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Název OP

programů

pro

budoucí

programové

období

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Cílem navrhovaného operačního programu je zvýšení konkurenceschopné
ekonomiky ČR podporou podnikatelského prostředí, prosazování inovací ve výrobě a
službách a nakládání s energiemi a rozvoje ICT v podnikové sféře.

Cíl

Konkurenceschopná a udržitelná ekonomika založená na znalostech zakládající růst
konkurenceschopnosti na vzniku, komercializaci a šíření inovací, rozvoji spolupráce
pro transfer znalostí mezi podnikovým a akademickým sektorem, kvalitní
podnikatelské infrastruktuře a službách, využívání špičkových technologií a podpoře
schopnosti prosadit se na globálních trzích, zvýšení energetické efektivnosti, využití
potenciálu obnovitelných a druhotných zdrojů energie, posílení a modernizaci
energetické infrastruktury podpořené výzkumem a technologickým vývojem
v energetice a vysokorychlostní infrastruktuře pro přístup k internetu.
Klíčovým zaměřením operačního programu bude zvyšování konkurenceschopnosti
hospodářství prostřednictvím rozvoje podnikání a pro něj potřebné infrastruktury
s rostoucím využíváním výsledků výzkumu a vývoje, zaváděním inovací.
Nezbytným aspektem konkurenceschopnosti bude i podpora udržitelného a
inovativního hospodaření s energií.
Podporovány však musí být i technické inovace nižších řádů a obecně rozvoj
podnikatelského prostředí, a to prostřednictvím rozvoje infrastruktury a služeb pro
podnikání (poradenství, ICT služby), zakládání nových podniků, internacionalizace
podnikání a rozvoje netechnických kompetencí (strategické řízení, marketing, atd.).
Energetická náročnost ekonomiky ovlivňuje její celkovou konkurenceschopnost a je
proto nezbytné dosáhnout snížení energetické náročnosti výroby a maximalizace
úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE). Podpora bude směřována na
modernizaci a mezinárodní integritu přenosových sítí a tepelně rozvodných zařízení
(paralelně s podporou z Nástroje pro propojení Evropy), využívání OZE (výstavba a
rekonstrukce zařízení především pro energetické využití odpadu a malých vodních
elektráren) a využívání materiálového a energetického potenciálu druhotných
surovin.

Zaměření
Zaměření:
Rozvoj podnikání založený na podpoře inovací a zaměřený na rozvoj výzkumných
a vývojových kapacit v podnikatelské sféře, rozvoj vědeckotechnických parků,
podnikatelských inkubátorů a jejich služeb, podporu dalších transferů znalostí
a technologií, spolupráci veřejného, vědeckovýzkumného a soukromého sektoru
(např. služby vyhledávání vhodných existujících technologií, mobilita pracovníků
mezi sektory), rozvoj klastrů, zavádění inovací v podnicích, technologický foresight
a finanční nástroje pro inovační podnikání.
Rozvoj infrastruktury a služeb pro podnikání ve znalostní ekonomice zaměřený na
rozvoj infrastruktury pro podnikání, podporu rozvoje zavádění nových technologií,
finanční nástroje pro zakládání a rozvoj podniků, internacionalizaci podnikání,
poradenské služby pro podnikání založené na znalostech, podporu technického
vzdělávání a speciálních školení a poskytování ICT služeb pro malé a střední
podniky.
Udržitelné hospodaření s energií, podpora obnovitelných zdrojů energie a inovací
v energetice zaměřené na podporu opatření na úspory energie, podporu rozvoje
přenosových a distribučních soustav a tepelně rozvodných zařízení, podporu
efektivního využívání obnovitelných zdrojů, podporu výzkumu, vývoj a inovací
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v energetice a podporu vyššího využívání druhotných surovin.
Rozvoj sítí pro vysokorychlostní internet zaměřený na vytvoření registru pasivní
infrastruktury, rozvoj infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu a rozvoj
služeb elektronických komunikací (v podnikové sféře).
Vazba na národní rozvojové priority a TO:
NRP: Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky
NRP: Rozvoj páteřní infrastruktury
NRP: Integrovaný rozvoj území
TO: Konkurenceschopné podniky
TO: Funkční výzkumný a inovační systém
TO: Mobilita, dostupnost, sítě, energie
TO: Životní prostředí
TO: Integrovaný rozvoj území

Vazba na
tematické
cíle a
investiční
priority EU

Tematický cíl 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Investiční priority:
EFRR čl. 5, bod 1 (b): podpora podnikatelských investic do inovací a výzkumu a
rozvoj propojení a synergií mezi podniky a inovačními a výzkumnými centry a
vysokým školstvím, zejména na vývoji výrobků a služeb, přenosu technologií,
sociálních inovací a aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí,
klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace za účelem
podpory technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému
ověřování produktů, moderních výrobních kapacit a prvovýroby v oblasti klíčových
technologií a šíření technologií pro všeobecné použití
Tematický cíl 2 Zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a
komunikačních technologií
Investiční priority:
EFRR čl. 5, bod 2 (a): rozšiřování širokopásmového připojení a zavádění
vysokorychlostních sítí a podpora zavádění budoucích a nově vznikajících
technologií a sítí pro digitální ekonomiku
EFRR čl. 5, bod 2 (b): vyvíjení výrobků a služeb v oblasti ICT, elektronický obchod
a zvyšování poptávky po ICT
Tematický cíl 3 Posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků,
odvětví zemědělství a odvětví rybářství a akvakultury
Investiční priority:
EFRR čl. 5, bod 3 (a): podpora podnikání, zejména usnadněním využívání nových
myšlenek pro ekonomiku a podpora zakládání nových firem, včetně skrze
podnikatelské inkubátory
EFRR, čl. 5, bod 3 (b): vyvíjení a uskutečnění nových modelů podnikání pro malé a
střední podniky, zejména pro internacionalizaci
EFRR, čl. 5, bod 3 (c): podpora vzniku a rozšíření moderních kapacit pro vývoj
výrobků a služeb
EFRR, čl. 5, bod 3 (d): podpora kapacit MSP zapojit se do procesu růstu a inovací
Tematický cíl 4 Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech
odvětvích
Investiční priority:
EFRR čl. 5, bod 4 (a); FS čl. 3, bod (a) i): podpora výroby a distribuce energie z
obnovitelných zdrojů
FS čl. 3, bod (a) ii): podpora energetické účinnosti a využívání energie z
obnovitelných zdrojů v podnicích
EFRR čl. 5, bod 4 (d); FS čl. 3, bod (a) iv): vyvíjení a uplatnění inteligentních
rozvodných systémů nízkého a středního napětí
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Tematický cíl 8 Podpora zaměstnanosti a podpory mobility pracovních sil
Investiční priority:
EFRR čl. 5, bod 8 (a): rozvoj podnikatelských inkubátorů a investiční podpora
samostatně výdělečné činnosti, malých podniků a zakládání podniků
V zaměření OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byly identifikovány
následující oblasti s významným regionálním rozměrem.

Regionální
dimenze
(územní a
urbánní)

Rozvoj podnikání - podpora malých a středních podniků a začínajících podnikatelů
zejména ve strukturálně postižených, ale i dalších zaostávajících regionech.
Růst založený na inovacích - využití a udržitelnost stávající inovační infrastruktury a
podpora odvětvových inovačních klastrů.
Udržitelné hospodaření s energií – podpora inovací směřujících ke snížení
energetické náročnosti podnikatelského sektoru
ICT infrastruktura - zajištění dostupnosti ke službám elektronických komunikací a
rozvoji krizové a bezpečnostní komunikační infrastruktury, především v oblastech,
kde dochází k selhání trhu.
Další vymezení a způsob realizace regionální dimenze bude specifikován při
zpracování operačního programu.

