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1.1.1.
Infrastruktura pro 
průmyslový výzkum, vývoj a 
inovace

O MPO 18

přípravné a projekční práce, pořízení dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku včetně 
technického zhodnocení (výstavba, koupě), rekonstrukce dlouhodobého hmotného investičního 
majetku, pořízení, technické zhodnocení, oprava strojů a zařízení, pořízení, technické zhodnocení 
informačních a komunikačních technologií, zajištění výhodných podmínek při nájmu výzkumných, 
výrobních a kancelářských prostor, poskytování cenově zvýhodněných poradenských a jiných služeb 
v rámci činnosti vědeckotechnických parků a podnikatelských inkubátorů malým a středním podnikům 
inovačního charakteru, zaměřeným na realizaci špičkových technických řešení a na transfer 
technologií, hodnocení obdržených návrhů firem žádajících o zařazení do inkubátoru, ochrana 
duševního vlastnictví, pořádání konferencí, workshopů, vyhledávání partnerů pro spolupráci průmyslu 
a vysokých škol, podpora komunikace mezi vědecko-výzkumnými institucemi a průmyslem

Cílem tohoto opatření je podpora infrastruktury pro posilování vazeb 
výzkumu a vývoje na průmysl jako např.: podpora infrastruktury pro 
průmyslový výzkum, technologický rozvoj a inovace; zlepšení prostředí pro 
technologicky orientované podnikatelské subjekty; a infrastruktura pro 
povzbuzení spolupráce mezi průmyslem a výzkumnými institucemi

1 1 1 1 1 18549,486

150 mil. Kč na projekt 
obsahující stavební 
práce, 30 mil. Kč na 
projekt bez st. práce

3 mil. Kč na projekt 
obsahující st. práce, 
0,5 mil. Kč na projekt 
bez st. práce

min 25 %
všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1 55.648.457 EUR 

1.1.2. Rozvoj podnikatelské 
infrastruktury O MPO

16, 31, 
32, 33, 
34, 35

investice do fixního kapitálu (budovy, továrny, vybavení, zařízení, spolufinancování 
veřejné podpory), technologie šetrné k životnímu prostředí, poradenské služby v oblasti 
podnikání (informace, podnikatelské plánování, konzultační služby, uvádění zboží na trh, 
řízení, návrhářství, internacionalizace, export, ekolog. řízení, nákup technologií), sdílené 
podnikatelské služby (pozemky, podnikatelské inkubátory, stimulace, propagační služby, 
propojování, konference, oborové veletrhy), silnice, elektřina, plyn, ropné produkty, 
pevná paliva, revitalizace a rekultivace průmyslových a vojenských prostor, obnova 
městských oblastí

Cílem tohoto opatření je zlepšení podnikatelské infrastruktury 
prostřednictvím podpory rozvoje projektů výstavby a regenerace 
podnikatelských nemovitostí, včetně rozvoje infrastruktury 
existujících průmyslových území a podnikatelských zón a 
intenzifikace jejich využití, zejména v oblastech postižených 
útlumem a restrukturalizací průmyslové výroby. Infrastrukturou se 
v rámci tohoto opatření rozumí podnikatelské nemovitosti včetně 
související technické a dopravní infrastruktury a přípravy území.

1 1 1 1 1 26664,885

500 mil. Kč (1,5 mld. 
Kč na projekt 
strategického 
významu)

500 tis. Kč; 1 mil. 
Kč především na 
investiční projekt

min 25 %

všechny regiony 
soudržnosti Cíle 1, vyšší 
dotace však v regionech 
strukturálně postižených, 
hospodářsky slabých či s 
vysoce nadprůměrnou 
výší nezaměstnanosti

79.994.656 EUR

1.1.3.
Infrastruktura pro rozvoj 
lidských zdrojů v průmyslu a 
podnikání (školicí střediska)

O MPO 16, 23, 
36

investice do fixního kapitálu (školící zařízení, budovy, továrny, vybavení, zařízení, spolufinancování 
veřejné podpory), poradenské služby v oblasti podnikání (informace, podnikatelské plánování, 
konzultační služby, uvádění zboží na trh, řízení, návrhářství, internacionalizace, export, ekolog. řízení, 
nákup technologií, školící pomůcky)

Cílem opatření je v jednotlivých regionech zlepšit podmínky pro rozvoj 
lidských zdrojů zajištěním infrastruktury potřebné pro školení a vzdělávání 
pracovníků podniků, včetně pracovníků na různých úrovních řízení podniku, 
v oblasti produkčního procesu pak vedoucí k osvojení nových a klíčových 
dovedností pracovníků odpovídajících požadavkům vykonávané činnosti na 
kvalitativně vyšší úrovni.

1 1 1 1 1 6956,057 30 mil. Kč na projekt 500 tis. Kč na projekt min 25 % všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1

20.868.171 EUR

1.1.4.
Rozvoj informačních a 
poradenských služeb O MPO 16, 18

služby pro různé skupiny se společnými zájmy (bezpečnost a zdraví, péče o závislé osoby), sdílené 
podnikatelské služby (pozemky, podnikatelské inkubátory, stimulace, propagační služby, propojování, 
konference, oborové veletrhy), inovace a transfer technologií, zakládání sítí a partnerství mezi 
podniky nebo výzkumnými ústavy, investice do fixního kapitálu  (továrny, vybavení, zařízení, 
spolufinancování veřejné podpory), poradenské služby v oblasti podnikání (informace, podnikatelské 
plánování, konzultační služby, uvádění zboží na trh, řízení, návrhářství, internacionalizace, export, 
ekolog. řízení, nákup technologií) - programy: KLASTRY, REGISTR PORADCŮ

Cílem opatření je podpořit ekonomický růst a konkurenceschopnost 
ekonomiky rozvojem odvětvových seskupení - klastrů. Klastry mohou být 
vytvořeny na regionální, celostátní a nebo přeshraniční úrovni.

1 1 1 1 1 5796,714 45 mil. Kč 3 mil. Kč min 25 %
všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1 17.390.142 EUR 

1.2.1. Zakládání a rozvoj malých a 
středních podniků

O MPO 16

investice do fixního kapitálu (továrny a zařízení, spolufinancování veřejné podpory), poradenské 
služby v oblasti podnikání (informace, podnikatelské plánování, konzultační služby, uvádění zboží na 
trh, řízení, návrhářství, internacionalizace, export, ekolog. řízení, nákup technologií), odborné 
vzdělávání zaměřené na malé a střední podniky a řemesla - programy: START, KREDIT, ROZVOJ, 
MARKETING

Opatření má za cíl usnadnit vstup do podnikání novým podnikatelům; 
umožnit realizaci investičně zaměřených rozvojových podnikatelských 
projektů MSP s kratší historií, nižší kapitálovou vybaveností a omezenými 
možnostmi zajištění úvěru; zvýšit dostupnost kvalitních poradenských 
služeb pro MSP, přispívající ke zlepšení úrovně řízení v podnicích; zvýšit 
nebo zachovat konkurenceschopnost MSP pořízením nových technologií; a 
podporovat zapojení podniků do mezinárodní obchodní nebo výrobní 
spolupráce a zvýšit jejich konkurenceschopnost na zahraničních trzích.

0 0 1 1 0 27824,228 20 mil. Kč 100 tis. Kč min 54 % všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1

83.472.685 EUR

1.2.2.
Podpora inovací výrobků, 
technologií a služeb 
(INOVACE)

O MPO 18

investice do fixního kapitálu (továrny a zařízení, spolufinancování veřejné podpory), technologie 
šetrné k životnímu prostředí, čisté a energeticky úsporné technologie, inovace a transfer technologií, 
zakládání sítí a partnerství mezi podniky nebo výzkumnými ústavy, informační a komunikační 
technologie (včetně bezpečnostních opatření a opatření pro bezpečný přenos)

Cílem opatření je pomocí dotací a zvýhodněných úvěrů podpořit realizaci 
projektů zaměřených na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků a 
služeb, či zvyšujících efektivnost procesů výroby a poskytování služeb nebo 
na zavedení nových metod řízení, provedení zásadních organizačních změn 
či jiné netechnické inovace, posilujících tak schopnost dlouhodobé 
konkurenceschopnosti podnikatelů a jejich udržitelného růstu.

0 0 1 1 0 13912,114 50 mil. Kč 1 mil. Kč min 54 % všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1

41.736.342 EUR

1.2.3.
Snižování energetické 
náročnosti a vyšší využití 
obnovitelných zdrojů energie

O MPO 32, 33

investice do fixního kapitálu (továrny a zařízení, spolufinancování veřejné podpory), technologie 
šetrné k životnímu prostředí, čisté a energeticky úsporné technologie, základní infrastruktura, 
informační a komunikační technologie (včetně bezpečnostních opatření a opatření pro bezpečný 
přenos), elektřina, plyn, ropné produkty, pevná paliva, úspory energie, kogenerace, energetická 
regulace, obnovitelné zdroje energie - programy: ÚSPORY ENERGIE, OBNOVITELNÉ ZDROJE

Cílem opatření je prostřednictvím dotací podporovat realizaci projektů, které 
přispějí ke snižování energetické náročnosti průmyslové výroby a projektů 
využívajících obnovitelných zdrojů energie.

0 0 1 1 0 11593,429 30 mil. Kč 500 tis. Kč min 54 % všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1

34.780.287 EUR

OPI

2.1.1.
Modernizace tratí 
celostátního významu a 
důležitých železničních uzlů

O MD 31
elektrizace tratí celostátní sítě, modernizační úpravy železničních uzlů celostátní sítě, zvýšení 
kapacity a kvality železniční infrastruktury v příhraničních oblastech s vazbou na železniční sítě 
okolních států, zvýšení bezpečnosti železničního provozu

Operačními cíli opatření jsou zrychlení železniční dopravy a zajištění její 
plynulosti, zvýšení úrovně zabezpečovacích systémů, zlepšení vazeb uvnitř 
železniční sítě a na síť okolních států, odstranění bariér plynoucích ze 
špatného stavu železničních uzlů, vytváření podmínek pro větší 
konkurenceschopnost železniční dopravy a zvýšení zájmu obyvatel o 
veřejnou dopravu zvýšením její kvality

0 0 1 1 0 16814,196 - - 25 - 50 % všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1

50.442.588 EUR

2.1.2.
Výstavba a modernizace 
silnic I. třídy O MD 31

výstavba obchvatů měst a obcí na silnicích I. třídy, odstranění bodových závad, modernizace 
ostatních silnic I. třídy na normový stav, modernizace příhraničních úseků silnic I. třídy

Operačními cíli opatření jsou odvedení intenzivní dopravy z obydlených 
lokalit, minimalizace problémů plynoucích z nedostatečné kapacity, 
vytvoření podmínek pro zajištění bezpečnosti silničního provozu, zlepšení 
silničních napojení některých hraničních přechodů a zvýšení kapacity a 
bezpečnosti silnic celostátního významu v příhraničních oblastech.

0 0 1 0 0 14945,615 - - 25 - 50 %
všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1 44.836.845 EUR

2.1.3. Modernizace civilních letišť 
nadregionálního významu

O MD 31
vybavení vybraných letišť nadregionálního významu potřebným zařízením, modernizační úpravy 
vybraných letišť nadregionálního významu, zvýšení kapacity a kvality vybraných letišť 
nadregionálního významu, zvýšení bezpečnosti leteckého provozu

Operačními cíli opatření jsou modernizace technické infrastruktury letišť s 
nadregionální důležitostí a vytvoření podmínek pro zlepšení funkce letišť u 
velkých aglomerací pro podporu podnikatelských aktivit

1 1 1 1 0 2335,094 - - 25 - 65 % všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1

7.005.282 EUR
1
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2.1.4.
Výstavba přístavní 
infrastruktury a modernizace 
vodních cest

O MD 31 odstranění úzkých míst a normalizace parametrů na stávající labsko-vltavské vodní cestě, 
modernizace přístavní infrastruktury, např. v oblasti telematiky

Operačními cíli opatření jsou zlepšení stavu infrastruktury vodní dopravy a 
modernizace přístavní infrastruktury

1 1 1 1 0 4003,559 - - 25 - 65 % všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1

12.010.677 EUR

2.2.1.

Realizace ochranných 
opatření na dopravní síti k 
zabezpečení ochrany 
životního prostředí

O MD 31

úprava vybraných stávajících silnic I. třídy za účelem snížení, případně odstranění, jejich negativních 
vlivů na fragmentaci krajiny, vybudování protihlukových bariér podél existujících silnic I. třídy na 
místech jejich styku s obytnou zástavbou postiženou nadlimitním hlukem, zajištění realizace směrnice 
Evropské Rady a Parlamentu 2002/49/EC ve smyslu navrženého zákona o hodnocení a snižování 
hluku v životním prostředí

Operačními cíli opatření jsou snížení důsledků fragmentace krajiny dopravní 
infrastrukturou, podpora bezpečné a udržitelné dopravní sítě 
prostřednictvím opatření k zachování biodiverzity lokalit a k redukci střetů 
fauny s vozidly a snížení hlukové expozice a zastavení zvyšování 
dopravního hluku.

0 0 1 0 0 1318,819 - - 25 - 50 % všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1

3.956.457 EUR

2.2.2. Podpora kombinované 
dopravy

O MD 31

projekty zaměřené na infrastrukturu pro moderní technologie kombinované dopravy včetně 
zabezpečení informačními systémy, investice do veřejných dopravně-logistických center a překladišť 
kombinované dopravy jako představitelů ekologické obsluhy území nákladní dopravou, investice do 
infrastruktury vedoucí k odstranění překážek pro provozování kombinované dopravy

Operačními cíli opatření jsou dosažení vyššího podílu kombinované dopravy 
na úkor přímé dopravy silniční, zajištění lepší obsluhy území budováním 
veřejných dopravně-logistických center, snížení nehodovosti v silniční 
dopravě (snížení počtu těžkých kamionů) a zlepšení kvality životního 
prostředí v důsledku přesunu nákladní přepravy ze silnice na ekologičtější 
druhy doprav

1 1 1 1 0 3296,798 - - 25 - 65 % všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1

9.890.393 EUR

2.2.3.
Podpora zavádění 
alternativních paliv O MD 18, 34

výzkumné projekty na podporu rozvoje alternativních typů pohonu, podpora zavádění alternativních 
paliv, podpora aplikace technologií pro výrobu a skladování vodíku pro silniční vozidla a technologií 
pohonu vozidel palivovými články

Operačními cíli opatření jsou snížení ekologické zátěže, která je způsobena 
rozvojem silniční dopravy; a zvýšení podílu motorových vozidel využívajících 
alternativní paliva, mj. biopaliva s indikativním cílem dosažení jejich podílu 2 
% na celkové spotřebě motorových paliv (na základě jejich energetického 
obsahu) do roku 2005 a 5,75 % v roce 2010.

