním postižením
ŽoP žádost o platbu
ZŠ základní škola
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