Řídící
orgán

ŘO: MPO
Spolugestoři: MŽP, MPSV, MŠMT, kraje, města a obce
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Cíl

Výzkum, vývoj a vzdělávání
Cílem OP je významnými investicemi do produkce nových znalostí a
kvalifikovaných lidských zdrojů urychlit strukturální posun české ekonomiky
směrem ke znalostní ekonomice, tzn. k ekonomice založené na vzdělané pracovní
síle, využívání špičkových technologií, produkci kvalitních výsledků výzkumu a
jejich transformaci do inovací a do konkurenční výhody českých firem.
Úspěchy české ekonomiky byly v posledním desetiletí založeny zejména na přílivu
přímých zahraničních investic, s jejichž přispěním se z Česka a sousedních nových
členských zemí EU stala do značné míry továrna Evropy. Jakkoliv význam přímých
zahraničních investic neklesá, je třeba hledat nové zdroje růstu. Pro pokračování
úspěšného vývoje ekonomiky je nezbytné postupně přecházet od nákladově založené
konkurenční výhody k výhodě založené na schopnosti vytvářet a využívat nové
znalosti. ČR tak stojí na prahu náročného přechodu k ekonomice založené na učení a
inovacích.

Zaměření

Cílem intervencí bude zajistit, aby převážná část regionů ČR byla na konci
programového období ve vývojové fázi, v níž významným motorem
konkurenceschopnosti a tím i růstu jsou inovace a využívání špičkových technologií.
Důraz bude kladen na zvyšování kvality vzdělávání na všech úrovních jako
klíčového předpokladu vytváření nových znalostí a následně inovací na nich
založených. Program by měl posílit kvalitní výzkumnou činnost koncentrovanou na
priority země, neboť jde o zdroj nových znalostí ale i vzdělaných odborníků, což
rozšiřuje dosažitelné technologické možnosti využitelné pro inovace. Pro naplnění
cílů intervencí bude stěžejním faktorem plné využití potenciálu veřejné výzkumné
sféry ve spolupráci se sférou soukromou a transformace výsledků výzkumu a vývoje
do konkurenční výhody českých firem včetně maximalizace přínosů dosavadních
investic do regionálních VaV center a center excelence.
Pro zvyšování životní úrovně společnosti a konkurenceschopnosti ekonomiky je
základem kvalitní vzdělání a vytváření kvalitních lidských zdrojů zejména pro
potřeby znalostní ekonomiky již od základního stupně, a to včetně podpory a
popularizace technických a přírodovědných oborů. Intervence proto budou zaměřené
na podporu kvality ve vzdělávacím systému a provázanosti vzdělávání s praxí,
podporu konkurenceschopnosti absolventů a jejich adaptability na trhu práce a
širokého uplatnění celoživotního učení. Podporována by rovněž měla být oblast
inkluzivního vzdělávání, neboť konkurenceschopnou ekonomiku si nelze představit
bez efektivních opatření, která napomáhají sociální soudržnosti a zaměřují se na
sociální inkluzi s důrazem na děti a jejich vzdělávání.
Zároveň bude pozornost soustředěna na systematické vytváření a kultivaci vhodného
prostředí pro provázání veřejných investic do vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací
s širším hospodářským a společenským prostředím regionů.
Zaměření:
Rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury zaměřený zejména na podporu pořízení
špičkového přístrojového vybavení a technologický upgrade stávajícího vybavení,
pořízení vybavení a technologií pro potřeby aplikovaného výzkumu, koncentraci a
rozvoj kvalifikovaných lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji (získání a udržení
perspektivních výzkumných pracovníků, podpora mezinárodní a intersektorální
mobility), společné výzkumné a vzdělávací aktivity výzkumné a firemní sféry, rozvoj
informačního zázemí a informační infrastruktury a stimulaci zapojení výzkumných
center a týmů do programu Horizon 2020 a špičkové mezinárodní spolupráce.
Podpora transferu znalostí, komercializace výsledků výzkumu a vývoje a jejich
transformace do konkurenční výhody firem. V tomto směru je stěžejním faktorem
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podpora rozvoje spolupráce mezi výzkumnými centry, vysokými školami a aplikační
sférou se zaměřením na podporu dlouhodobých aplikovaných výzkumných
programů, navýšení podílu aplikační sféry na výuce na vysokých školách, podporu
programů/projektů intersektorální mobility, posílení kvality služeb center pro transfer
znalostí a technologií (služby pro ochranu a nakládání s duševním vlastnictvím,
včetně financování předkomerční fáze slibných projektů, poradenské služby,
vyhledávání vhodných partnerů aj.), podpora inkubátorů a akcelerátorů pří
výzkumných centrech a univerzitách, zakládání a rozvoj spin-off firem, a podpora
pre-seed schémat. Podpora přípravy a realizace aktivit v rámci strategií inteligentní
specializace na regionální úrovni.
Zvyšování kvality vzdělávání – zlepšení kvality a dostupnosti předškolní přípravy,
včetně zvláštního zřetele na znevýhodněné a vyloučené skupiny, zvýšení kvality
počátečního i dalšího vzdělávání (dokončení standardů vzdělávání na jednotlivých
stupních vzdělávání, dokončení systémů hodnocení škol a jejich monitoring, zlepšení
infrastruktury a vybavení vzdělávacích zařízení, zlepšení kvality profesního rozvoje
pedagogických pracovníků a pedagogického řízení, posílení mobility v rámci studia i
profesních stáží, zapojování širokého partnerství do správy a strategií škol (rodiče,
samospráva, firemní sféra), zkvalitňování vzdělávacích programů s důrazem na
znalostní ekonomiku, jazykové vybavení a využití ICT.)
Podpora rozvoje lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku – cílený rozvoj
kompetencí a nadání žáků a studentů ve spolupráci škol, rodičů, výzkumných
institucí a zaměstnavatelů na všech stupních vzdělávacího systému, podpora
nadaných žáků a talentů, speciální podpůrné programy pro znevýhodněné skupiny.
Propojení vzdělávacího systému s národním výzkumným a inovačním systémem a
produkcí kvalitních lidských zdrojů pro jeho potřebu. Rozvoj klíčových gramotností,
znalostí a dovedností - výrazné zvýšení matematické, čtenářské, jazykové a IT
gramotnosti žáků a studentů. Rozvoj a popularizace technického a přírodovědného
vzdělávání.
Zvyšování adaptability absolventů všech typů škol a jejich uplatnitelnosti na trhu
práce prostřednictvím rozvoje strategické spolupráce škol a aktérů trhu práce, inovací
vzdělávacích programů za účasti odborníků z praxe, podpory vytváření strategických
partnerství v regionech, praktického vyučování na pracovištích zaměstnavatelů či
zavádění prvků duálního vzdělávání. Průprava absolventů k podnikavosti,
inovativnímu myšlení, flexibilitě a kreativitě. Rozvoj excelence na vysokých školách
a rozvoj lidských zdrojů potřebných pro její dosažení. Diverzifikace systému
vysokého školství. Rozvoj mezinárodní spolupráce a mobility na vysokých školách.
Systémová podpora celoživotního učení, zvyšování dostupnosti a kvality nabídky
dalšího profesního vzdělávání v návaznosti na potřeby trhu práce.
Předcházení vzniku sociálních handicapů a předčasnému ukončování vzdělávání
v jejich důsledku. Vytváření předpokladů pro zvýšení školní úspěšnosti
znevýhodněných dětí, prodloužení jejich vzdělávací dráhy a následné získání
kvalifikace.
Vazba na národní rozvojové priority a TO
NRP: Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky
TO: Efektivní trh práce a vzdělávání
TO: Funkční výzkumný a inovační systém

Vazba na
tematické

Tematický cíl 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Investiční priority:
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cíle a
investiční
priority EU