1 1 1 1 1 1318,805 - - 25 - 65 %
všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1 3.956.416 EUR

2.2.4.

Studijní a výzkumné projekty 
k zabezpečování 
problematiky zlepšení 
životního prostředí z 
hlediska dopravy

O MD 18
výzkumné projekty řešící problematiku zlepšení životního prostředí z hlediska dopravy, projekty 
zabývající se internalizací externích nákladů (z nehod, lokálního znečištění ovzduší, lokálního 
ovlivňování klimatu, účinků hluku a kongescí)

Operačními cíli opatření jsou vytváření předpokladů pro harmonizaci 
podmínek dopravního trhu; a vytvoření podmínek pro přesnou metodiku 
finančního ohodnocení ekologické zátěže z dopravy

1 1 1 0 1 659,113 - - 25 - 50 % všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1

1.977.340 EUR

2.3.1.
Obnova environmentálních 
funkcí území O MŽP 34

revitalizace vodních toků včetně jejich niv, napojení nebo zprůtočnění slepých ramen vodních toků, a 
to pouze uměle odpojených od vodních toků a ne přirozeně zazemněných, napojení a zprůtočnění 
bývalých náhonů, které pozbyly svoji původní technickou funkci, revitalizace přírodního charakteru 
koryt vodních toků a zakládání a revitalizace břehových nebo doprovodných porostů podél vodních 
toků a melioračních kanálů, revitalizace nevhodně odvodněných pozemků a odvodňovacích soustav v 
pramenných oblastech a revitalizace a zakládání mokřadních ekosystémů, zakládání nových 
retenčních prostorů, zakládání nových suchých poldrů, revitalizace v minulosti zaniklých a 
poškozených retenčních prostorů a revitalizace rybníků s extenzivním chovem ryb, zprůchodnění 
překážek na vodních tocích pro volně žijící živočichy (např. výstavba rybích přechodů)

Cílem opatření je přispět k obnově narušeného vodního režimu krajiny, 
zvýšení její retenční schopnosti a podpora biodiverzity. Vyšší retenční 
schopnost krajiny také pomůže snížit ničivé následky případných povodní 
tím, že se částečně omezí povodňové kulminační průtoky a transformuje 
povodňová vlna. Příznivější časový průběh povodní umožní přijmout 
účinnější opatření pro záchranu životů a majetku. (článek 4.3.1. dodatku)

1 1 1 0 1 5637,495 - 0,5 mil. Kč min 20 %
všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1 16.912.484 EUR

2.3.2.
Zlepšování infrastruktury ve 
vodním hospodářství O MŽP 34

výstavba, rekonstrukce, intenzifikace nebo rozšíření ČOV, doplnění kanalizačních sítí (splaškových 
nebo jednotných), na zásobení obcí pitnou vodou, rozšíření vodovodních sítí,  přivaděčů pitné vody, 
čerpacích stanic a vodojemů, rozšíření úpraven vod a výstavbu nových zdrojů pitné vody, budování a 
rekonstrukce zařízení na úpravu kalů v čistírnách odpadních vod

Cílem opatření je snížení znečištění vodních toků naplněním požadavků 
směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, zajištění 
správného nakládání s kaly z čistíren odpadních vod. Podpora se týká i 
projektů v oblasti poskytování kvalitní pitné vody. (článek 4.3.2. dodatku)

1 1 1 0 1 27662,134 - 5 mil. Kč 25 - 50 %
všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1 82.986.401 EUR

2.3.3.
Zlepšování infrastruktury 
ochrany ovzduší O MŽP 33, 34

zavádění environmentálně šetrných technologií ve spalovnách nebezpečného odpadu (zvláště 
nemocničního), snižování emisí z velkých a středních veřejných spalovacích zařízení, snižování 
znečišťování ovzduší emisemi těkavých organických látek z činností a zařízení technologických 
procesů používajících organická rozpouštědla, zavádění progresivních technologií umožňujících 
účinné zachycování emisí a zavádění technologií a zařízení uplatňujících nízkoemisní techniky a 
progresivní nátěrové hmoty v oblasti jejich aplikace, rekonstrukce a stavba elektráren využívajících k 
výrobě elektrické energie biomasu nebo jiné obnovitelné zdroje energie, změna ze stávajících 
systémů na systémy využívající obnovitelné zdroje energie (např. tepelná čerpadla, aj.), využití 
obnovitelných zdrojů energie pro dodávky tepla z obecních kotelen, výstavba kombinovaných zdrojů 
elektrické a tepelné energie využívajících biomasu a bioplyn

Cílem opatření je zlepšení kvality ovzduší v souladu s evropskou 
legislativou 1 1 1 1 1 14703,459 - 0,5 mil. Kč 25 - 65 %

všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1 44.110.378 EUR

2.3.4.
Nakládání s odpady a 
odstraňování starých zátěží O MŽP 34

budování zařízení pro třídění odpadů, recyklaci, na využívání odpadů (např. kompostování, bioplyn. 
stanice atd.), budování systémů odděleného sběru různých druhů odpadů (např. pro vybrané složky 
komunálního odpadu, baterie, použité oleje, odpady z obalů, autovraky, bioodpady, odpad z 
elektrických a elektronických zařízení atd.), sběrných dvorů  a překladišť, zařízení na úpravu a 
zpracování odpadů a nebezpečných odpadů, dekontaminaci (např. zařízení pro nakládání s PCB) a 
odstraňování nebezpečných odpadů (vyjma skládkování), rekultivace starých skládek převážně 
komunálního odpadu a ostatního odpadu, likvidace černých skládek zvláště v chráněných územích, 
sanace a rekultivace vážně kontaminovaných lokalit ohrožujících složky životního prostředí a zdraví 
člověka

Cílem opatření je zlepšení úrovně nakládání s odpady v souladu s 
ustavenou hierarchií nakládání s odpady (prevence, materiálové využití, 
energetické využití a konečně odstranění) a rekultivace a sanace starých 
ekologických zátěží

1 1 1 1 1 16491,303 50 mil. Kč na projekt 0,5 mil. Kč 25 - 65 %
všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1 49.473.908 EUR

OPRLZ

3.1.1.

Posílení aktivní politiky 
zaměstnanosti při 
zaměstnávání uchazečů a 
zájemců o zaměstnání

O MPSV 21

rekvalifikace, motivační aktivity, poradenství, bilanční a pracovní diagnostika, zprostředkování 
zaměstnání, podpora vytváření nových pracovních míst, podpora ohrožených pracovních míst, 
podpora vytváření pracovních míst pro sebezaměstnání (OSVČ), doprovodná opatření na získání a 
udržení zaměstnanosti

Cílem opatření je zvýšení účinnosti aktivní politiky zaměstnanosti při 
zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání

0 0 1 1 1 38141,787 - - 0% všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1

114.425.360 EUR 

3.1.2. Modernizace veřejných 
služeb zaměstnanosti

O MPSV 21, 23

tvorba a realizace školicích a vzdělávacích programů pro: společenskou (pracovní) integraci 
uchazečů o zaměstnání ohrožených sociální
exkluzí, zvýšení profesní vybavenosti pro práci s ohroženými skupinami, sociální a pracovní integraci 
příslušníků etnických skupin a migrantů pro pracovníky veřejné správy a nestátních neziskových 
organizací. Rozvoj adekvátní personální, technické a informační infrastruktury nezbytné pro efektivní 
poskytování služeb zaměstnanosti

Cílem opatření je zvýšení komplexnosti a kvality služeb poskytovaných 
pracovníky služeb zaměstnanosti a spolupracujících organizací

0 0 1 0 1 7459,032 - - 0% všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1

22.377.095 EUR 

3.2.1.
Integrace specifických 
skupin obyvatelstva 
ohrožených sociální exkluzí

O MPSV 22

vzdělávání, vytváření pracovních míst, podpůrné činnosti k odstranění bariér k přístupu ke vzdělání a 
zaměstnání, speciální poradenské služby, odborné vzdělávání pracovníků sociálních služeb, sociální 
služby pro cílové skupiny osob ohrožené sociální exkluzí, systémová podpora odborného vzdělávání 
poskytovatelů sociálních služeb

Cílem opatření je vyrovnání příležitostí v přístupu ke vzdělání, zaměstnání a 
dalšímu společenskému a pracovnímu uplatnění příslušníků skupin 
ohrožených sociální exkluzí.

1 1 1 1 1 13314,328 - - 0, resp. 20 % všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1

39.942.984 EUR 

3.2.2.
Rovné příležitosti pro ženy a 
muže na trhu práce O MPSV 22

analýzy a monitorování trhu práce z hlediska rovných příležitostí, podpůrné činnosti k odstranění 
bariér rovného přístupu ke vzdělávání a
zaměstnání, vytváření pracovních míst v sociálním sektoru, rozvoj programů pro získávání pracovních 
dovedností v netradičních oborech pro
ženy, rozvoj rekvalifikace a programů zvyšujících kvalifikaci žen v netradičních oborech, zpřístupnění 
nabídky dalšího vzdělávání, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace pro ženy, poradenství při výběru 
povolání pro oblast netradičních zaměstnání pro ženy, zpřístupnění specifických programů 
zájemkyním o změnu profese nebo zajímajícím se o zahájení podnikání, analýza a monitorování trhu 
práce, podpora tvorby nových pracovních míst vytvářením mikrojeslí a mikroškolek a rozvoj sociálních 
služeb (především péče o děti a seniory) zvláště ve venkovských oblastech

Cílem opatření je prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže na trhu 
práce 0 0 1 1 1 3381,416 - - 0%

všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1 10.144.249 EUR
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Příloha 1: Databázedotačních titulů

3.2.3.
Posílení kapacity 
poskytovatelů sociálních 
služeb

O MPSV 22

Rozvoj a realizace vzdělávacích programů zaměřených na zlepšení kvality a dostupnosti sociálních 
služeb; Rozvoj a realizace programů pro vzdělávání školitelů a vzdělavatelů z řad NNO o užívání 
moderních metod sociální práce a sociálních služeb; Rozvoj a realizace poradenských služeb s 
dopadem na sociální začlenění ohrožených skupin a trh práce; Zajištění odborného vzdělávání 
pracovníků NNO poskytujících sociální služby s dopadem na trh práce; Zajištění speciálních služeb 
skupinám ohroženým sociální exkluzí; Podpora rozvoje organizací a lidských zdrojů v NNO 
poskytujících sociální služby znevýhodněným skupinám obyvatel a skupinám osob ohrožených 
sociální exkluzí.

Cílem opatření je vyrovnání příležitostí v přístupu ke vzdělání, zaměstnání a 
dalšímu společenskému a pracovnímu uplatnění příslušníků skupin 
ohrožených sociálním vyloučením.

0 0 0 0 1 1416,975
650 tis. Kč na projekt v 
globálním grantu

150 tis. Kč na projekt 
v globálním grantu 0%

všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1 4.250.926 EUR

3.3.1.

Zkvalitňování vzdělávání ve 
školách a školských 
zařízeních a rozvoj 
podpůrných systémů ve 
vzdělávání

O MPSV 23

tvorba a realizace programů integrace znevýhodněných žáků do systému vzdělávání, tvorba a 
realizace programů zkvalitňování vzdělávání v zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné 
výchovy, tvorba a realizace programů zkvalitňování vzdělávacích příležitostí na SŠ a VOŠ (s důrazem 
na odbornou praxi), organizování činností zaměřených na vzdělávací a výchovné potřeby v daném 
místě (programy multikulturní spolupráce, využití školy jako společenského centra, jazykové a další 
kurzy), tvorba a realizace školních vzdělávacích programů, včetně diferenciace a individualizace 
vzdělávání, tvorba a realizace programů dalšího vzdělávání učitelů a dalších pedagogických 
pracovníků, poradenských a dalších odborných pracovníků ve školství, tvorba a realizace 
vzdělávacích programů pro zájemce o další vzdělávání realizované na SŠ a VOŠ. Vytváření sítě škol 
s inovací pedagogické práce, tvorba a ověřování pilotních školních vzdělávacích programů na 
vybraných školách, vytvoření sítě školních poradenských pracovišť, příprava a realizace informačního 
systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce (ISA), tvorba sítí škol poskytujících vzdělávací služby

Cílem opatření je vzdělávání na ZŠ, SŠ, VOŠ a ve školských zařízeních a 
ustavení systémů podporujících rozvoj vzdělávání a jeho vazby na trh práce 1 1 1 0 1 24346,201 - - 0,resp. 25 %

všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1 73.038.602 EUR

3.3.2.
Podpora terciárního 
vzdělávání, výzkumu a 
vývoje

O MPSV 18, 23

prohloubení vnitřní diferenciace a zejména kvalitativního rozvoje bakalářských, magisterských a 
doktorských studijních programů, modulové uspořádání studijních programů (včetně kreditního 
systému), spolupráce škol s organizacemi zaměstnavatelů a odbornými pracovišti, zkvalitnění a 
realizace studijních programů učitelů všech stupňů vzdělávání, zkvalitnění a realizace programů 
pedagogické způsobilosti pro absolventy vysokoškolských programů nepedagogického zaměření, 
zkvalitnění a realizace rozšířené nabídky dalšího vzdělávání na vysokých školách, tvorba a realizace 
programů dalšího vzdělávání pracovníků z oblasti výzkumu a vývoje

Cílem opatření je zvýšení uplatnitelnosti absolventů všech typů studijních 
programů a programů celoživotního vzdělávání na trhu práce a zvýšení 
odborné úrovně pracovníků institucí pro výzkum a vývoj

0 0 1 0 0 8115,4 - - 25% všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1

24.346.199 EUR 

3.3.3.
Rozvoj dalšího profesního 
vzdělávání O MPSV 23

založení systému dalšího profesního vzdělávání, vybudování infrastruktury pro další profesní 
vzdělávání v regionech, rozvoj podpůrných systémů pro další profesní vzdělávání, rozšiřování nabídky 
dalšího profesního vzdělávání podle požadavků trhu práce a potřeb rozvoje ekonomiky, vzdělávání 
lektorů, konzultantů, zkušebních komisařů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících ve 
sféře dalšího profesního vzdělávání

Cílem opatření je zavedení fungujícího systému dalšího profesního 
vzdělávání odpovídajícího potřebám znalostní společnosti 1 1 1 1 1 15419,26 - - 0%

všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1 46.257.779 EUR

3.4.1.

Zvýšení adaptability 
zaměstnavatelů a 
zaměstnanců na změny 
ekonomických a 
technologických podmínek, 
podpora 
konkurenceschopnosti

O MPSV 21, 23

vzdělávání zabezpečované zaměstnavateli, odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů, 
zaměřené na doplňování, rozšiřování a zvyšování kvalifikace, včetně vzdělávacích aktivit v oblasti 
informačních a komunikačních technologií, zavedení koncepčních moderních způsobů řízení 
organizací, včetně řízení, lidských zdrojů, aplikování moderních forem a metod vzdělávání 
zaměstnanců a zaměstnavatelů, vytváření nových pracovních míst a udržení stávajících pracovních 
míst (např. pomocí příspěvku na úhradu mzdových nákladů, příspěvku na rozšiřování a zvyšování 
kvalifikace apod.), uplatňování pružných forem organizace práce sebezaměstnávání - prostřednictvím 
vzdělávání a podpůrných služeb (např.
informativních, poradenských, analytických atd.), vzdělávání zaměstnanců, zaměstnavatelů a zájemců 
o zahájení podnikání, zaměřené na doplňování, rozšiřování, zvyšování znalostí a jejich uplatnění v 
oblasti podpory ochrany zdraví a bezpečnosti práce na pracovišti

Cílem opatření je zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na 
změny ekonomických a technologických podmínek, zvýšení jejich 
konkurenceschopnosti.

0 0 1 1 1 12984,64 - - 0% všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1

38.953.920 EUR

3.4.2. Specifické vzdělávání O MPSV 23

specializované vzdělávání pracovníků podnikatelských subjektů v průmyslu a pracovníků v oblasti 
služeb, příprava obsahu nových standardů vzdělávání posluchačů CR středních a vysokých škol, vč. 
speciálního vysokoškolského studia na výchovu turistického destinačního marketingu a 
managamentu, regionálních a municipálních manažerů, tvorba a realizace programů celoživotního 
vzdělávání pro CR, vč. rekvalifikačních a poradenských programů pro služby CR a lázeňství, 
ekoturistiku a využívání a ochranu přírodních zdrojů a ekosystémů, příprava a realizace programů 
EVVO (kurzy, informační služby, pilotní projekty), vzdělávání pracovníků institucí poskytujících EVVO, 
programy k rozšíření účasti veřejnosti na rozhodování v záležitostech životního prostředí, podpora 
vzniku pracovních příležitostí a rozvoje dobrovolnictví v oblasti životního
prostředí

Cílem opatření je rozvoj adaptability a kvalifikace pracovní síly v sektorech 
podnikání a služeb a zvyšování povědomí o horizontálním tématu 
udržitelného rozvoje.

1 1 1 1 1 9467,967 - - 0,resp. 25 %
všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1 28.403.901 EUR

OPRVMZ

4.1.1.1.

Investice do zemědělského 
majetku a podpora 
začínajícím mladým 
zemědělcům

P MZe 11

pořízení strojů pro aplikaci a vyvážení kejdy a chlévské mrvy, nezatěžujících životní prostředí, 
rekonstrukce a rozšíření stávajících míst pro skladování kejdy a chlévské mrvy, včetně míst pro 
překládku a nahrazení těch, která nelze rekonstruovat, zařízení, která slouží pro plnění a 
vyprazdňování míst pro skladování a přípravu kejdy, racionalizace a přestavba stávajících zařízení v 
chovu skotu, prasat, ovcí, koz a nosnic, nové vybavení stávajících staveb pro zlepšení chovu zvířat, 
výstavba nových staveb jako náhrady za stávající stavby, rekonstrukce skladovacích kapacit pro 
ovoce a zeleninu, zavádění technologií na skladování ovoce a zeleniny, které budou šetrné k 
životnímu prostředí, modernizace technologického vybavení, rekonstrukce skladovacích kapacit pro 
ovoce a zeleninu, pořízení strojů pro zemědělskou výrobu

Specifickými cíli podpory jsou: výstavba, popř. rekonstrukce chybějících 
skladovacích kapacit pro zařízení pro statková hnojiva; modernizace 
technického a technologického vybavení zemědělských farem, snížení 
výrobních nákladů a zlepšení pracovních podmínek pracovníků činných v 
zemědělské výrobě; podpora rozvoje drobného a středního podnikání v 
zemědělství; soulad zemědělské produkce s požadavky legislativy ES na 
welfare zvířat v oblasti chovu, přepravy a zlepšení hygienických standardů; 
zvýšení úrovně skladování a expediční příprava domácí rostlinné produkce, 
zlepšení kvality skladování produktů; podpora konkurenceschopnosti 
zemědělské produkce; zavedení technologií šetrnějších k životnímu 
prostředí; snížení negativních vlivů na životní prostředí; nepůsobí negativně 
na rovné příležitosti pro muže a ženy

0 0 1 1 0 1 mil. € na projekt 10 tis. € min 40 % všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1

4.1.1.2. Prohloubení diverzifikace 
zemědělských činností 

P MZe 11

výroba, zpracování a přímý prodej zemědělských výrobků, výroba a zpracování nepotravinářských 
zemědělských výrobků a jejich uvádění na trh, výroba a zpracování biomasy pocházející z vlastní 
zemědělské činnosti, a její uvádění na trh

Specifickými cíli podpory jsou: rozvoj oblastí vedlejšího výdělku, zlepšení 
příjmů zemědělských podniků a rodin na venkově; zlepšení image 
zemědělství; kvalitativní zlepšení nabídky v rámci venkovského prostoru s 
orientací na cílové skupiny; zlepšení marketingu regionálních produktů; 
zlepšení úrovně poskytovaných služeb a uceleného image regionu

0 0 1 1 0 50 tis. € 2 tis. € min 40 % všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1

124.456.982 EUR41485,661
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Příloha 1: Databázedotačních titulů

4.1.2.
Zlepšení zpracování 
zemědělských výrobků a 
jejich marketing

O MZe 11

investice, modernizace a rekonstrukce výrobních zařízení, zavádění nových technologií, zlepšení a 
racionalizace postupů zpracovávání zemědělských produktů, investice ke zlepšování a monitorování 
kvality výrobků, zlepšování pracovních podmínek, investice ke zlepšování a monitorování zdravotních 
podmínek, zavádění technologií šetrných k životnímu prostředí, zavádění technologií souvisejících s 
dohledatelností výrobků, zlepšení zpracování masa, mléka, ovoce, zeleniny, drůbeže, produktů 
mlýnského průmyslu a škrobu v prvním stupni zpracování

Specifickými cíli podpory jsou: zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a 
zpracovatelského průmyslu; vytvoření nových pracovních míst; zřizování a 
modernizace technologií s vyšším stupněm zpracování; zvyšování kvality 
produktů; snížení negativních dopadů na životní prostředí, zavedení 
technologií šetrnějších k životnímu prostředí; dodržování požadavků 
welfare; snižování výrobních nákladů; zlepšení managementu kvality; 
vysledovatelnost původu a dokumentace bezpečnosti potravin v zájmu 
ochrany spotřebitele; ochrana a zlepšování pracovního prostředí; 
poradenství při zavádění nových technologií v rámci projektu

0 0 1 1 0 6769,867 1 mil. € 12 tis. € min 50 %
všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1 14.309.602 EUR

4.1.3.1.

Obnova lesního potenciálu 
poškozeného přírodními 
kalamitami a požárem a 
zavádění příslušných 
ochranných preventivních 
opatření

P MZe 12

ochranná opatření pro zamezení resp. zmírnění škod způsobených kalamitami v lesích, mimořádná 
opatření při kalamitách způsobených biotickými i abiotickými činiteli a dalšími faktory (nelze uplatnit 
na běžnou ochranu a prevenci) při velkoplošných aplikacích, rekonstrukce poškozených lesních 
porostů, obnova lesa po kalamitních těžbách, provádění preventivních protipovodňových opatření na 
drobných vodních tocích a v jejich povodích a protierozní opatření, odstraňování škod způsobených 
povodněmi na drobných vodních tocích a v jejich povodích, likvidaci erozních rýh, nádrží a strží

Cílem podpory je umožnit snížení rozsahu škod způsobených živelními 
katastrofami a požáry. Pokud však přes preventivní opatření k živelní 
katastrofě nebo požáru dojde, umožní tyto podpory alespoň obnovu 
produkčního potenciálu lesa a jeho funkci

1 1 1 1 1 1,67 mil. € 1 660 € 0%
všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1

4.1.3.2. Investice do lesů P MZe 12

výstavba, rekonstrukce resp. modernizace lesní dopravní sítě, zařízení upravující vodní režim 
(meliorace, retenční nádrže, apod.), podpora činností vedoucích k usměrňování návštěvnosti lesa a 
bezpečnosti jeho návštěvníků, v jejímž rámci bude podporováno budování stezek pro turisty, 
cyklostezek, objektů na nich pro zajištění bezpečnosti návštěvníků, mostky, zábradlí, stupně, zřizování 
parkovacích míst, odpočinkových stanovišť, přístřešků, lesních studánek, informačních tabulí apod.), 
pořízení strojů a zařízení na údržbu a opravy lesních cest, pěšin a stezek, na údržbu a čištění vodních 
ploch, vodotečí a meliorační sítě a pořízení ekologických technologií užívaných v lesnictví

Podpora investic do lesů je určená k výraznému zvýšení ekonomické, 
ekologické i sociální hodnoty lesních majetků. Zkvalitňování lesní 
infrastruktury je nezbytným předpokladem ke zvyšování sociální hodnoty 
lesní krajiny. Současně však je nezbytné vybudovanou lesní infrastrukturu 
řádně udržovat a využívat šetrných lesnických technologií tak, aby 
nedocházelo k její destrukci.

1 0 0 1 1 500 tis. € 2 tis. € min 50 % všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1

4.1.3.3. Sdružování majitelů lesa P MZe 12

zařízení nezbytných kancelářských prostor a jejich vybavení pro činnost sdružení, včetně výpočetní 
techniky, pořízení předmětů souvisejících s rozsahem poskytovaných činností, které bude sdružení 
pro své členy vykonávat minimálně v nejbližších pěti letech

Cílem podprogramu je podpora založení sdružení vlastníků lesa malých 
výměr za účelem společného obhospodařování sdružených lesních majetků. 
Cílem sdružování je zabezpečit odborné hospodaření na sdružených 
majetcích, dosažení efektivnějšího a vyrovnaného hospodaření.

0 0 0 1 1 300 tis. € 2 tis. € min 50 %
všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1

4.1.3.4.
Zalesňování zemědělsky 
nevyužívaných půd P MZe 12 zalesnění zemědělsky nevyužívaných nelesních půd, péče o mladé lesní kultury 

Cílem podprogramu je umožnění převádění zemědělsky neobdělávaných 
půd, které jsou zdrojem plevelů v kulturní krajině, na lesy s bohatou 
dřevinnou skladbou. Rozšířením zalesněných ploch především v 
zemědělské krajině dojde k posílení biodiverzity krajiny.