EFRR čl. 5, bod 1 (a): posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro
rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora kompetenčních center,
zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu;
EFRR čl. 5, bod 1 (b): podpora podnikatelských investic do inovací a výzkumu a
rozvoj propojení a synergií mezi podniky a inovačními a výzkumnými centry a
vysokým školstvím, zejména na vývoji výrobků a služeb, přenosu technologií,
sociálních inovací a aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí,
klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace za účelem
podpory technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému
ověřování produktů, moderních výrobních kapacit a prvovýroby v oblasti klíčových
technologií a šíření technologií pro všeobecné použití.
ESF čl. 3 bod 2 (c): podpora výzkumu, technologického rozvoje a inovací
prostřednictvím postgraduálního studia, odborné přípravy výzkumných pracovníků,
vytváření sítí a partnerství mezi vysokoškolskými institucemi, výzkumnými a
technologickými středisky a podniky.
Tematický cíl 10 Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení
Investiční priority
ESF čl. 3 bod 1 (c) i) předcházení a omezování předčasného ukončování školní
docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a
sekundárnímu vzdělávání.
ESF čl. 3 bod 1 (c) ii) zlepšení kvality, účinnosti a otevřenosti terciárního a
rovnocenného vzdělávání, aby se zvýšila účast a úroveň dosaženého vzdělání.
ESF čl. 3 bod 1 (c) iii) zlepšování přístupu k celoživotnímu učení, zdokonalování
dovedností a schopností pracovníků, včetně apprenticeshipu, 1 a zvyšování významu
systémů vzdělávání a odborné přípravy pro trh práce.
EFRR čl. 5, bod 10: investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení
rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu.
V rámci regionální dimenze bude pozornosti OP soustředěna na systematické
vytváření a kultivaci vhodného prostředí pro provázání veřejných investic do
výzkumu, vývoje, inovací s širším hospodářským a společenským prostředím
regionů. Neoddělitelnou součástí je podpora kvalitního vzdělávání jako klíčového
předpokladu kvalitního výzkumu a vývoje a následně i inovací.

Regionální
dimenze
(územní a
urbánní)

OP bude rovněž podporovat regionální ukotvení dosavadních investic realizovaných
v současném období především v rámci OP VaVpI, které představují jedinečnou
příležitost a impuls pro rozvoj ekonomik regionů ČR a mohou urychlit jejich posun
směrem ke znalostní ekonomice.
OP by měl výrazně přispět k vytváření adekvátního prostředí v regionech
prostřednictvím podpory strategií inteligentní specializace, které budou vycházet
z důkladné místní znalosti a zaměří se na posilování konkurenční výhody regionu
vhodnou místně specifickou kombinací investic do vzdělávacích, výzkumných a
inovačních aktivit.

Řídící

ŘO: MŠMT

1

Apprenticeship (apprenticeship training) – Systém přípravy kvalifikovaných dělníků či
řemeslníků, organizovaný jak na pracovišti, tak mimo pracoviště, během něhož si učni
osvojují teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné k vykonávání konkrétní
kvalifikované dělnické práce, řemesla či prodeje zboží.
7
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Název OP

Výzkum, vývoj a vzdělávání

orgán

Spolugestoři: MPSV, MPO, MŽP, MV, MZd, MSp, MMR, MK, MZe, kraje, města a
obce
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PRoMT II

Název OP

Doprava
Cílem navrhovaného operačního programu je zajistit dobudování páteřních
komunikací v ČR jako podmínky pro zajištění udržitelné konkurenceschopnosti ČR.

Cíl

Dobudovat hlavní multimodální sítě dopravní infrastruktury z hlediska evropského,
celostátního a krajského významu včetně zajištění interoperability a vybavení
moderními technologiemi. Zajistit propojení dopravních systémů pomocí terminálů
osobní a nákladní dopravy a podpora logistických procesů. Podpora udržitelné
městské dopravy, modernizace vozidlového parku veřejné dopravy a počátečních
fází provozu linek multimodální dopravy.
Kvalitní infrastruktura představuje základní podmínku fungující konkurenceschopné
ekonomiky. Je nezbytné zajistit dobudování hlavní multimodální sítě dopravní
infrastruktury evropského, celostátního i regionálního významu, včetně umožnění
interoperability, a propojení dopravních systémů.
Pro zajištění multimodality dopravní infrastruktury bude nutno podporovat výstavbu
a modernizaci všech složek dopravní infrastruktury – železniční, silniční, vodní i
leteckou. Průřezově bude kladen důraz na zavádění nových technologií a
inteligentních dopravních systémů (ITS) a na podporu nízkouhlíkových dopravních
systémů (ekologicky čistý dopravní park, elektromobilita, sítě napájecích stanic
alternativních energií apod.).

Zaměření

Zaměření:
Výstavba, modernizace, interoperability a nové technologie železniční infrastruktury
hlavní sítě TEN-T, globální sítě TEN-T a mimo síť TEN-T.
Výstavba, modernizace, ITS a nové technologie silniční infrastruktury hlavní sítě
TEN-T a globální sítě TEN-T. Podpora rozvoje sítě napájecích stanic alternativních
energií na silniční síti. Silnice a dálnice mimo síť TEN-T ve správě státu, silnice ve
správě samosprávy, komunikace pro nemotorovou dopravu.
Výstavba a modernizace vnitrozemských vodních cest v hlavní síti TEN-T.
Infrastruktura vnitrozemských vodních cest mimo síť TEN-T.
Modernizace letišť hlavní sítě TEN-T a globální sítě TEN-T. Podpora letecké
infrastruktury mimo síť TEN-T.
Infrastruktura pro multimodální dopravu a její podpora.
Infrastruktura drážních systémů městské a příměstské dopravy. Systémy pro citylogistiku. Systémy řízení městského silničního provozu.
Podpora nízkouhlíkových dopravních systémů (zejm. ekologicky čistý dopravní
park - podpora modernizace vozového parku veřejné hromadné dopravy, podpora
modernizace a rozvoje parku intermodálních přepravních jednotek).
Vazba na národní rozvojové priority a TO:
NRP: Rozvoj páteřní infrastruktury
NRP: Integrovaný rozvoj území
TO: Mobilita, dostupnost, sítě, energie
TO: Integrovaný rozvoj území

Vazba na
tematické
cíle a
investiční
priority EU

Tematický cíl 7 Podpora udržitelné dopravy a odstraňování problematických
míst v klíčových síťových infrastrukturách
Investiční priority:
EFRR, čl. 5, bod 7 (a); FS čl. 3, bod (d) i): podpora multimodálního jednotného
evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do transevropské dopravní
sítě
EFRR, čl. 5, bod 7 (b): zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení

9

PRoMT II

Název OP

Doprava
sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T
FS, čl. 3, bod (d) ii): rozvoj nízkouhlíkových dopravních systémů šetrných k
životnímu prostředí a podpora udržitelné městské mobility, včetně říční a mořské
dopravy a přístavů (EFRR čl. 5, bod 7, (b)
EFRR, čl. 5, bod 7 (d); FS čl. 3, bod (d) iii): vytvoření komplexního, kvalitního a
interoperabilního železničního systému (EFRR, FS)
V zaměření OP Doprava byly identifikovány následující oblasti s významným
regionálním rozměrem.

Regionální
dimenze

Podpora udržitelné dopravy a odstraňování problematických míst v klíčových
síťových infrastrukturách
Rozvojové osy a kvalitnější propojení regionálních center
Další vymezení a způsob realizace regionální dimenze bude specifikován při
zpracování operačního programu.

Řídící
orgán

ŘO: MD
Spolugestoři: kraje, města a obce
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Název OP

Životní prostředí
Hlavním cílem operačního programu Životní prostředí je ochrana a zajištění
kvalitního a zdravého prostředí pro život obyvatel ČR, podpořit efektivní využívání
zdrojů a eliminovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí a s tím
související snižování dopadů změn klimatu.

Cíl

Nejefektivnější environmentální politika je založena na předcházení škodám na
životním prostředí. Včasné zavádění preventivních opatření je účinnější a
ekonomicky efektivnější než náprava škod v případě nevratně znečištěných složek
životního prostředí, vyčerpaných zdrojů, narušených ekosystémů a poškození zdraví.
Podporou efektivního využívání zdrojů je snaha sladit dvě oblasti a to účelnost, tedy
do jaké míry bude dosaženo požadovaného cíle v oblasti ochrany životního prostředí,
a hospodárnost, tedy za jakých nákladů.
Klíčovým zaměřením operačního programu bude zlepšení kvality ovzduší, podpora
udržitelnosti nakládání a spotřeby zdrojů, zejména se jedná o ochranu podzemních a
povrchových vod a podporu nakládání s odpady v souladu s hierarchií nakládání
s odpady a v neposlední řadě bude podpořena oblast ochrany biodiverzity, krajiny a
půdy.

Zaměření

V ochraně ovzduší budou opatření cílena na snižování emisí se zaměřením na
náhradu spalovacích zdrojů ve stávajících objektech a k podpoře energetických úspor
a úsporného vytápění ve veřejných budovách.
Další podporovaná opatření budou zaměřena na:
 Pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje a rekonstrukce spalovacích
zdrojů pro snížení nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí
oxidů dusíku a síry nebo tuhých znečišťujících látek.
 Rekonstrukce a úpravy velkých nespalovacích stacionárních zdrojů za
účelem snížení nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí oxidů
dusíku nebo prachových částic a současně zvýšení stávajících nebo vytvoření
nových kapacit na spoluspalování odpadu.
 Výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a tvorba a aktualizace
databází určených pro hodnocení kvality ovzduší.
V oblasti ochrany vod budou opatření směřována zejména na podporu výstavby,
rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod (v rozsahu daném platnou
legislativou) a kanalizací, obnovu, rekonstrukci a intenzifikaci úpraven vody a
vodovodů, podpora protipovodňových opatření a zlepšování vodního režimu včetně
obnovy retenčních schopností krajiny, opatření na využívání srážkové vody
v urbanizovaných územích, monitoringu povrchových a podzemních vod, zlepšování
hydromorfologie toků, tvorby mapových databází, osvěta a propagace.
Předcházení vzniku odpadů je v rámci hierarchie nakládání s odpady jedním
z nejdůležitějších základních přístupů. Zvyšování využití odpadů má dosáhnout co
nejvyšší možné míry opětovného použití, materiálového využití, zefektivnění využití,
opětovného využití a jiného zpracování odpadů, které vznikly. Cílem je dosáhnout
takového využití odpadů, které co nejméně zatíží životní prostředí jako celek.
V rámci oblasti nakládání s odpady budou opatření zaměřena na podporu využití a
zpracování odpadů včetně zavádění recyklačních technologií, podporu kompostáren,
bioplynových stanic a spaloven na zpracování odpady.
Cíle ČR v oblasti odpadů vyplývající ze směrnic EU – dodržení hierarchie nakládání
s odpady; omezení skládkování; zvýšení využití směsného komunálního odpadu
(zbytku po vytřídění materiálově využitelných složek); eliminace emisí skleníkových
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Název OP

Životní prostředí
plynů.
Dále bude podpořena sanace kontaminovaných míst, včetně starých ekologických
zátěží.
V oblasti biodiverzity, krajiny a půdy budou opatření zaměřena především na:
 Uchovávání a zvyšování početnosti ohrožených a vzácných druhů, a to
především prostřednictvím péče o druhy a jejich biotopy vč. obnovy těchto
biotopů.
 Minimalizace a předcházení škod způsobených zvláště chráněnými druhy
živočichů na majetku, realizovaná především prostřednictvím konkrétních
opatření a dále vývojem a testováním nových přístupů a technologií.
 Zajišťování péče o zvláště chráněná území (ZCHÚ) i lokality soustavy
Natura 2000, (stanovení odpovídajících ochranných podmínek a zajištění
dodržování ochranných podmínek těchto území a vytvoření podmínek pro
efektivní spolupráci s hospodařícími subjekty působícími v lokalitách).
 Monitoring:
- ZCHÚ, ptačí oblasti (PO) i evropsky významné lokality (EVL);
- zajištění sledování efektivity péče o předměty ochrany ZCHÚ, PO i
EVL;
- zajištění hodnocení stavu předmětů ochrany ZCHÚ, PO i EVL.
 Realizace opatření vedoucích k adaptaci na změnu klimatu v krajině.
 Omezování vlivu fragmentace krajiny na druhy a ekosystémy, omezování
mortality živočichů spojené s rozvojem infrastruktury.
 Podpora opatření ke snížení negativních vlivů při využívání půd.
Vazba na národní rozvojové priority a TO:
NRP: Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky
NRP: Rozvoj páteřní infrastruktury – Rozvoj environmentální infrastruktury
NRP: Integrovaný rozvoj území
TO: Konkurenceschopné podniky
TO: Mobilita, dostupnost, sítě, energie
TO: Integrovaný rozvoj území
TO: Životní prostředí

Vazba na
tematické
cíle a
investiční
priority EU

Tematický cíl 4 Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech
odvětvích
Investiční priority:
EFRR čl. 5, bod 4 (c): podpora energetické účinnosti a využívání energie z
obnovitelných zdrojů v infrastrukturách, včetně veřejných budov a v sektoru bydlení
EFRR čl. 5, bod 4 (e): podpora nízkouhlíkových strategií pro všechna území,
zejména městské oblasti včetně podpory udržitelné městské mobility, čisté veřejné
dopravy a zmírněný závažných adaptačních opatření
Tematický cíl 5 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a
řízení rizik
Investiční priority:
EFRR, čl. 5, bod 5 (a); FS čl.3, bod (b) i): podpora specializovaných investic na
přizpůsobení se změně klimatu
EFRR, čl. 5, bod 5 (b); FS čl.3, bod (b) ii): podpora investic zaměřených na řešení
specifických rizik zajištěním pružné reakce a odolnosti vůči katastrofám a vývojem
systémů pro zvládání katastrof – rozvojem krizového řízení
Tematický cíl 6 Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání
zdrojů
Investiční priority:
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Životní prostředí
EFRR čl. 5, bod 6 (a): řešení důležitých potřeb investic do odpadového hospodářství
za účelem plnění požadavků acquis týkajících se oblasti životního prostředí
EFRR čl. 5, bod 6 (b): řešení důležitých potřeb investic do vodního hospodářství za
účelem plnění požadavků acquis týkajících se oblasti životního prostředí
EFRR čl. 5, bod 6 (c): ochrana, propagace a rozvoj kulturního a přírodního dědictví
EFRR čl. 5, bod 6 (d): ochrana a obnovení biologické rozmanitosti, ochrana půdy a
obnova a podpora ekosystémových služeb, včetně sítě NATURA 2000 a
ekologických infrastruktur
EFRR čl. 5, bod 6 (e): opatření ke zlepšení životního prostředí ve městech,
regenerace starých průmyslových areálů a omezování znečištění ovzduší
EFRR čl. 5, bod 6 (f): podpora inovativních technologií k vylepšení ochrany přírody
a efektivity využívání zdrojů v odpadovém hospodářství, vodním hospodářství,
ochrany půdy a snižování znečištění ovzduší
V zaměření OP Životní prostředí byly identifikovány následující oblasti
s významným regionálním rozměrem.