1 0 0 1 1 300 tis. € 600 € 0%
všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1

4.2.1.1. Pozemkové úpravy P MZe 13

geodetické práce pro vytvoření návrhu pozemkových úprav, vyměřování pozemků za účelem přesné 
identifikace vlastnických parcel a vytyčení nově navržených pozemků vycházející ze schváleného 
návrhu pozemkové úpravy, realizace společných zařízení pozemkových úprav (tj. polní cesty, 
protierozní opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability krajiny (místní ÚSES včetně následné 
péče o prvky ÚSES))

Cíli podpory jsou uspořádání vlastnických práv k pozemkům a s nimi 
souvisejících věcných břemen; prostorové a funkční úpravy pozemků; 
zabezpečení přístupnosti pozemků, vytváření podmínek k racionálnímu 
hospodaření; ochrana a zúrodnění půdního fondu; zvelebení krajiny; 
zvýšení ekologické stability krajiny

1 1 1 1 1 1 666 mil. € 10 tis. € 0%
všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1

4.2.1.2.
Obnova potenciálu a 
zachování zemědělské 
krajiny

P MZe 13 obnova zemědělského produkčního potenciálu, prevence před povodněmi

Cíli podpory jsou výstavba a rekonstrukce poldrů, malých vodních nádrží, 
protipovodňových hrází (dimenzovaných na Q5) na zemědělsky 
využívaných pozemcích; změna funkce území a způsoby využití pozemků v 
aktivních zónách záplavových území; zlepšení ochrany zemědělsky 
využívaných pozemků a majetku; vytvoření prostorové rovnováhy mezi 
hospodářským a kulturním rozvojem spojeným s využíváním území 
ohroženého povodněmi a potřebami využít toto území ke zpomalení odtoku 
vody, akumulace vody a snížení velikosti průtoků; zajištění vyšší 
protipovodňové ochrany přilehlých území

0 0 1 1 0 83 tis. € 33 tis. € 0% všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1

4.2.1.3.
Řízení a zajištění funkčnosti 
zemědělských vodních 
zdrojů

P MZe 13

obnova a rekonstrukce rybníků a zemědělských vodních nádrží (které neslouží k chovu ryb za účelem 
podnikání), rekonstrukce bezpečnostních přelivů a výpustných zařízení včetně příslušenství těchto 
objektů (u rybníků, které neslouží k chovu ryb za účelem podnikání), pořízení a obnova staveb k 
vodohospodářským melioracím pozemků (stavby k závlaze a odvodnění pozemků)

Cíli podpory jsou obnova funkčnosti rybníků a rybničních systémů; obnova a 
rekonstrukce těles hrází a funkčních objektů vodních děl; zapojení rybníků, 
rybničních soustav a malých zemědělských vodních nádrží do biocenter a 
biokoridorů, což má za následek zvýšení ekologické stability krajiny; 
zajištění odpovídající akumulace vody v krajině a kvality povrchových vod; 
zvýšení mobilního objemu vody pro závlahy a energetiku; zlepšení 
podmínek k rekreaci a s tím spojeným cestovním ruchem; pořízení a obnova 
hlavních závlahových zařízení, podrobných závlahových zařízení, hlavních 
odvodňovacích zařízení a podrobných odvodňovacích zařízení; zlepšení 
vodního režimu půdy na přijatelné produkční podmínky

0 0 1 1 0 333 330 € 33 333 € 0% všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1

4.2.1.4.
Rozvoj venkova 
(podopatření typu 
LEADER+)

P MZe 13

technická pomoc pro studie lokální oblasti, analýzu území, ze které vyplývá připravovaná strategie a 
která zohledňuje i záměry obyvatel daného území, informování a vzdělávání populace pro podporu 
aktivní účasti v procesu rozvoje, zakládání reprezentativních místních rozvojových partnerství, 
vypracování integrovaných rozvojových strategií, financování vyhledávání a přípravy žádostí o 
podporu

Cíli podpory jsou využití know-how a nových technologií ke zlepšení 
konkurenceschopnosti výrobků a služeb ve venkovských oblastech; 
zlepšení a udržení kvalitních životních podmínek ve venkovských oblastech; 
zvýšení přidané hodnoty místních produktů zpřístupněním trhu malým 
výrobcům prostřednictvím společných aktivit; efektivní využití existujících 
přírodních a kulturních zdrojů; zvýšení kvalifikace obyvatel venkovských 
oblastí (především žen, mladých lidí do 25 let a sociálně znevýhodněných 
osob) a tím posílení konkurenceschopnosti místních podnikatelů; příprava 
místních komunit na koncipování a realizaci opatření pro místní rozvoj; 
podpora orientace místních aktérů k zamyšlení nad dlouhodobou koncepcí 
rozvoje dané oblasti; podpora aktivního partnerství na místní úrovni; 
posílení místního ekonomického prostředí za účelem vytvoření nových 
pracovních příležitostí a zachování stávajících pracovních míst

1 0 1 1 1 200 tis. € 10 tis. € min 0 % všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1

4.2.1.5.
Diverzifikace zemědělských 
aktivit a aktivit blízkých 
zemědělství

P MZe 13
výstavba, rekonstrukce a modernizace vybavení a zařízení pro agroturistiku, zařízení a vybavení pro 
volný čas, diverzifikace zemědělských činností a činností blízkých zemědělství k zajištění více aktivit 
nebo alternativních příjmů, využívání alternativních zdrojů energie (max. 5 MW)

Cíli podpory jsou rozvoj oblastí vedlejšího výdělku v rámci agroturistiky jako 
další alternativy ke zlepšení příjmů zemědělských podniků a rodin na 
venkově; spoluvytváření odvětví cestovního ruchu - dovolená na 
statku/prázdniny na venkově; zlepšení image zemědělství v propojení s 
tradičním venkovským prostředím; kvalitativní zlepšení celkové turistické 
nabídky v rámci venkovského prostoru s orientací na cílové skupiny; 
zlepšení úrovně poskytovaných služeb a uceleného image regionu v 
sektoru cestovního ruchu; minimalizace staveb ve volné přírodě; využití 
alternativních zdrojů

0 0 1 1 0 80 tis. € 10 tis. € min 50 % všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1

12.374.811 EUR

83.993.696 EUR

4124,937

27997,899

4



Příloha 1: Databázedotačních titulů

4.2.2. Odborné vzdělávání O MZe
11, 12, 
23

zabezpečování a provádění vzdělávacích aktivit, konzultací, praxe, kurzů, seminářů, workshopů, 
praktických výcviků, exkurzí

Cílem podpory jsou vzdělávací projekty zaměřené zvláště na získávání 
informací a dovedností: potřebných při zavádění nových výrob, výrobních 
metod a technologií, které jsou slučitelné se zájmy zachování a zlepšení 
krajiny, ochrany životního prostředí, hygieny a ochrany zvířat; potřebných ke 
zvýšení efektivnosti hospodaření subjektů; spojených s novými aktivitami v 
rámci diverzifikace výrobních i nevýrobních činností vyplývajících z potřeb 
rozvoje venkova, zlepšování znalostí a manažerských dovedností za účelem 
trvale udržitelného rozvoje ve všech oblastech resortní působnosti; 
potřebných v zájmu diversifikace dalších činností, jako je agroturistika, 
prodej speciálních produktů a poskytování zemědělských služeb

0 0 1 1 0 502,381 33 330 € 3 330 € 0%
všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1 1.507.143 EUR      

4.2.3.1. Zpracování ryb a marketing 
výrobků z ryb

P MZe 14
výstavba nových zpracovatelských zařízení nebo rekonstrukce stávajících tak, aby provoz splňoval 
výrobní, hygienické a sanitární podmínky podle standardů EU, modernizace nebo pořízení nového 
technologického vybavení na zpracování ryb

Cílem podpory je zvýšení kvality a rozšíření sortimentu výrobků z ryb včetně 
zvýšení spotřeby sladkovodních ryb

0 0 1 1 0 200 tis. € 2 tis. € min 50 % všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1

4.2.3.2. Chov vodních živočichů - 
akvakultura

P MZe 14 zvýšení produkční kapacity akvakultury (výstavba nové jednotky a/nebo rozšíření stávajících 
jednotek), modernizace existujících jednotek akvakultury bez zvýšení výrobní kapacity

Cíli podpory jsou rozšíření možností chovu ryb ve sladkovodní akvakultuře; 
zavedení nových, dosud nevyužívaných vodních organismů do systému 
produkce akvakultury; zavedení energeticky úsporných a ekologicky 
šetrných technologií; prověření a zavedení chovatelských postupů dosud v 
ČR nepoužívaných

0 0 1 1 0 50 tis. € 10 tis. € min 50 % všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1

4.2.3.3.
Činnosti prováděné 
odborníky v rybářství a 
propagační opatření

P MZe 14
založení producentských organizací, snížení patologických rizik při chovu ryb, podpora hledání 
nových odbytišť

Cíli podpory jsou nižší zátěž prostředí vlivem kvalitnějších rybářských 
provozů; vyšší odchovná kapacita, větší množství, více druhů, vyšší kvalita, 
včetně navazujících provozů; rozšíření možností zpracování ryb; rozšíření 
nabídky obchodu o nové formy a nové výrobky z ryb; zvýšení hygienických 
standardů a potravní bezpečnosti; orientace veřejnosti k vyšší spotřebě ryb, 
zejména sladkovodních z vnitrostátních zdrojů

0 0 1 1 0 100 tis. € 5 tis. € min 50 %
všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1

SROP

5.1.1.
Podpora podnikání ve 
vybraných regionech O MMR 16

investiční aktivity existujících drobných podnikatelů s důrazem na využití místních zdrojů a tradičních 
řemesel (včetně podpory nákupu služeb spojených s rozvojem podniku); přímá podpora investičních 
projektů malých a středních podnikatelů (včetně podpory nákupu služeb spojených s rozvojem 
podniku); přímá podpora drobných, malých a středních podnikatelů v oblasti inovačního podnikání a 
technologického rozvoje; podpora investičních nákladů, která může zahrnout rovněž spolufinancování 
poradenských služeb (hrubá pomoc přitom nesmí přesáhnout 50 % nákladů na takovéto služby).

Operačními cíli podopatření jsou rozvoj stávajících malých a středních 
podniků s cílem vytváření nových pracovních míst v hospodářsky slabých a 
strukturálně postižených oblastech a v regionech definovaných kraji; a 
diverzifikace ekonomické základny ve strukturálně postižených oblastech 
regionů

0 0 0 1 0 20061,491 -

500 tis. Kč na jednu 
akci v rámci GS pro 
drobné podnikatele, 2 
mil. Kč pro malé a 
střední podnikatele 

50-54 %

regiony se soustředěnou 
podporou státu (29 % 
populace Česka)+další 
problémové regiony 
vymezení kraji (12 % 
populace Česka)

60.184.474 EUR

5.2.1.1. Rozvoj regionální dopravní 
infrastruktury

P MMR 31
rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic II. a III. třídy; rekonstrukce, modernizace a výstavba 
místních komunikací připívajících k hospodářskému rozvoji, k napojení obce na silniční síť a vedoucí 
ke zlepšení stavu životního prostředí (10 % alokace podopatření na místní komunikace)

Operačními cíli podopatření jsou zkvalitnění propojení jednotlivých měst a 
obcí regionů dopravní sítí, odpovídající současným a budoucím potřebám; 
zlepšení životního prostředí ve městech; zkrácení jízdních dob a úspora 
paliva; zvýšení mobility pracovních sil; zvýšení bezpečnosti provozu a 
snížení nehodovosti; zlepšení kapacity přístupových komunikací k 
hraničním přechodům

1 1 0 0 0 47277,913 -

500 tis. Kč na jednu 
akci v rámci GS na 
místní komunikace, 5 
mil. Kč na projekt 
(silnice ll. a lll. třídy) 

max 25 % všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1

141.833.740 EUR

5.2.1.2.
Rozvoj dopravní obslužnosti 
v regionech P MMR 31

zavádění integrovaných systémů veřejné dopravy ve vybraných aglomeracích; zajišťování dopravního 
spojení okrajových a hůře dostupných částí regionů mimo rámec integrovaného dopravního systému; 
modernizace přestupních terminálů; rozvoj MHD ve městech, instalace moderních informačních 
systémů pro cestující a zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace; zavádění 
specifického vozového parku veřejné dopravy pro různé účely (školní autobusy, malé autobusy, 
nízkopodlažní vozy apod.)

Operačními cíli podopatření jsou zvýšení zájmu obyvatel o veřejnou dopravu 
zvýšením její kvality; zvýšení územní mobility obyvatelstva (zejména osob s 
omezenou schopností pohybu a orientace); zlepšení životního prostředí v 
sídlech; zvýšení atraktivity regionů pro turisty, návštěvníky a investory; 
zajištění dopravní obslužnosti v turisticky atraktivních územích a okrajových 
částech regionů

1 1 0 0 0 20261,963 - 20 mil. Kč na projekt 25%
všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1 60.785.889 EUR

5.2.2.
Rozvoj informačních a 
komunikačních technologií v 
regionech

O MMR 32

zejména investiční aktivity; zavádění nejlépe širokopásmového internetu; budování míst veřejného 
přístupu k internetu (PIAP) se zajištěním přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace; rozvoj regionálních a lokálních komunikačních sítí včetně nových IKT služeb a aplikací pro 
občany (včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace)

Operačními cíli opatření jsou posílení infrastruktury a služeb informačních a 
komunikačních technologií; posílení regionálních a lokálních komunikačních 
sítí; zlepšení přístupu všech skupin obyvatelstva (včetně osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace) k veřejným informacím prostřednictvím IKT.

1 1 0 0 1 10007,53 - 300 tis. Kč na projekt
zhruba 12,5 
%

všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1 s důrazem na 
strukturálně postižená a 
hospodářsky méně vyvinutá 
území regionů soudržnosti 
(regiony se soustředěnou 
podporou státu (29 % 
populace Česka)+další 
problémové regiony 
vymezení kraji (12 % 
populace Česka)

30.022.589 EUR

5.2.3.
Regenerace a 
revitalizace vybraných 
měst

O MMR 35

regenerace urbanizovaného území města, postiženého útlumem hospodářských nebo 
společenských aktivit (bývalá továrna, kasárna, nádraží ap.); regenerace historických 
jader měst; stavební obnova nebo dostavba stavebních objektů ve vymezeném území 
města (stavba, stavební úpravy, restaurování); komplexní úpravy veřejné infrastruktury, 
veřejných prostranství (jako např. náměstí, ulic, zeleně, parků, tržišť), vodních ploch, 
vodotečí, přilehlého okolí; obnova technické infrastruktury a místních komunikací v 
území; demolice objektů a sanace prostor v území; konverze již urbanizovaných ploch ve
správním území města na nové využití

Operačními cíli opatření jsou zlepšení celkového stavu 
historických jader měst; hospodářské oživení měst novými 
aktivitami (následný rozvoj cestovního ruchu, veřejných i 
soukromých služeb); vytvoření nových pracovních příležitostí

1 0 0 0 0 10007,529 - 30 mil. Kč na 
projekt

zhruba 
12,5 %

všechny regiony 
soudržnosti Cíle 1 30.022.587 EUR 

5.3.1. Infrastruktura pro rozvoj 
lidských zdrojů v regionech

O MMR 36

zejména investiční aktivity; rozvoj kapacit a materiálního vybavení v oblasti aktivní politiky 
zaměstnanosti; rozvoj kapacit a materiálního vybavení zařízení sociální integrace (podpora 
znevýhodněných skupin obyvatelstva); rozvoj materiálního vybavení vzdělávacích zařízení spojených 
s celoživotním učením; nová výstavba nebo stavební obnova příslušných budov; nákup technologie, 
počítačů včetně software, počítačové sítě; nezbytná technická infrastruktura spojená s výstavbou či 
obnovou objektů (včetně nezbytných venkovních úprav)

Operačními cíli opatření jsou rozvoj kapacit v oblasti celoživotního učení, 
aktivní politiky zaměstnanosti a rozvoj kapacit služeb podporujících sociální 
integraci

1 1 1 0 1 18760,555 - 2 mil. Kč na projekt

10 % 
organizace 
zřízené 
státem; 3 % 
kraje; 7 % 
obce

všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1

56.281.665 EUR 

5.3.2. Podpora sociální integrace v 
regionech

O MMR 22, 23
neinvestiční aktivity: programy, kurzy, poradenství a služby občanům, včetně poskytování 
rehabilitačních pomůcek, učebních pomůcek, studijních materiálů, pořádání sociálně zaměřených 
akcí, informační a propagační činnost apod.; aktivity podporující znevýhodněné skupiny obyvatelstva

Operačními cíli opatření jsou snížení sociální izolace skupin obyvatelstva 
ohrožených sociálním vylučováním; reintegrace znevýhodněných skupin 
obyvatelstva do komunity a k pracovnímu uplatnění; prevence kriminality a 
sociálně patologických jevů; zmírnění sociálního znevýhodnění obyvatel v 
méně rozvinutých oblastech

1 1 0 0 1 15476,112 - 300 tis. Kč na jednu 
akci v rámci GS

10% všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1

46.428.336 EUR

9.937.226 EUR 3312,409
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Příloha 1: Databázedotačních titulů

5.3.3.

Posílení kapacity místních a 
regionálních orgánů při 
plánování a realizaci 
programů

O MMR 23
neinvestiční aktivity: podpora pořádání různých forem kurzů, seminářů, školení, workshopů, vydávání 
brožur a publikací, poradenská činnost, zavedení internetových stránek apod.

Operačními cíli opatření jsou posílení kapacity místních a regionálních 
orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních fondů; 
posílení kapacity potenciálních příjemců podpory při přípravě a realizaci 
projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

0 1 0 0 0 4504,379 - -
zhruba 12,5 
%

všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1 13.513.136 EUR

5.4.1.1.
Podpora nadregionálních 
služeb cestovního ruchu P MMR 17

tvorba a uplatňování národních standardů kvality služeb cestovního ruchu, jejich certifikace a systém 
kontroly; tvorba jednotného značení atraktivit a aktivit CR; účast České republiky na evropských a 
světových výstavách, workshopech a veletrzích cestovního ruchu; podpora zajištění vícedenních 
kulturních a sportovních akcí majících národní či mezinárodní význam (filmové, hudební, folklórní a 
divadelní festivaly, sportovní soutěže); organizace a účast na výstavách, veletrzích a workshopech 
cestovního ruchu, jsou-li významnou měrou zastoupeny vystavovatelé z více než jednoho regionu 
NUTS II; organizace mezinárodních sympozií a konferencí o cestovním ruchu s účastí více než 200 
účastníků (min. 1/3 zahraničních), alespoň ze tří států; organizace národních sympozií a konferencí o 
cestovním ruchu celoplošně propagovaných, s účastí alespoň 150 účastníků, jsou-li významným 
podílem zastoupeny účastníci alespoň ze dvou regionů NUTS II; komunikace se zahraničními novináři 
a cestovními kancelářemi (zajišťování press tripů a fam tripů); zpracování marketingových studií a 
koncepcí pro cestovní ruch

1 1 1 0 1 8005,548 -

500 tis. Kč na projekt 
(aktivity spojené 
s podporou vytváření 
partnerství, 
zpracování 
marketingových studií 
a tvorbou 
propagačních 
materiálů); 2 mil. Kč 
na projekt (všechny 
aktivity mimo podporu 
vytváření partnerství, 
zpracování 
marketingových studií 
a tvorbu 
propagačních 
materiálů)

max 25 %
všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1 24.016.645 EUR 

5.4.1.2.
Podpora regionálních a 
místních služeb cestovního 
ruchu

P MMR 17

rozvoj služeb cestovního ruchu majících regionální či místní charakter: tvorba regionálních a místních 
propagačních materiálů pro podporu cestovního ruchu; propagační a informační kampaně při 
medializaci jednotlivých regionů; tvorba produktů cestovního ruchu v regionech; tvorba místních a 
regionálních systémů informování turistů o přírodních a kulturních zajímavostech; poradenství pro 
malé a střední podniky, podnikající v oblastech cestovního ruchu; podpora vytváření partnerství v 
oblasti cestovního ruchu na regionální úrovni; marketingové studie na podporu rozvoje cestovního 
ruchu v regionech; konání seminářů a sympozií o cestovním ruchu v regionální úrovni

1 1 0 1 1 8005,549 -
500 tis. Kč na jednu 
akci 23%

všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1 24.016.646 EUR

5.4.2.1.
Podpora nadregionální 
infrastruktury CR P MMR 17

výstavba a obnova lázeňské infrastruktury většího rozsahu ve městech a obcích se statutem 
lázeňského místa, jsou stanovené jako přírodní léčebné lázně; výstavba a obnova kongresových 
hotelů a center (tzv. kongresový cestovní ruch a turistika), nákup vybavení a zařízení kongresového 
hotelu nebo centra (min. kapacita 100 míst); vybudování celostátního informačního a rezervačního 
systému cestovního ruchu (nákup a aplikace informačních technologií); ucelené projekty rozvoje 
ekoturismu v rámci chráněných krajinných oblastí (CHKO) a národních parků (NP), zejména pokud jde 
o podporu doprovodné infrastruktury; rekonstrukce a obnova památek nadregionálního významu pro 
potřeby CR včetně nezbytné doprovodné infrastruktury; rekonstrukce a obnova objektů a budov 
nadregionálního významu pro potřeby CR (např. skanzeny, muzea a obdobná zařízení); výstavba a 
obnova sportovně-rekreačních center národního a mezinárodního významu sloužících aktivitám 
účastníků cestovního ruchu; budování dálkových cyklostezek a cyklotras včetně doplňkové 
infrastruktury, budování infrastruktury pro rekreační plavbu; výstavba a obnova infrastruktury pro meziná

1 1 1 1 1 16013,5 -
3 mil. Eur (cca 97 
milionů Kč) na jeden 
projekt

30%
všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1 48.040.501 EUR 

5.4.2.2. Podpora regionální a místní 
infrastruktury CR

P MMR 17

rekonstrukce a obnova památek regionálního významu pro potřeby CR včetně nezbytné doprovodné 
infrastruktury (kulturní, technické i průmyslové památky); rekonstrukce a obnova objektů a budov pro 
potřeby CR (např. skanzeny, muzea a obdobná zařízení), rozvoj místních či regionálních informačních 
systémů cestovního ruchu; rozvoj a obnova turistických stezek, cyklostezek, cyklotras, hippostezek a 
naučných stezek včetně doplňkového zařízení v obcích; rozvoj vybavení a zařízení turistických 
středisek, zejména z hlediska občanské vybavenosti v oblasti sportu a rekreace, infrastruktura 
rekreační plavby; výstavba či obnova ubytovacích a stravovacích kapacit podmiňujících rozvoj 
cestovního ruchu v dané lokalitě či regionu

1 1 1 1 1 16013,499 3 mil. Eur na projekt 2 mil. Kč na projekt/ 
akci

36% všechny regiony soudržnosti 
Cíle 1

48.040.498 EUR

JPD 2

1.1.
Dopravní systémy 
podporující přeměnu 
městského prostředí

O MMR 31

dopravní (přestupní) terminál Pražské integrované dopravy s vazbou na kolejovou dopravu, včetně 
případné integrované železniční zastávky, kvalitní vazba na pražskou objízdnou komunikační trasu (v 
etapové podobě využívající úseky pražského i městského okruhu), včetně parkovišť systému park & 
ride a hromadné dopravy, menší projekt rozvoje tramvajové sítě, projekt zajišťující preferenci 
povrchové hromadné dopravy (s cílem zlepšit dopravní dostupnost a zkrátit přepravní čas), 
komunikace s vazbou na regenerované poškozené a nevhodně využívané plochy, projekt 
bezbariérového přístupu v terminálu Pražské integrované dopravy nebo ve stanici metra, projekt 
rozvoje systému park & ride, zlepšení dopravní dostupnosti pracovních příležitostí z lokalit bydlení 
(včetně cyklistických stezek), podpůrný malý projekt dopravního modelování účinků a optimalizace 
projektů tohoto opatření

Operačními cíli jsou zlepšení dopravní obslužnosti a dostupnosti vybraného 
území; zvýšení zájmu obyvatel a návštěvníků Prahy o služby hromadné 
dopravy; zlepšení řízení automobilové dopravy v uliční síti

1 0 0 0 0 14170,321 -
5 mil. Kč (500 tis. Kč  
u projektů dopravního 
modelování)

min 50 %

9 správních obvodů (Praha 1, 
Praha 8, Praha 9, Praha 12, 
Praha 14, Praha 15, Praha 
19, Praha 20, Praha 21)

42.510.964 EUR

1.2.

Regenerace 
poškozených a 
nevhodně využívaných 
ploch

O MMR 35

revitalizace rozsáhlých ploch se značnou ekologickou zátěží (hlavně opuštěných 
průmyslových ploch), revitalizace ploch a objektů významných pro rozvoj nových center 
města a městských částí, revitalizace vodních toků, doplňkové projekty malého rozsahu 
zabezpečující ochranu území ohrožených povodněmi

Cílem je celkovou revitalizací poškozených a neadekvátně 
využívaných ploch zvýšit jejich atraktivitu pro investory, občany i 
návštěvníky, posílit jejich městotvornou funkci a ekonomický 
potenciál; zlepšit životní prostředí v revitalizovaném území a jeho 
okolí; snížit tlak na výstavbu nových objektů v přírodně nebo 
historicky cenných lokalitách a v jejich blízkosti; podpořit 
rozšiřování a obnovu zeleně ve městě; odstranit, příp. zmírnit 
negativní dopady chybějící nebo nedostatečně a neekologicky 
fungující technické infrastruktury na životní prostředí

1 0 0 0 0 14827,605 - 1 mil. Kč min 50 %

9 správních obvodů 
(Praha 1, Praha 8, Praha 
9, Praha 12, Praha 14, 
Praha 15, Praha 19, 
Praha 20, Praha 21)

44.482.816 EUR

Společné operační cíle obou podprogramů jsou: výrazné zkvalitnění 
společných služeb v cestovním ruchu, zkvalitnění informační obsluhy v 
cestovním ruchu a zkvalitnění marketingu cestovního ruchu. (článek 3.4.1. 
dodatku)

Společné operační cíle obou podprogramů jsou: dosažení lepší nabídky a 
využití turistického potenciálu regionů a obcí, vybudování stabilní struktury 
venkovského cestovního ruchu, zlepšení dopravní dostupnosti turisticky 
atraktivních míst a památek, zvýšení přitažlivosti regionů a obcí pro 
návstěvníky, zvýšení příjmů z cestovního ruchu pro veřejné subjekty i 
soukromé podnikatele, zlepšení úrovně poskytovaných služeb zařízení 
cestovního ruchu
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Příloha 1: Databázedotačních titulů

1.3.
Veřejná infrastruktura 
zlepšující kvalitu života 
zejména na sídlištích

O MMR 35

projekty rozšiřující nabídku pracovních příležitostí, služeb a veřejné vybavenosti na 
vybraných sídlištích a v jejich blízkosti, projekty podporující sociální integraci, zlepšující 
sportovní využití, rekreaci a rozvoj místních komunit, projekty dotvářející urbanistické 
řešení sídlišť a jejich parteru
Projekty na zlepšení stavu zeleně nebo rozšíření zelených ploch na vybraných sídlištích a
v jejich blízkosti (revitalizace veřejných prostor), projekty k doplnění sítí technické 
infrastruktury v nedostatečně vybavených lokalitách, projekty s důrazem na zlepšení 
bezpečnosti (např. osvětlení, kamerové systémy)

Cílem je dosáhnout rovnoměrnějšího využití prostoru města s 
dobrou dostupností zaměstnání, služeb a veřejné vybavenosti; 
vytvořit kvalitní městské prostředí a podporovat další rozvoj 
podnikatelských aktivit; zlepšit veřejnou infrastrukturu v obytných 
zónách s cílem zvýšit atraktivitu území; odstranit, případně zmírnit 
negativní dopady chybějící nebo nedostatečně fungující technické 
infrastruktury na životní prostředí; vytvořit co nejlepší podmínky k 
zajištění sociální soudržnosti a odstranění existujících i 
potenciálních problémů zaměstnanosti

1 0 0 0 1 6748,825 - 0,5 mil. Kč min 50 %

9 správních obvodů 
(Praha 1, Praha 8, Praha 
9, Praha 12, Praha 14, 
Praha 15, Praha 19, 
Praha 20, Praha 21)

20.246.474 EUR

2.1.