Regionální
dimenze
(územní a
urbánní)




Snižování emisí se zaměřením na náhradu spalovacích zdrojů ve stávajících
objektech a k podpoře energetických úspor a úsporného vytápění.
Podpora výstavby, rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních vod a
kanalizací, obnova, rekonstrukce a intenzifikaci úpraven vody a vodovodů.
Podpora využití a zpracování odpadů včetně zavádění recyklačních
technologií, podporu kompostáren, bioplynových stanic a spaloven na
zpracování odpady.
Zakládání a revitalizace sídelní zeleně, výsadba a regenerace izolační zeleně
oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů
nebo frekventovaných dopravních koridorů.

Další vymezení a způsob realizace regionální dimenze bude specifikován při
zpracování operačního programu a v souladu s metodickými postupy zpracovanými
pod gescí MMR.
ŘO: MŽP
Řídící
orgán

Spolugestoři: MPO, kraje, města a obce
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Zaměstnanost
Cílem navrhovaného OP je zajištění fungujícího a efektivního trh práce pro zajištění
udržitelné a dlouhodobé konkurenceschopnosti ČR, snižování sociálního vyloučení,
zefektivnění systému péče o zdraví a zajištění fungující efektivní veřejné správy.

Cíl

Fungující trh práce jako předpoklad konkurenceschopné ekonomiky zahrnující
mobilizaci pracovní síly k podpoře růstu, podporu zaměstnávání a ochranu
ohrožených vedoucí ke zvýšení celkové míry zaměstnanosti, míry zaměstnanosti žen
a zaměstnanosti starších lidí a ke snížení míry nezaměstnanosti osob s nízkým
vzděláním a mladých lidí do 25 let.
Zvýšení uplatnitelnosti osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním
vyloučením na trhu práce, efektivní, dostupný, dlouhodobě udržitelný a kvalitní
systém sociálních služeb a služeb pro rodiny a děti, komunitních aktivit a dalších
navazujících aktivit a efektivní a dlouhodobě dostupný systém sociální ochrany.
Modernizace a zefektivnění veřejné správy jako nezbytná podmínka pro zvyšování
konkurenceschopnosti a pro maximalizaci dopadu dalších realizovaných intervencí.
Součástí péče o dobré podmínky života je zajištění kvalitního a efektivního systému
péče o zdraví, snižování zdravotních a bezpečnostních rizik (včetně zkvalitnění
systému veřejného zdraví a zajištění zdravotní péče při mimořádných událostech) a
jejich prevence.
Zajištění fungující veřejné správy je základním předpokladem pro fungující
ekonomiku a nezbytnou podmínkou pro zajištění dlouhodobé a udržitelné
konkurenceschopnosti ČR.
Program bude sdružovat požadavky růstu konkurenceschopnosti a zároveň
posilování soudržnosti směřující na kvalitní lidské zdroje, fungující trh práce,
sociální začleňování, zdravý životní styl a modernizaci veřejné správy.

Zaměření

V úzké vazbě na systém celoživotního učení je nutno směřovat k otevřenému a
flexibilnímu trhu práce. V rámci podpory aktivní politiky zaměstnanosti bude
soustředěna pozornost především na zvýšení využití pružných forem pracovního
poměru a organizace práce, zvýšení profesní mobility, vyšší stupeň spolupráce se
zaměstnavateli a soulad s jejich potřebami, větší cílení na znevýhodněné skupiny a
vytváření a ověřování inovativních nástrojů. Mimo aktivní politiku zaměstnanosti je
nezbytné zajistit zefektivnění a modernizaci infrastruktury služeb zaměstnanosti tak,
aby byla zajištěna větší spolupráce se všemi zásadními partnery a automatizace
administrativní práce při práci s uchazeči.
Neoddělitelnou součástí posilování soudržnosti musí být sociální začleňování, u
kterého je nezbytné zajistit průřezovou podporu i v rámci předchozích oblastí.
V oblasti vzdělávání bude ve vztahu k sociálnímu začleňování podporováno
inkluzivní vzdělávání, v oblasti trhu práce a aktivní politiky zaměstnanosti pak
cílení na znevýhodněné osoby, jejich sociální a následná pracovní integrace
s důrazem na individualizované poradenství, preventivní opatření a příprava
pracovníků služeb zaměstnanosti a sociální sféry na práci se sociálně vyloučenými
skupinami. Samostatnou pozornost je nezbytné věnovat rozvoji sociálních služeb a
služeb pro rodiny s dětmi a zvýšení účinnosti systému sociální ochrany
prostřednictvím mainstreamingu sociálního začleňování, vytváření komplexních
akčních plánů, přenosu dobré praxe a vzniku partnerských sítí.
Pro zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva je nezbytné podporovat zdravý a
udržitelný životní styl a k tomu přijímat preventivní opatření. V oblasti zdravé
pracovní síly je třeba se soustředit na zajištění pružného přizpůsobování systému
péče o zdraví ekonomickému, sociálnímu a demografickému vývoji. Demografické
změny včetně stárnutí obyvatelstva mění strukturu nemocí a vyvíjejí tlak na
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Zaměstnanost
udržitelnost zdravotnických systémů. Podpora zdravého stárnutí znamená jak
podporu zdraví a zdravého životního stylu v průběhu celého života, tak i řešení
nerovností v oblasti zdraví souvisejících se sociálními, ekonomickými a
environmentálními faktory.
Nezbytnou podmínkou pro zvyšování konkurenceschopnosti a zároveň pro
maximalizaci dopadu řady realizovaných intervencí je modernizace a zefektivnění
veřejné správy. Stěžejními prvky musí být zkvalitňování legislativního a
regulačního prostředí (zejména lepší nastavení systémových nástrojů pro posuzování
dopadů regulace), vytváření a rozvoj standardů veřejných služeb a navazující
zkvalitnění poskytování a dostupnosti služeb, související se zvyšováním kvalifikace
zaměstnanců veřejných institucí a informovanosti klientů a posilováním
transparentnosti veřejné správy.
Zaměření:
Zvyšování adaptability, profesní a geografické mobility pracovní síly a celkové
flexibility trhu práce, prohlubování souladu kvalifikační struktury pracovní síly
s potřebami trhu práce.
Přizpůsobování veřejných služeb zaměstnanosti potřebám trhu práce a
zefektivňování jejich činností, modernizace a rozvoj infrastruktury služeb
zaměstnanosti.
Podpora zaměstnatelnosti prostřednictvím aktivní politiky zaměstnanosti,
rekvalifikace a podpora vzniku nových pracovních míst, zavádění nových či
inovovaných nástrojů a opatření včetně opatření k aktivizaci vybraných skupin osob,
podpora pracovní integrace osob znevýhodněných na trhu práce.
Systémová podpora celoživotního učení, zvyšování dostupnosti a kvality nabídky
dalšího profesního vzdělávání ve shodě s potřebami trhu práce.
Zvyšování uplatnitelnosti osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním
vyloučením na trhu práce a podpora jejich pracovní integrace, včetně podpory
sociálního podnikání.
Rozvoj sociálních služeb a služeb pro rodiny a děti, komunitních aktivit a dalších
navazujících aktivit za účelem sociálního začleňování nebo prevence sociálního
vyloučení osob.
Prevence zdravotních rizik
Zvyšování účinnosti systému ochrany prostřednictvím veřejné správy, včetně
systému péče o ohrožené děti, podpory aktivního stárnutí a sdílené a neformální
péče.
Zkvalitnění legislativního a regulačního prostředí (zejména lepší nastavení
systémových nástrojů pro posuzování dopadů regulace), vytváření a rozvoj
standardů veřejných služeb a navazující zkvalitnění poskytování a dostupnosti
služeb, související se zvyšováním kvalifikace zaměstnanců veřejných institucí a
informovanosti klientů a posilováním transparentnosti veřejné správy.
Vazba na národní rozvojové priority a TO:
NRP: Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky.
NRP: Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví
NRP: Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy
NRP: Integrovaný rozvoj území
TO: Efektivní trh práce
TO: Boj s chudobou, inkluze a zdraví
TO: Efektivní správa a instituce
TO: Integrovaný rozvoj území
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Vazba na
tematické
cíle a
investiční
priority EU

Regionální
dimenze
(územní a
urbánní)

Zaměstnanost
Tematický cíl 8 Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil
Investiční priority:
ESF čl. 3, bod 1 (a) i): přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a
neaktivní osoby, včetně místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility
pracovníků (ESF)
ESF čl. 3, bod 1 (a) ii): trvalé začlenění mladých lidí, zejména těch, kteří nemají
zaměstnání a nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy, do trhu práce
ESF čl. 3, bod 1 (a) iii): samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání
podniků
ESF čl. 3, bod 1 (a) iv): rovnost žen a mužů a sladění pracovního a soukromého
života
ESF čl. 3, bod 1 (a) v): pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům
přizpůsobovat se změnám
ESF čl. 3, bod 1 (a) vi): aktivní a zdravé stárnutí
ESF čl. 3, bod 1 (a) vii): modernizace a posílení institucí trhu práce, včetně opatření
pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků
Tematický cíl 9 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Investiční priority:
ESF čl. 3, bod 1 (b) i): aktivní začleňování s ohledem k zlepšení šancí na získání
zaměstnání
ESF čl. 3, bod 1 (b) ii): integrace marginalizovaných společenství, jako jsou
Romové
ESF čl. 3, bod 1 (b) iii): boj proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo
etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení,
věku nebo sexuální orientace
ESF čl. 3, bod 1 (b) iv): zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce
kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu
ESF čl. 3, bod 1 (b) v): podpora sociální ekonomiky a sociálních podniků
ESF čl. 3, bod 1 (b) vi): strategie pro místní rozvoj s vedoucí úlohou komunit
Tematický cíl 10 Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení
Investiční priority:
ESF čl. 3, bod 1 (c) iii):zlepšování přístupu k celoživotnímu učení, zdokonalování
dovedností a schopností pracovníků, včetně apprenticeshipu 2 , a zvyšování významu
systémů vzdělávání a odborné přípravy pro trh práce
Tematický cíl 11 Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy
prostřednictvím:
ESF čl. 3, bod 1 (d) i): investic do institucionální kapacity a výkonnosti veřejné
správy a veřejných služeb za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné
správy.
ESF čl. 3, bod 1 (d) ii):vytváření kapacit v případě zúčastněných stran, které
provádějí politiky zaměstnanosti, vzdělávání a sociální politiky a odvětvové a
územní pakty za účelem podnícení reforem na celostátní, regionální a místní úrovni.
V zaměření OP Zaměstnanost byly identifikovány následující oblasti s významným
regionálním rozměrem.
Sociální začleňování a boj s chudobou - zaměření na území, která jsou významně

2

Apprenticeship (apprenticeship training) – Systém přípravy kvalifikovaných dělníků či řemeslníků, organizovaný jak na
pracovišti, tak mimo pracoviště, během něhož si učni osvojují teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné k
vykonávání konkrétní kvalifikované dělnické práce, řemesla či prodeje zboží.
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Zaměstnanost
ohrožena nezaměstnaností, nedostatkem sociálních služeb, vysokou koncentrací
skupin ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením
Dostupnost pracovní síly - zajištění kvalitní a zdravé pracovní síly v návaznosti na
specifické potřeby trhu práce v regionech, včetně zvyšování kvality vzdělávání
Školství
Další vymezení a způsob realizace regionální dimenze bude specifikován při
zpracování operačního programu.
ŘO: MPSV

Řídící
orgán

Spolugestoři: MŠMT, MV, MZd, MŽP, MSp, MMR, MK, MZe, MPO, kraje, města
a obce
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Integrovaný regionální operační program

Cíl

Hlavním cílem IROP je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života
obyvatel prostřednictvím propojení intervencí národního i regionálního charakteru s
významným dopadem do území.
Specifickými cíli budou:
 Snižování regionálních rozdílů, využití místního potenciálu pro růst
zaměstnanosti a posílení regionální konkurenceschopnosti regionů.
 Zvýšení kvality života ve městech i na venkově a posílení role městských
center jako přirozených pólů růstu v regionech.
 Posílení veřejných služeb jako jednoho z pilířů zvyšování kvality života
obyvatel, podpora vzdělanosti.
 Zajištění udržitelného růstu regionu s důrazem na zlepšování životního
prostředí.

Zaměření

IROP bude sdružovat intervence národního i regionálního charakteru s významným
dopadem na vyvážený rozvoj území a posílení regionální konkurenceschopnosti.
Bude se jednat o intervence pro systémovou podporu veřejné správy, zdravotnictví,
cestovního ruchu, kultury.
Modernizace a zefektivnění veřejné správy a institucí je klíčovou oblastí, která bude
vytvářet podmínky i pro rozvoj dalších oblastí. Klíčové bude především zavádění a
rozvoj digitalizace agend (rozšíření elektronické identifikace, eGovernment,
eHealth, eJustice, eCommerce, e-business, atd.) a posilování otevřenosti veřejných
institucí (např. zveřejňování informací a dat). S touto oblastí souvisí rozvoj krizové
a bezpečnostní komunikační infrastruktury, včetně rozvoje a posílení mobilní
komunikace pro potřeby základních složek integrovaného záchranného systému.
Pro oblast zdravotnictví je na národní úrovni stěžejní koncentrace specializované
péče v zájmu zvyšování efektivity a propojování zdravotní a sociální péče, podpora
národních sítí zdravotnických zařízení a prevence zdravotních rizik obyvatelstva,
které však bude mít významný přesah i do regionální úrovně.
V oblasti cestovního ruchu je nezbytné z národní úrovně podporovat tvorbu a
marketing národních produktů cestovního ruchu včetně budování image a značky
destinace ČR, zlepšení koordinace aktivit (politika cestovního ruchu) a zkvalitnit
statistiku cestovního ruchu (s přesahem do regionální a lokální úrovně).
V oblasti kultury by měla být podporována ochrana, propagace a rozvoj kulturního
dědictví nadnárodního či národního významu (národní kulturní památky, památky
zapsané do seznamu UNESCO).
Dále budou v IROP řešeny stěžejní prvky územního rozvoje a stability, přičemž u
podstatné části z nich musí docházet k významné koordinaci s výše popsanými
intervencemi.. Jako zásadní je potřeba podporovat oblasti regionální dopravy,
životního prostředí, místní a regionální vzdělávání, zdravotnickou a sociální
infrastrukturu, využívání potenciálu kulturního a historického dědictví a rozvoj
cestovního ruchu
V oblasti regionální dopravy a obslužnosti podpora vybraných silnic II. a III. třídy
s vazbou na síť TEN-T (připojení sekundárních a terciárních uzlů k této síti),
podpora udržitelné městské mobility včetně rozvoje dopravních systémů šetrných
k životnímu prostředí (integrované dopravní systémy, rozvoj nízkouhlíkových
dopravních systémů), snížení negativních vlivů dopravy na obyvatelstvo.
V oblastech dotýkajících se životního prostředí bude nutno směřovat podporu
zejména na zlepšování životního prostředí ve městech (zlepšování kvality ovzduší,
regenerace brownfields) a na snižování energetické náročnosti veřejného sektoru a
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bydlení, na ochranu biodiverzity a péče o krajinu a půdu, odstraňování ekologických
zátěží a řízení rizik. Související oblastí je územní plánování, kde je potřebné se
zaměřit na podporu zpracování územních plánů a územních studií.
V oblasti vzdělávání bude cílem rozvoj a modernizace infrastruktury určené pro
vzdělávání všech věkových kategorií obyvatel včetně optimalizace sítě školských
zařízení (investiční podpora regionálního školství – základní, střední a vyšší
odborné školství, vzdělávací zařízení neziskových organizací, učňovské školství a
celoživotního učení).
V oblasti sociální infrastruktury se podpora zaměří na podporu investic do sociální
infrastruktury - rozvoj sítě sociálních služeb, rozvoj zařízení sloužících skupinám
ohrožených vyloučením, zařízení pro seniory, zařízení předškolní a mimoškolní
péče o děti a na sociální začlenění znevýhodněných skupin, např. Rómů, včetně
komplexního řešení problematiky vyloučených lokalit.
Podpora v oblasti bydlení bude zaměřena na sociální bydlení a funkční zkvalitnění
veřejných prostranství. Bude také podporováno snižování energetické náročnosti
domů pro bydlení a veřejných budov.
V oblasti péče o zdraví bude cílem zajistit dostupné a kvalitní zdravotnické služby
v regionech, prostřednictvím modernizace a rozvoje infrastruktury pro poskytování
zdravotní péče.
Využívání potenciálu cestovního ruchu a kulturního dědictví bude úzce
koordinováno s národní podporou cestovního ruchu a kultury. Opatření budou
směřovat především k podpoře inovativních a ucelených projektů cestovního ruchu
v regionech, k podpoře nových produktů cestovního ruchu a managementu
cestovního ruchu (zvyšování kvality činnosti a spolupráce organizací cestovního
ruchu), regionálnímu marketingu a zkvalitnění nabídky služeb a infrastruktury
cestovního ruchu.
Posílení institucionální kapacity a zlepšování účinnosti v územní veřejné správě
zejména s ohledem na rozvoj ICT a dále k podpoře institucionální kapacity (vazba
na opatření financované z ESF) a podpora pořizování plánovací a programové
dokumentace krajů a obcí.
Podpora iniciativ místního rozvoje a podpora subjektů poskytujících místní služby
zaměřené na vznik nových pracovních míst, podpora sociálního podnikání.
Vazba na národní rozvojové priority a TO:
NRP: Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky
NRP: Rozvoj páteřní infrastruktury
NRP: Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy
NRP: Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví
NRP: Integrovaný rozvoj území
TO: Efektivní trh práce
TO: Konkurenceschopné podniky
TO: Mobilita, dostupnost, sítě, energetika
TO: Efektivní správa a instituce
TO: Integrovaný rozvoj území
TO: Boj s chudobou, inkluze, zdraví
TO: Životní prostředí