Zvýšení kvality partnerství 
veřejného a soukromého, 
neziskového sektoru, vědy a 
výzkumu

O MMR 16, 18

vytváření sítí organizací vědy a výzkumu, podnikatelských firem a dalších subjektů (neziskový a 
veřejný sektor); společné projekty realizované v těchto sítích, projekty informačních a komunikačních 
struktur specializovaných na oblast inovačních procesů a udržitelného rozvoje, podpora vzniku 
nových a rozvoje stávajících inovačních jednotek s přímou účastí organizací výzkumu a vývoje 
(technologické a vědecké parky, inkubátory, inovační centra a poradenská střediska zaměřená na 
informace z oblasti výzkumu a vývoje)

Cílem je prosadit partnerství jako základní princip spolupráce veřejného, 
soukromého a neziskového sektoru při realizaci rozvojových záměrů 
vybraného území (i celého) města; aktivizovat rozsáhlou základnu vědy, 
výzkumu a vývoje a propojit ji se zájmy ostatních veřejných i soukromých 
subjektů operujících na území města; připravit podmínky pro další využití 
potenciálu Prahy po rozšíření EU; zlepšit přístup ke službám podporujícím 
konkurenceschopnost a jejich financování

1 1 1 1 1 4610,187 - 0,5 mil. Kč min 50 %

9 správních obvodů (Praha 1, 
Praha 8, Praha 9, Praha 12, 
Praha 14, Praha 15, Praha 
19, Praha 20, Praha 21)

13.830.562 EUR

2.2.1.
Grantová schémata na 
rozvoj MSP P MMR 16, 17

výstavba a rekonstrukce provozních objektů a zařízení, obnova, rekonstrukce a zprovoznění 
nevyužívaných nebo nevhodně využívaných objektů a ploch, zejména akce s významným 
environmentálním dopadem, výstavba doplňkových individuálních provozních prostor (pro výrobu a 
služby),
výstavba (zřizování) informačních a poradenských, příp. specializovaných školících, středisek pro 
zaměstnance a řídící pracovníky MSP (s prioritním zaměřením na inovační procesy a transfer nových 
technologií, marketing a propagaci ekonomického potenciálu vybraného území), nákup služeb 
spojených s rozvojem podniku (např. pořízení certifikátů jakosti, podnikatelské plány); podpora 
zpracování kooperačních projektů, zajištění propagačních a marketingových akcí v tuzemsku i 
zahraničí, rozvoj místních informačních systémů pro potřeby MSP, výstavba (zřizování) informačních 
turistických center, realizace podnikatelské infrastruktury v oblasti cestovního ruchu (vč. obnovy a 
rekonstrukce vybraných památek a památkových objektů bezprostředně sloužících turistice)

0 0 0 1 0 2090,877 -
250 tis. Kč na jednu 
akci v rámci GS 25%

9 správních obvodů (Praha 1, 
Praha 8, Praha 9, Praha 12, 
Praha 14, Praha 15, Praha 
19, Praha 20, Praha 21)

6.272.630 EUR 

2.2.2.
Příznivé podnikatelské 
prostředí P MMR 16, 17

pořízení a investice do provozních objektů, investice do objektů a zařízení, která budou zajišťovat 
pracovní příležitosti pro obyvatele, jimž hrozí sociální exkluze a jejichž investorem není MSP (např. 
chráněné dílny, logistická střediska organizací s péčí o handicapované, základny veřejných prací), 
výstavba (zřizování) informačních a poradenských, příp. specializovaných školících středisek pro 
zaměstnance a řídící pracovníky (s prioritním zaměřením na inovační procesy a transfer nových 
technologií, marketing a propagaci ekonomického potenciálu vybraného území), zajištění kapacit v 
oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, nákup služeb spojených s rozvojem organizace, zajištění 
propagačních a marketingových akcí v tuzemsku i zahraničí pro potřeby organizací (mimo MSP), 
projekty přispívající k řešení ekologických zátěží, výstavba (zřizování) informačních turistických 
center, realizace infrastruktury v oblasti cestovního ruchu (vč. obnovy a rekonstrukce vybraných 
památek a památkových objektů bezprostředně sloužících turistice a investic do bezpečnostních 
technologií), vytváření a provoz komunikačních sítí v rámci multiodvětvových podnikatelských sdružení 

1 1 0 1 1 2090,877 - 250 tis. Kč na projekt min 50 %

9 správních obvodů (Praha 1, 
Praha 8, Praha 9, Praha 12, 
Praha 14, Praha 15, Praha 
19, Praha 20, Praha 21)

6.272.630 EUR 

2.3.
Rozvoj strategických služeb 
na podporu informační 
společnosti v Praze

O MMR 32

vybudování kapacitní, spolehlivé a dostupné telekomunikační sítě (zejména projekty zaměřené na 
místní sítě, včetně zřizování veřejných internetových terminálů), vytváření informačních databází a 
jejich přístupnost pro veřejnost, projekty podporující podnikání při vývoji a transferu ICT, projekty 
podporující rozvoj práce z domova a elektronického obchodu

Cílem je aplikovat nové produkty informačních technologií do procesu řízení 
města, zvýšit jeho ekonomickou úroveň a odstranit některé sociální 
problémy obyvatel Prahy; podpořit podnikání v oblasti ICT; vytvořit 
podmínky k zajištění sociální soudržnosti, odstranit existující i potenciální 
problémy zaměstnanosti a podpořit rovné příležitosti pro všechny skupiny 
obyvatel; prosadit při realizaci komplexu strategických cílů města partnerství 
jako základní princip spolupráce veřejného, soukromého a neziskového 
sektoru

1 1 1 1 1 1805,845 - 250 tis. Kč na projekt min 50 %

9 správních obvodů (Praha 1, 
Praha 8, Praha 9, Praha 12, 
Praha 14, Praha 15, Praha 
19, Praha 20, Praha 21)

5.417.536 EUR 

JPD 3

1.1.
Rozšíření a zvýšení 
adresnosti aktivní politiky 
zaměstnanosti

O MPSV 21

rozvoj zprostředkovatelských služeb a poradenských programů, včetně rozvoje poradenských a 
informačních médií, pracovní a bilanční diagnostika, rekvalifikace, vytváření nových pracovních míst, 
podpora ohrožených pracovních míst, motivační aktivity, podpora vytváření pracovních míst pro 
sebezaměstnání, podpora nových forem zaměstnávání, podpora osob se závislými členy rodiny, 
náklady na dopravu, ubytování, a další doprovodné sociální aktivity umožňující začlenění na trh 
práce. Aktivity zaměřené na rozvoj služeb úřadu práce a spolupracujících organizací: tvorba 
vzdělávacích programů ke zvýšení profesní vybavenosti pro práci s ohroženými skupinami, vytvoření 
a realizace rozličných školicích programů pro pracovníky veřejné správy a nestátních neziskových 
organizací týkající se sociální a pracovní integrace příslušníků etnických skupin a migrantů, rozvoj 
komunikačních dovedností pracovníků úřadu práce a spolupracujících organizací se zaměřením na 
rovné příležitosti a boj proti diskriminaci

Globálním cílem je zvýšení účinnosti aktivní politiky zaměstnanosti při 
zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání

1 1 1 1 1 6271,292 - - 0% celé území hlavního města 
Prahy

18.813.876 EUR

2.1.
Integrace specifických 
skupin obyvatelstva 
ohrožených sociální exkluzí

O MPSV 22

přímé služby (osobní asistence, podporované zaměstnávání, dílny, přechodné zaměstnávání, 
poradenství, kontaktní práce, terénní sociální
práce v romských komunitách, pomoc osobám bez přístřeší atd.), projekty komplexní pomoci mladým 
lidem v jejich integraci do společnosti a na trh práce, podpora rozvoje organizací, které poskytují 
služby znevýhodněným skupinám (různé formy vzdělávání pracovníků v sociálních službách)

Globálním cílem je pomoc skupinám ohroženým sociální exkluzí získat 
odpovídající dovednosti a schopnosti a vytváření podmínek, které jim 
pomohou začlenit se do společnosti a na trh práce.

1 1 1 0 1 7839,115 - - 13,2% celé území hlavního města 
Prahy

23.517.344 EUR

Cílem obou podopatření je změnit ekonomický profil strukturálně 
nejpoškozenějších částí města a dalších vybraných území vyžadujících 
podporu, zejména zlepšit ekonomickou výkonnost a perspektivu růstu MSP 
na tomto území zřizováním kapacit výroby a služeb odpovídající oborové 
struktury a standardů kvality;využít inovačního potenciálu města pro rozvoj 
vybraného území; vytvářet sítě a využívat progresivní formy podnikatelské 
spolupráce, posílit činnost průmyslových a obchodních sdružení a 
kooperačních řetězců; zlepšit kvalitu podnikatelského prostředí, a to 
zejména pro MSP s využitím jejích předností pro rychlou aplikaci inovací; 
využít maximálně místních zdrojů, zejména pracovních sil; zlepšit fyzické 
prostředí vybraného území a více využívat jeho hmotné základny; zkvalitnit 
prezentaci potenciálu a zlepšit tržní orientaci kategorie MSP; doplnit a zvýšit 
úroveň sítě profesionálních podpůrných služeb a zlepšit přístup ke službám 
pro podporu podnikání a jejich financování; zvyšovat odbornou úroveň 
pracovníků všech kategorií; zvýšit atraktivitu vybraného území pro cestovní 
ruch; výrazně zvýšit úroveň spolupráce s regionem Střední Čechy
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Příloha 1: Databázedotačních titulů

2.2.
Sladění rodinného a 
pracovního života O MPSV 22

testování úprav na pracovištích a organizace práce, které vycházejí vstříc osobám pečujícím o závislé 
rodinné příslušníky, jejich vyhodnocování a sdílení zkušeností, vyrovnávání šancí žen ve výzkumu a 
vývoji ve všech vědních oblastech, a to v podnikovém, vládním, vysokoškolském i neziskovém 
sektoru, podpora pracovního zařazení osob končících rodičovskou dovolenou nebo péči o závislého 
člena rodiny a zvyšování jejich adaptability vůči změnám na trhu práce především v souvislosti v 
rozvojem využívání informačních a komunikačních technologií, zlepšování spolupráce organizací 
zabývajících se rovnými vztahy mezi muži a ženami, navazování partnerství, zlepšování 
managementu neziskových organizací zabývajících se touto problematikou, propagace rovností šancí 
pro ženy a muže včetně sdílení dobré praxe

Globálním cílem je podpoření naplnění principu rovnosti šancí pro ženy a 
muže de facto (v praxi) při plnění povinností v rodinném i pracovním životě 1 1 1 1 1 1175,867 - - 0%

celé území hlavního města 
Prahy 3.527.602 EUR

2.3.
Posílení kapacity 
poskytovatelů sociálních 
služeb (Globální grant)

O MPSV 22

rozvoj a realizace vzdělávacích programů zaměřených na zlepšení kvality a dostupnosti sociálních 
služeb, rozvoj a realizace programů pro vzdělávání školitelů a vzdělavatelů z řad NNO o užívání 
moderních metod sociální práce a sociálních služeb, rozvoj a realizace poradenských služeb s 
dopadem na sociální začlenění ohrožených skupin a trh práce, zajištění odborného vzdělávání a 
celoživotního učení pracovníků NNO poskytujících sociální služby s dopadem na trh práce, zajištění 
speciálních služeb skupinám ohrožených sociální exkluzí, vzdělávání k posilnění kapacit a rozvoji 
lidských zdrojů v NNO poskytujících sociální služby znevýhodněným skupinám obyvatel a pro skupiny 
osob ohrožených sociální exkluzí

Globálním cílem je zajištění rovného přístupu pro příslušníky skupin 
ohrožených sociální exkluzí ke vzdělání, školení, zaměstnání a k dalším 
možnostem seberealizace v pracovním životě a v životě společnosti

0 0 0 0 1 391,955 - - 0% celé území hlavního města 
Prahy

1.175.866 EUR 

3.1.

Rozvoj počátečního 
vzdělávání jako základu 
celoživotního učení a z 
hlediska potřeb trhu práce a 
ekonomiky znalostí

O MPSV 23

tvorba a realizace různých programů a aktivit ( zkvalitňování výuky cizích jazyků, zvyšování 
informační gramotnosti, podpora občanské, multikulturní a environmentální výchovy a osvěty) 
integrace znevýhodněných žáků do výuky v běžných třídách a prevence jejich předčasného opouštění 
vzdělávacího systému, rozvoj oborů s širším odborným profilem (např. slučování nematuritních a 
maturitních oborů SOU a SOŠ), zkvalitňování praktického výcviku pro žáky SOU a odborné praxe pro 
žáky středních odborných škol a vyšších odborných škol, další vzdělávání pracovníků ve školství, 
podpora spolupráce škol a dalších subjektů, rozvoj studijních programů a spolupráce VŠ, podpora 
„joint – degree programmes“ – společných programů škol z různých zemí se společnou certifikací – 
mobilita studentů a učitelů, inovace studia prostřednictvím tzv. „hostujících profesorů“, podpora 
spolupráce vysokých škol a výzkumných pracovišť

Globálním cílem je zkvalitnění systému počátečního vzdělávání 1 1 1 0 1 5683,359 - - 10,5% celé území hlavního města 
Prahy

17.050.076 EUR

3.2. Rozvoj dalšího vzdělávání O MPSV 23

dobudování infrastruktury pro rozvoj dalšího vzdělávání, rozvoj podpůrných služeb pro systém dalšího 
profesního vzdělávání, založení systému formalizované spolupráce mezi poskytovateli dalšího 
vzdělávání a organizacemi či lidmi, kteří hledají možnosti dalšího vzdělávání, založení systému 
podpory inovačních aktivit, rozšiřování nabídky dalšího vzdělávání podle potřeb trhu práce, 
vzdělávání a profesní rozvoj lektorů, konzultantů, zkoušejících, učitelů, metodiků a řídících pracovníků 
působících v oblasti dalšího vzdělávání

Globálním cílem je zabezpečení systému kvalitního, uznávaného a 
uplatnitelného dalšího vzdělávání

1 1 1 1 1 5683,359 - - 10,5% celé území hlavního města 
Prahy

17.050.076 EUR

4.1.

Zvýšení adaptability 
zaměstnavatelů a 
zaměstnanců na změny 
ekonomických a 
technologických podmínek 
jako podpora 
konkurenceschopnosti

O MPSV 16, 23
podpora podnikatelů, zejména z malých a středních podniků, zakládání a rozvoj malých a středních 
podniků, podpora vzdělávání, rozvoje odborových organizací, profesních asociací a obchodních 
komor

Globálním cílem je zajištění efektivního řízení organizací a kvalifikované a 
flexibilní pracovní síly, která by byla zárukou vysoké a stabilní úrovně 
pražské zaměstnanosti a konkurenceschopnosti pražské ekonomiky

1 1 1 1 1 4076,341 - - 0% celé území hlavního města 
Prahy

12.229.022 EUR

4.2.

Spolupráce výzkumných a 
vývojových pracovišť s 
podnikatelskou sférou, 
podpora inovací

O MPSV
16, 18, 
23

vzdělávací aktivity na všech podnikových úrovních, včetně státní správy a samosprávy (ve spolupráci 
zejména s vysokými školami a vědeckými pracovišti AV ČR), podpora školení pro pracovníky ze 
sektoru nových technologií, podpora účasti vybraných pracovníků v národních a mezinárodních 
školicích programech, stáže, studijní pobídky a výhody, ve spolupráci s vysokoškolskými, vědeckými 
institucemi a podnikatelskou sférou vytvořit komplexní systém podporující vytváření technologicky 
orientovaných firem studenty a mladými vědeckými pracovníky, zavádění výsledků vědy a výzkumu do 
praxe, aktivity sloužící k propagaci nových technologií, zejména ve vztahu k malým a středním 
podnikům v regionu, 
podpora existujících i nových konzultačních firem, podporující rozvoj lidských zdrojů v oblasti, 
využívání výsledků výzkumu a vývoje v praxi, včetně ochrany duševního vlastnictví, poradenství v 
oblasti hodnocení projektů, vytváření podnikatelských a finančních plánů, poradenství v oblasti 
vytváření sítí malých a středních podniků, vytváření partnerství pracovišť výzkumu a vývoje a 
podnikatelských subjektů - pořádání společných konferencí, seminářů a workshopů, podpora krátkodob

Globálním cílem je zvýšení kvality spolupráce pracovišť vědy a výzkumu a 
podnikatelské sféry 1 1 1 1 1 4076,341 - - 0%

celé území hlavního města 
Prahy 12.229.022 EUR
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Příloha 1: Databázedotačních titulů

4.3. Rozvoj cestovního ruchu O MPSV 17, 23

kurzy zaměřené na zvyšování a doplňování komunikačních a jazykových dovedností a znalostí v 
používání informačních technologií, zkvalitňování dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu s 
ohledem na specifika Prahy, další vzdělávání pracovníků v oblasti cestovního ruchu, zvyšování jejich 
kvalifikace, prohlubování jejich znalostí, adaptace na nové trendy, školení marketingových specialistů 
a dalších pracovníků v cestovním ruchu v oblasti marketingu, využívání nových metod a tvorbě nových 
produktů cestovního ruchu, rekvalifikační kurzy pro služby CR, poradenské služby pro podnikatele a 
začínající podniky v oblasti cestovního ruchu v Praze, školení v oblasti používání nových 
bezpečnostních technologií v cestovním ruchu a nácvik chování v náročných situacích, školení 
pracovníků informačních center a vytváření programů pro jejich další vzdělávání, pořádání workshopů 
a pracovních setkání zaměřených na předávání zkušeností, šíření dobré praxe a přenos inovací v 
oblasti cestovního ruchu

Globálním cílem je přispět k dalšímu rozvoji potenciálu cestovního ruchu v 
Praze prostřednictvím zvyšování kvalifikace pracovníků cestovního ruchu 1 1 1 1 0 2038,169 - - 15%

celé území hlavního města 
Prahy 6.114.508 EUR 

I-REG III A 
ČR - 
Bavor.

1.1.
Hospodářská spolupráce a 
rozvoj ekonomického 
prostoru

O MMR 16, 32

podpora přeshraniční spolupráce podniků v oblastech výzkumu, vývoje, technologií, inovací, analýz 
trhu, prodeje, výstav a veletrhů (všechny sektory a odvětví), podpora výzkumu, vývoje a technologií 
především ze strany malých a středních podniků, podpora rozvoje míst pro transfer technologií a 
intenzifikace transferu know – how a technologií, podpora zakládání podniků rozvojem vhodných 
institucí pro podporu zakládání a průběžné poradenství, podpora aktivit institucí z oblasti rozvoje 
hospodářství (například průmyslové a obchodní komory, komory řemeslníků, sdružení a svazy 
podnikatelů, regionální rozvojové agentury) a přeshraniční spolupráce mezi těmito institucemi, 
podpora přeshraniční spolupráce mezi podniky a institucemi z oblasti hospodářského rozvoje a správy

Cíli opatření jsou posílení regionální ekonomické struktury; zlepšení 
spolupráce mezi hospodářstvím a vědou a zavádění inovací a technologií 
především v malých a středních podnicích; podpora a posílení spolupráce 
pro rozvoj a posílení regionálních hospodářských dovedností; aktivizace 
průmyslových oblastí a podnikatelských center

1 1 1 1 1 3091,111 - - min 25 %

Plzeňský kraj a Karlovarský 
kraj se všemi okresy a 
Jihočeský kraj mimo okresy 
Tábor a Jindřichův Hradec 
(česká dotační oblast)

9.273.334 EUR 

1.2. Cestovní ruch, volný čas a 
rekreace

O MMR 17

podpora přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu, volného času a rekreace (například 
rezervační a informační systémy a spolupráce lázeňských měst a obcí) a s dalšími odvětvími 
(například obchod, řemeslo nebo živnosti), podpora výstavby a zlepšování infrastruktury cestovního 
ruchu (například zařízení, turistické stezky, cyklostezky, jezdecké stezky, tematické stezky, běžecké 
tratě, značení) včetně opatření k řízení návštěvnosti, podpora opatření pro zlepšení kvality nabídky, 
podpora opatření k rozvoji a zlepšení výrobků, skupin výrobků a přeshraniční nabídky a získání 
nových vrstev návštěvníků, podpora prodeje a informací regionu, podpora studií a koncepcí

Cíli opatření jsou posílení regionální ekonomické struktury; zlepšení 
spolupráce mezi hospodářstvím a vědou a zavádění inovací a technologií 
především v malých a středních podnicích; podpora a posílení spolupráce 
pro rozvoj a posílení regionálních hospodářství

1 1 1 1 1 7731,112 - - min 25 %

Plzeňský kraj a Karlovarský 
kraj se všemi okresy a 
Jihočeský kraj mimo okresy 
Tábor a Jindřichův Hradec 
(česká dotační oblast)

23.193.335 EUR

2.1. Doprava O MMR 31

podpora výstavby a zlepšení příhraniční a přeshraniční dopravní infrastruktury (silnice, železnice, 
veřejná hromadná doprava, letecká doprava), podpora kombinované dopravy a spolupráce 
poskytovatelů dopravy, podpora zlepšení organizace dopravy (například dopravní informační a 
navigační systémy) a přeshraniční koordinace dopravy, podpora rozvoje a zlepšení nabídky mobility, 
přestavba a výstavba nových hraničních přechodů a opatření v oblasti techniky a organizace 
odbavení na státní hranici, podpora studií a koncepcí, další související aktivity mající za cíl zlepšení 
dopravy a odstranění problémových míst

Cíli opatření jsou rozvoj pohraničí jako mostu mezi východem a západem a 
napojení pohraničí na nadregionální dopravní síť; vytvoření kapacitní 
dopravní nabídky; odstranění problematických míst v dopravě

1 1 1 0 1 8317,333 - - min 25 %

Plzeňský kraj a Karlovarský 
kraj se všemi okresy a 
Jihočeský kraj mimo okresy 
Tábor a Jindřichův Hradec 
(česká dotační oblast)

24.952.000 EUR

2.2. Ostatní infrastruktura O MMR 32, 33, 
34

podpora výstavby a zlepšení infrastruktury v oblasti zásobování vodou a energiemi, podpora rozvoje 
zlepšení komunikační a informační infrastruktury, rozvoj, výstavba a zavádění komunikačních a 
informačních systémů, vývoj společných koncepcí v oblastech zásobování vodou a energiemi a 
informace a komunikace, další související aktivity mající za cíl rozvoj a výstavbu technické 
infrastruktury a tím sloužící i regionálnímu rozvoji

Cíli opatření jsou ochrana životního prostoru a redukce a zamezení 
ekologickým zátěžím (půda, ovzduší, voda); zlepšení situace v oblasti 
zásobování vodou a energiemi; zvýšení kvality stanoviště prostřednictvím 
zlepšení technické infrastruktury a vytvoření kompatibilních systémů

1 1 1 0 1 229,334 - - min 25 %

Plzeňský kraj a Karlovarský 
kraj se všemi okresy a 
Jihočeský kraj mimo okresy 
Tábor a Jindřichův Hradec 
(česká dotační oblast)

688.002 EUR

3.1.
Ochrana přírody a životního 
prostředí O MMR

13, 18, 
32, 34

podpora přeshraniční spolupráce v ochraně přírody a životního prostředí (například opatření v oblasti 
druhové ochrany, ochrany biotopů, revitalizace, sanace a trvalé péče a prevence ekologických škod), 
výstavba ekologických zařízení a zařízení ochrany přírody a podpora odpovídajících institucí a 
organizací, podpora likvidace odpadních vod a odpadů a odstraňování starých ekologických zátěží, 
podpora národních a přírodních parků a dalších chráněných oblastí, podpora využívání ekologických 
postupů (například využívání obnovitelných druhů surovin, šetrné využívání zdrojů energií, využívání 
alternativních zdrojů energií), zlepšení ekosystémů vodních toků a přeshraničních opatření v oblasti 
léčivých pramenů, podpora v oblastech environmentálního výzkumu, environmentálního 
managementu, ekologického vzdělávání, osvěty a informací a monitoringu životního prostředí, 
podpora studií a koncepcí

Cíli opatření jsou zachování a zlepšení ekologicky hodnotných životních 
prostorů (včetně přirozených lesů a vodních toků a jejich funkčnosti); 
odstranění ekologických škod a ochrana půdy, vody a ovzduší (včetně 
rekultivace zatížených oblastí), flóry a fauny

1 1 1 0 1 10589,467 - - min 25 %

Plzeňský kraj a Karlovarský 
kraj se všemi okresy a 
Jihočeský kraj mimo okresy 
Tábor a Jindřichův Hradec 
(česká dotační oblast)

31.768.402 EUR

3.2.
Územní plánování a 
rozvoj venkovského 
prostoru

O MMR 13, 35

podpora studií a koncepcí v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje (například
územní koncepce, koncepce přírodních oblastí, koncepce využití území, koncepce 
stanovišť, koncepce centrálních obcí), rozvoj informačních systémů (například 
přeshraniční databanky a územní informační systémy), podpora zlepšení přeshraniční 
spolupráce v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje, podpora rozvoje 
venkovského prostoru (například rozvoj obcí, rozvoj venkovských sídel, rozvoj katastru, 
vyřešení majetkoprávních vztahů a péče o krajinu), zlepšení protipovodňové ochrany, 
podpora hospodaření se dřevem, podpora příhraniční a přeshraniční sanace lesů a 
lesních půd

Cíli opatření jsou vývoj a realizace trvalých, integrovaných a 
přeshraničně koordinovaných a odsouhlasených strategií pro 
využití existujících rozvojových potenciálů; zlepšení přeshraniční 
spolupráce v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje; 
vyvážený ekonomický, sociální a ekologický rozvoj venkovského 
prostoru; zamezení emigrace obyvatelstva; intenzifikace 
spolupráce s ohledem na diverzifikaci ekonomiky a příjmů ve 
venkovském prostoru

1 1 1 0 1 5160,134 - - min 25 %

Plzeňský kraj a 
Karlovarský kraj se všemi 
okresy a Jihočeský kraj 
mimo okresy Tábor a 
Jindřichův Hradec (česká 
dotační oblast)

15.480.402 EUR

4.1. Profesní vzdělávání a trh 
práce

O MMR 21, 23

podpora profesního vzdělávání a zvyšování kvalifikace (například rozvoj a realizace vzdělávacích 
opatření a vzdělávacích kurzů pro zvyšování kvalifikace v oblastech služeb, cestovního ruchu, 
elektronického zpracování dat, informačních a komunikačních technologií, zdravotnictví, životního 
prostředí, teleservice a multimédií), podpora vnitropodnikového vzdělávání a zvyšování kvalifikace, 
podpora profesních vzdělávacích opatření a opatření zaměstnanosti především pro nezaměstnané, 
ženy, mládež, výdělečně činné se sníženou pracovní schopností a osob, jímž hrozí vyloučení z trhu 
práce, podpora profesních vzdělávacích institucí, získávání a rozšiřování informací (například analýza 
trhu práce s přeshraničním kontextem) a vývoj, výstavba a zavádění informačních systémů (například 
hledání pracovních míst a zprostředkování pracovních příležitostí), podpora spolupráce aktérů a 
institucí v oblasti trhu práce a profesního vzdělávání, další vhodné oblasti mající za cíl vytvoření 
integrovaného trhu práce a sociální začlenění

Cíli opatření jsou vytvoření a zajištění pracovních míst; zlepšení situace ve 
vzdělávání a zvyšování kvalifikace; odbourávání sociálních a odborných 
zábran mobility; podpora regionální přeshraniční spolupráce aktérů a 
institucí v oblasti trhu práce a profesního vzdělávání

1 1 1 0 1 1809,778 - - min 25 %

Plzeňský kraj a Karlovarský 
kraj se všemi okresy a 
Jihočeský kraj mimo okresy 
Tábor a Jindřichův Hradec 
(česká dotační oblast)

5.429.334 EUR
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Příloha 1: Databázedotačních titulů

4.2.
Všeobecné vzdělání, věda, 
výzkum, kultura, zdraví a 
civilní ochrana

O MMR
18, 23, 
32, 36

podpora všeobecného vzdělání v rámci politiky celoživotního vzdělávání (například jazykové kurzy) a 
poradenství a informací, podpora přeshraniční spolupráce v oblasti všeobecného vzdělání, vědy, 
výzkumu, vývoje a technologií (například vytvoření vícejazyčných učebních materiálů, vývoj 
společných učebních plánů, vzdělávacích a kvalifikačních programů a systémů referencí ve 
vzdělávání a zvyšování kvalifikace), výměna žáků, studentů, pedagogů a vědeckého personálu 
(například výměnné stáže žáků) a rozvoj stipendijních programů, podpora všeobecně vzdělávacích a 
vědeckých institucí, vývoj a prodej kulturních nabídek (například průvodce muzei, publikace, využití 
nových médií pro zpracování informací), podpora přeshraniční spolupráce v oblasti kultury, podpora 
infrastruktury v oblasti kultury (například zřizování a výstavba muzeí, zřizování informačních a 
kulturních center), podpora oblastí zdravotnictví a sociální práce s přeshraničním významem 
(například vytvoření poradenských míst a nabídky poradenství a integrované nabídky pečovatelských 
služeb ve zdravotnictví a v sociální oblasti), podpora civilní ochrany a ochrany před katastrofami (napřík

Cíli opatření jsou odbourání zábran porozumění vyplývajících z odlišných 
kultur; zlepšení přeshraniční institucionální spolupráce a propojení 
přeshraniční sociální a kulturní práce; kvalitativní a kvantitativní zlepšení a 
přeshraniční využití nabídky v oblasti všeobecného vzdělávání, kultury, 
zdravotnictví a v sociální oblasti

1 1 1 0 1 6448,445 - - min 25 %

Plzeňský kraj a Karlovarský 
kraj se všemi okresy a 
Jihočeský kraj mimo okresy 
Tábor a Jindřichův Hradec 
(česká dotační oblast)

19.345.335 EUR

4.3. Sítě O MMR 22

podpora přeshraniční spolupráce mezi regionálními institucemi  a aktéry, rozvoj tématických sítí a 
společných regionálních rozvojových organizací, vybudování a posilování institucionálních 
přeshraničních organizací (například euroregionů), podpora malých projektů, rovněž projektů People-
to-people, především k prohloubení přeshraničních kontaktů – ve všech prioritách a opatřeních 
(Dispoziční fond), další vhodné oblasti sloužící spolupráci mezi občany a institucemi a v oblastech 
správy, soudnictví a policie

Cíli opatření jsou zavádění forem dlouhodobé a trvalé přeshraniční 
spolupráce a zlepšení informačních, komunikačních a kooperačních 
struktur; odbourání vzájemných předsudků v pohraničí a integrace 
obyvatelstva; zlepšení přeshraniční spolupráce mezi institucemi

1 1 1 0 1 4239,556 - - min 25 %

Plzeňský kraj a Karlovarský 
kraj se všemi okresy a 
Jihočeský kraj mimo okresy 
Tábor a Jindřichův Hradec 
(česká dotační oblast)

12.718.668 EUR

I-REG lll A 
ČR - Rak.