Vazba na
tematické
cíle a
investiční
priority EU

Tematický cíl 2 Zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a
komunikačních technologií
Investiční priority:
EFRR čl. 5, bod 2 (c): posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou
veřejnou správu, elektronické učení, elektronické začleňování, elektronickou kulturu
a elektronické zdravotnictví
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Tematický cíl 3 Zvyšování konkurenceschopnosti MSP
Investiční priority:
EFRR čl. 5, bod 3 (a): podpora podnikavosti, zejména usnadněním hospodářského
využívání nových myšlenek a podporou zakládání nových podniků, včetně skrze
podnikatelské inkubátory
Poznámka: bude se týkat zvyšování konkurenceschopnosti MSP v oblasti
cestovního ruchu, MPO podporuje ostatní podnikatelské subjekty.
Tematický cíl 4 Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve
všech odvětvích
Investiční priority:
EFRR čl. 5, bod 4 (c): podpora energetické účinnosti a využívání energie z
obnovitelných zdrojů v infrastrukturách, včetně veřejných budov a v sektoru bydlení
EFRR čl. 5, bod 4 (e): podpora nízkouhlíkových strategií pro všechna území,
zejména městské oblasti včetně podpory udržitelné městské mobility, čisté veřejné
dopravy a zmírněný závažných adaptačních opatření
Tematický cíl 5 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům
a jejich řízení
Investiční priority:
EFRR čl. 5, bod 5 (a): podpora specializovaných investic za účelem přizpůsobení se
změně klimatu
EFRR čl. 5, bod 5 (b): podpora investic k řešení zvláštních rizik, zajištění odolnosti
pro případ katastrofy a rozvoj systémů krizového řízení
Tematický cíl 6 Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání
zdrojů
Investiční priority:
EFRR čl. 5, bod 6 (c): ochrana, propagace a rozvoj kulturního a přírodního dědictví
EFRR čl. 5, bod 6 (d): ochrana a obnovení biologické rozmanitosti, ochrana půdy a
obnova a podpora ekosystémových služeb, včetně sítě NATURA 2000 a
ekologických infrastruktur
EFRR čl. 5, bod 6 (e): opatření ke zlepšení životního prostředí ve městech,
regenerace starých průmyslových areálů a omezování znečištění ovzduší
EFRR čl. 5, bod 6 (f): podpora inovativních technologií k vylepšení ochrany přírody
a efektivity využívání zdrojů v odpadovém hospodářství, vodním hospodářství,
ochrany půdy a znižování znečištění vzduchu
Tematický cíl 7 Podpora udržitelné dopravy a odstraňování problematických
míst v klíčových síťových infrastrukturách
Investiční priority:
EFRR čl. 5, bod 7 (b): zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení
sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T
EFRR čl. 5, bod 7 (c): rozvoj nízkouhlíkových dopravních systémů šetrných k
životnímu prostředí včetně říční a mořské dopravy a přístavů
Tematický cíl 8 Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil
Investiční priority:
EFRR čl 5, bod 8 (c): iniciativy místního rozvoje a podpora subjektů poskytujících
místní služby zaměřené na vznik nových pracovních míst
EFRR čl. 5, bod 8 (d): investování do infrastruktury pro veřejné služby
zaměstnanosti
Tematický cíl 9 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Investiční priority:
EFRR čl. 5, bod 9 (a): investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které
přispívají k vnitrostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností,
pokud jde o zdravotní stav, a přechod od institucionálních ke komunitním službám
EFRR čl. 5, bod 9 (b): podpora materiální, hospodářské a sociální obnovy
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zanedbaných městských a venkovských komunit a území
EFRR čl. 5, bod 9 (c): podpora sociálních podniků
Tematický cíl 10 Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení
Investiční priority:
EFRR čl. 5, bod 10: investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení
rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu
Tematický cíl 11 Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy
prostřednictvím:
EFRR čl. 5, bod 11: zvyšování institucionální kapacity a zlepšování účinnosti
veřejné správy prostřednictvím posilování institucionální kapacity a účinnosti
orgánů veřejné správy a veřejných služeb souvisejících s prováděním EFRR, jež
přispívají k realizaci opatření podporovaných z ESF v oblasti institucionální
kapacity a účinnosti veřejné správy (EFRR)

Regionální
dimenze
(územní a
urbánní)

IROP lze považovat za speciálně zaměřený regionální program. Regionální dimenze
programu bude uplatňována především:







Koncentrací podpory na různé typy problémových území (dosud tzv.
regiony se soustředěnou podporou státu), vymezených ve Strategii
regionálního rozvoje ČR pro období 2014-2020.
Výrazným zaměřením podpory na různé formy integrovaných přístupů,
které se budou týkat vybraných měst („pólů rozvoje“), problémových
území, venkovských oblastí a zanedbaných městských a venkovských
komunit.
Zastoupením regionálních aktérů při implementaci programu (půjde
zejména o krajské orgány) a výrazným zastoupením regionálních aktérů
v roli příjemců podpory a v orgánech, které budou rozhodovat o výběru
akcí.
Případnou modifikací hodnotících kritérií ve prospěch projektů
z problémových oblastí a projektů vytvářejících nová pracovní místa
(podpora územního růstu a soudržnosti).

Podrobnosti o regionální dimenzi jednotlivých prioritních os a opatření IROP
budou stanovena v průběhu příprav programu.
Řídící
orgán

ŘO: MMR
Spolugestoři: MŠMT, MV, MŽP, MZd, MMR, MK, MZe, MPO, MO, kraje, města
a obce
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Cíl

Cílem navrhovaného OP je zajistit efektivní realizace investic v Praze, které povedou
ke zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako rozvojového pólu republiky a k zajištění
kvalitního života obyvatel.
Vytvoření příznivého podnikatelského prostředí a podpora vzdělání a vědy směřující
k naplnění role Prahy jako hlavního inovačního centra republiky.
Efektivní hospodaření se všemi formami zdrojů - pozemky, nemovitostmi
a infrastrukturou, energiemi i financemi ve smyslu zásad udržitelného rozvoje;
vyvažování jejich vzájemných vazeb.

Zaměření

Podpora využití potenciálu města k zabezpečení jeho konkurenceschopnosti
a prosperity a rozvoj Prahy jako centra výzkumu, vývoje, inovací a vzdělávání.
Zvýšení výkonnosti a efektivnosti ekonomiky, zajištění příznivého podnikatelského
prostředí.
Podpora fungování otevřeného, dostatečně strukturovaného trhu práce. Zvýšení
vzdělanostní úrovně obyvatel Prahy a propojení vysokých škol s vědeckovýzkumnými pracovišti.
Podpora úsporného a udržitelného využívání zdrojů energií, zajištění trvale možného
souladu městského a přírodního prostředí a udržitelné městské mobility.
Podpora účinného systému rozvoje a plánování sociálních služeb, preferování
moderních způsobů poskytování sociálních služeb, odstraňování bariér pro
znevýhodněné skupiny obyvatel, zajištění podpory rovných příležitostí mužů a žen
v pracovním a rodinném životě.

Vazba na
tematické
cíle
a investiční
priority EU

Tematický cíl 1 - Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Investiční priority:
EFRR:
čl. 5 bod 1 (a): posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj
vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek,
zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu
čl. 5 bod 1 (b): podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vyvíjení
vzájemných vazeb mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje
a vysokoškolskými institucemi, zvláště pak podpora vývoje produktů
a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací a aplikací veřejných
služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených
inovací prostřednictvím inteligentní specializace podporující
technologický a aplikovaný výzkum, pilotní odvětví, aktivity včasné
validace produktů, pokročilé výrobní kapacity a první produkci
v rámci Klíčových umožňujících technologií a šíření všeobecných
účelových technologií
Tematický cíl 3 - Zvyšování konkurenceschopnosti MSP
Investiční priority:
EFRR:
čl. 5 bod 3 (a): podpora podnikavosti, zejména usnadněním hospodářského využívání
nových myšlenek a podpora zakládání nových podniků, zahrnující
podnikatelské inkubátory
čl. 5 bod 3 (b): vyvíjení a zavádění nových obchodních modelů pro MSP, zejména
pro oblast mezinárodního obchodu
čl. 5 bod 3 (c): podpora vytváření a rozšíření pokročilých kapacit pro vývoj produktů
a služeb
čl. 5 bod 3 (d): podpora kapacit MSP za účelem zapojení se do procesů růstu
a inovací
Tematický cíl 4 - Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve
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všech odvětvích
Investiční priority:
EFRR:
čl. 5 bod 4 (a): podpora produkce a šíření obnovitelných zdrojů energie
čl. 5 bod 4 (c): podpora energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných
zdrojů ve veřejných infrastrukturách, včetně veřejných budov
a sektoru bydlení
čl. 5 bod 4 (e): podpora nízkouhlíkových strategií pro všechny typy území, zejména
pro městské oblasti, zahrnující podporu udržitelné městské mobility
a významná zmírňující adaptační opatření
čl. 5 bod 4 (f): podpora výzkumu, inovací a osvojení nízkouhlíkových technologií
čl. 5 bod 4 (g): podpora využívání vysoce-účinné kombinované výroby tepla
a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple
Tematický cíl 6 - Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání
zdrojů
Investiční priority:
EFRR:
čl. 5 bod 6 (a): řešení důležitých potřeb investic do odpadového hospodářství za
účelem plnění požadavků acquis EU týkající se oblasti životního
prostředí
čl. 5 bod 6 (b): řešení důležitých potřeb investic do vodního hospodářství za účelem
plnění požadavků acquis EU týkající se oblasti životního prostředí
čl. 5 bod 6 (d): ochrana a obnovení biologické rozmanitosti, ochrana půdy a obnovení
a podpora ekosystémových služeb, včetně sítě NATURA 2000
a ekologických infrastruktur
čl. 5 bod 6 (e): opatření ke zlepšení životního prostředí ve městech, regenerace
brownfields a omezování znečištění ovzduší
čl. 5 bod 6 (f): podpora inovačních technologií za účelem zlepšit ochranu životního
prostředí a účinné využívání zdrojů v odpadovém a vodním
hospodářství, v ochraně půdy nebo za účelem snížit znečištění ovzduší
Tematický cíl 8 - Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil
Investiční priority:
ESF:
čl. 3 bod 1 (a) i): přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní
osoby, včetně místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility
pracovníků
čl. 3 bod 1 (a) ii): trvalé začlenění mladých lidí, zejména těch, kteří nemají
zaměstnání a nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy, do
trhu práce
čl. 3 bod 1 (a) iii): samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání podniků
čl. 3 bod 1 (a) iv): rovnosti žen a mužů a sladění pracovního a soukromého života
čl. 3 bod 1 (a) v): pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se
změnám
Tematický cíl 9 - Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Investiční priority:
a) EFRR:
čl. 5 bod 9 (a): investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají
k vnitrostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování
nerovností, pokud jde o zdravotní stav, a přechod od institucionálních
ke komunitním službám
čl. 5 bod 9 (b): podpora materiální, hospodářské a sociální obnovy zanedbaných
městských a venkovských komunit a oblastí
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čl. 5 bod 9 (c): podpora sociálních podniků
b) ESF:
čl. 3 bod 1 (c) i): aktivního začleňování, zejména s ohledem na lepší uplatnění se na
pracovním trhu
čl. 3 bod 1 (c) ii): integrace marginalizovaných společenství, jako jsou Romové
čl. 3 bod 1 (c) iii): boje proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického
původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního
postižení, věku nebo sexuální orientace
čl. 3 bod 1 (c) iv): zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním
službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu
čl. 3 bod 1 (c) v): podpora sociální ekonomiky a sociálních podniků
Tematický cíl 10 - Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení
Investiční priority:
ESF:
čl. 3 bod 1 (b) i): předcházení a omezování předčasného ukončování školní docházky
podporou rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu
a sekundárnímu vzdělávání
čl. 3 bod 1 (b) ii): zlepšování kvality, účinnosti a otevřenosti terciárního a rovnocenného vzdělávání, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání
čl. 3 bod 1 (b) iii): zlepšování přístupu k celoživotnímu učení, zdokonalování
dovedností a schopností pracovníků a zvyšování významu systémů
vzdělávání a odborné přípravy pro trh práce, zahrnující zlepšování
kvality odborného vzdělání a školení a zřizování a vývoj na práci
založeného vzdělávání a učebních plánů, jako např. duálního
vzdělávacího systému

Regionální
dimenze
(územní a
urbánní)

OP Praha – pól růstu ČR je speciálně zaměřeným regionálním operačním
programem, který bude podporovat výhradně intervence regionálního charakteru na
území hl. města Prahy

Řídící orgán

ŘO: Magistrát hlavního města Prahy

Název OP

Technická pomoc

Cíl

Cílem navrhovaného OP je zajištění prostředků na realizaci horizontálních aktivit
pro systém koordinace a řízení v programovém období 2014-2020.

Řídící
orgán

ŘO: MMR
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