1.1.

Rozvoj a podpora podniků a 
infrastruktury pro 
podnikovou sféru v 
příhraničí

O MMR 16, 18

podpora následujících oblastí: zakládání, chod a spolupráce hospodářských, inovačních a 
informačních středisek orientovaných na přeshraniční spolupráci (tj. center pro zvyšování kvalifikace, 
center pro zlepšení  transferu technologií, impulzních center, vědeckých parků,  “příhraničních 
impulzních center” ( GIZ ))  poskytujících podnikatelské služby MSP zejména formou peněžní pomoci, 
která posílí základní kapitál a podpoří MSP v jejich příhraničních ekonomických aktivitách, vytváření 
infrastruktury orientované na podnikání v příhraničí, podpora příhraničních hospodářských institucí a 
projektů hospodářského rozvoje, podpora příhraničních projektů o spolupráci mezi vědou a 
podnikáním pro podchycení inovačních nápadů a komercializaci výsledků výzkumu a vývoje, 
rozšiřování  informací o novinkách/výsledcích ve výzkumu a vývoji

Cíli opatření jsou podpora a zlepšování podmínek pro podnikatelské start-
up v přeshraniční oblasti mimo jiné i umožněním větší dostupnosti kapitálu, 
půjček a služeb pro podniky, dále poskytováním kapitálu a služeb pro 
přeshraniční ekonomické aktivity; rozvoj spolupráce mezi národními a 
mezinárodními partnery, zvláště pak mezi vědou a podnikáním; zkvalitnění 
podmínek pro zakládání podniků a jejich rozšiřování na obou stranách 
hraničního regionu; rozvoj přeshraničních klíčových aktivit a kvalifikací v 
širším smyslu slova; rozšíření přeshraničních podnikatelských služeb; 
vedení MSP směrem k používání inovací a technologie, zvyšování 
konkurenceschopnosti podniků (zvláště MSP)

1 1 1 0 1 2265,667 - - min 25 %
kraje: Jihočeský, 
Jihomoravský, Vysočina ??? 6.797.000 EUR

1.2.

Přeshraniční mezipodniková 
kooperace (MSP),  
konzultace a poradenství 
pro přeshraniční aktivity

O MMR 16, 18

podpora hospodářské spolupráce a spolupráce se společnostmi pro výzkum a vývoj; podpora 
společného vývoje nových výrobků a nových výrobních procesů včetně marketingu a poradenské 
činnosti (tj. průmysl a zemědělství), rozvoj mezipodnikových kooperací v oblasti kvalifikace (tj. 
kompetence v oblasti řízení), budování přeshraničních mezipodnikových dodavatelských a 
odběratelských sítí (tj. sítě nabídky a poptávky, MSP a společné podniky, makléři a clustering) pro 
všechna odvětví, podpora existující platformy pro inovační společnosti s cílem podpořit nové nápady a 
komercializovat výsledky výzkumu a vývoje, podpora a poradenství pro přeshraniční hospodářské 
aktivity (tj. vývoz a dovoz, právní systém), rozvoj nových přeshraničních podnikatelských aktivit včetně 
sociálních  a soukromých služeb (tj. transfer technologií, rozšiřování informací, poradenství), 
vybudování informačních systémů a podpora pro realizaci různých akcí (společné trhy, obchodní 
veletrhy, informace o financování atp.), podpůrné analýzy a práce se zřetelem na obsah opatření, 
podpora změnám tradičních struktur výroby (tj. zemědělství) prostřednictvím transferu know-how, zvyšo

Cíli opatření jsou rozvoj stěžejních kompetencí v regionu; zintenzívnění 
kooperačních projektů v podnikání (zvláště u MSP); zvyšování inovačních 
aktivit a konkurenceschopnosti podniků (zvláště MSP); zabezpečení a 
zvyšování zaměstnanosti v průmyslovém sektoru a v oblasti služeb v 
příhraničí; zvyšování povědomí o možnostech ekonomické spolupráce, 
možností získání přidané hodnoty a rozvoje netradičních podniků

1 1 1 0 1 2096,461 - - min 25 %
kraje: Jihočeský, 
Jihomoravský, Vysočina ??? 6.289.384 EUR 

1.3. Cestovní ruch a nabídka 
aktivit pro volný čas

O MMR 17, 13

rozšiřování a zkvalitňování aktivit v oblasti ozdravné a kondiční turistiky, kongresové turistiky a 
poznávání kultury a přírody, rozvoj propojených destinací a správa destinací, sítě zařízení a nabídek v 
cestovním ruchu, společný marketing příhraničních oblastí, rozvoj atraktivních lokalit a cílů cestovního 
ruchu, rozvoj společné infrastruktury “šetrného” cestovního ruchu, vybudování a rozvoj sdružených 
informačních středisek, systémů rezervace atd., systémy pro spolupráci v cestovním ruchu a nabídce 
aktivit pro volný čas, podpora transferu know-how  (tj. praktické zkušenosti z existujících 
místních/regionálních rad pro cestovní ruch), podpora agroturistiky, rozvoj a podpora společných 
zařízení pro cestovní ruch a volnočasové aktivity

Cíli opatření jsou společný rozvoj, zvýšení atraktivity a modernizace 
přeshraničních zařízení pro cestovní ruch a volnočasové aktivity, produkty a 
služby; posílení ekonomického významu cestovního ruchu a volnočasových 
aktivit s přihlédnutím současně k ochraně přírody a trvalé udržitelnosti; 
zvýšení atraktivity a modernizace zařízení pro cestovní ruch a volnočasové 
aktivity; využití synergických efektů s jinými sektory; zdůraznění 
specifických rysů sdruženého regionu; společné vystupování na 
mezinárodních výstavách; sladění strategií a aktivit na třetích trzích

1 1 1 1 1 1812 - - min 25 % kraje: Jihočeský, 
Jihomoravský, Vysočina ???

5.436.000 EUR 

2.1.
Zlepšení přeshraniční 
dopravní a telekomunikační 
infrastruktury

O MMR 31, 32

zlepšení infrastruktury, zlepšení propustnosti hranic (hraniční přechody, cyklistické stezky, trasy pro 
pěší, silniční tahy regionálního/místního přeshraničního významu), technická opatření v oblasti 
hraničního odbavení, rozšíření přeshraničního propojení základní infrastruktury cestovního ruchu (tj. 
sítě cyklistických stezek), příprava a realizace projektů výstavby silnic v blízkosti hranic, zlepšení 
železniční sítě (vyplnění mezer v železniční dopravě), zlepšení telekomunikační infrastruktury, 
výstavba resp. napojení na “informační dálnice”, vývoj a budování telematických kapacit

Cíli opatření jsou zlepšení propustnosti hranic, propojení potřebné 
infrastruktury; zlepšení přeshraniční dopravní obslužnosti s využitím všech 
druhů dopravy; koordinovaný rozvoj telekomunikační infrastruktury

1 1 1 0 1 1529,667 - - min 25 % kraje: Jihočeský, 
Jihomoravský, Vysočina ???

4.589.000 EUR 

2.2. Organizace dopravy, 
plánování a logistika

O MMR 31, 32

studie proveditelnosti a vypracování přípravných rozvojových a realizačních plánů na celém území 
společného příhraničního regionu, analýzy, praktické aplikace, podpora přeshraničních veřejných 
dopravních systémů na krátkou vzdálenost a telekomunikačních systémů (spolupráce mezi 
jednotlivými dopravci, sladění časových harmonogramů), zkvalitnění a posílení systémů pro 
přeshraniční veřejnou dopravu a logistiku, podpora specifických přeshraničních složek organizace a 
plánování dopravy a také dopravních koncepcí, především v hospodářských a turistických lokalitách 
přeshraničního významu, zakládání a rozvoj přeshraničních informačních systémů, schémata pro 
dopravu a logistiku, plánovací studie a studie proveditelnosti a analýzy, zakládání center logistiky, 
výstavba a rozvoj sítí

Cíli opatření jsou zlepšení plynulosti přeshraniční dopravy a mobility; 
zlepšení přeshraniční dostupnosti; zlepšení napojení na transevropskou 
dopravní síť (TEN) a panevropskou síť (PAN); provedení koordinace aktivit 
pro rozvoj odvětví dopravy v přeshraničním regionu; odstranění překážek 
vyplývajících z používání jiných systémů a rozdílných poskytovatelů v 
oblasti přeshraniční telekomunikace

1 1 1 0 1 1072,333 - - min 25 % kraje: Jihočeský, 
Jihomoravský, Vysočina ???

3.217.000 EUR

3.1.
Podpora přeshraničních 
organizačních struktur a 
rozvoj sítí

O MMR 22

(další) rozvoj a implementace projektů spolupráce a  budování tematicky zaměřených kooperačních 
sítí (tj. euroregionů, regionálních managementů, měst, administrativy a regionálních rozvojových 
agentur), problematiky zdraví, zemědělství, mládeže, postavení žen, sociální péče, integrace, civilní 
ochrany, kultury atp., rozvíjení projektů spolupráce mezi městy a venkovem, koordinace a organizace 
přeshraničních projektů, public relations a informační akce, aktivity na podporu kompetencí institucí 
pracujících v oblasti regionálního a socio-kulturního rozvoje

Cíli opatření jsou optimalizace spolupráce mezi regionálními aktéry, 
veřejnými, soukromými a polosoukromými organizacemi a institucemi a 
rovněž správními orgány příhraničního regionu; profesionální příprava a 
průběžné konzultace, monitoring a hodnocení přeshraničních projektů; 
zabezpečení příznivějšího přijetí sousedů, zejména s ohledem na rozšíření 
EU; rozvoj sítí pro posílení přeshraničních integračních procesů a 
intenzifikace ekonomických, sociálních a kulturních kontaktů

1 1 1 0 1 1708,646 - - min 25 %
kraje: Jihočeský, 
Jihomoravský, Vysočina ??? 5.125.922 EUR 
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Příloha 1: Databázedotačních titulů

3.2.
Malé projekty včetně akcí 
typu “people to people” a 
pilotních projektů

O MMR 22

podpora obhájitelných malých projektů ve všech oblastech zahrnutých do programu jako je kvalifikace, 
vzdělání, problematika žen, kultura, mládež, sociální otázky, životní prostředí, kulturní výměna, 
integrace, lékařství a zdravotnictví, pořádání besed, včetně pilotních projektů a malých projektů pro 
inovační městské i místní rozvojové iniciativy, podpora inovačních a přeshraničních malých projektů 
(impulzních projektů) pro zvýšení integrace obyvatelstva v příhraničním regionu a příprava, rozvoj a 
monitoring větších projektů INTERREG, projekty typu “people-to-people” pro zintenzívnění 
přeshraničních kontaktů, další opatření ve shodě s těmito programy a jejich cíli, které nelze ještě v 
tomto okamžiku předvídat

Cíli opatření jsou posilování přeshraniční integrace a rozvíjení 
ekonomických, sociálních a kulturních styků; posilování kontaktů a 
průběžné komunikace a spolupráce mezi obyvateli příhraničí; podpora 
sociální a ekonomické integrace příhraničních oblastí; zintenzívnění 
ekonomických, kulturních a sociálních kontaktů; screening oblastí možné 
spolupráce a prvních kontaktů; vybudování a posílení kontaktů typu people-
to-people; malé projekty určené na přípravu, rozvoj a monitoring projektů 
prostřednictvím celé škály opatření; přesunutí rozhodnutí ohledně schválení 
přeshraničních projektů na nižší úroveň; úprava regionálních struktur 
(Euroregionů) na realizační struktury pro programy SF tak, aby bylo 
zajištěno, že mohou provádět malá inovační opatření a uskutečňovat 
programy SF; snížení přetížení rozhodovacích článků na úrovni programu 
(tj. Řídící výbor) v souvislosti s malými regionálními projekty

1 1 1 0 1 1137,97 - - min 25 %
kraje: Jihočeský, 
Jihomoravský, Vysočina ??? 3.413.910 EUR 

4.1.
Rozvoj regionálního trhu 
práce v kontextu rozšíření 
EU

O MMR 21, 22, 
36

Spolupráce mezi institucemi v oblasti politiky trhu práce s důrazem na rovné příležitosti pro obě 
pohlaví; Poskytovnání a šíření informací o rozdílech v právním systému v souvislosti s přeshraničním 
trhem práce, hospodářským, vzdělávacím a sociálním systémem; Přeshraniční monitoring trhu práce; 
Transfer know-how politiky trhu práce; Rozvoj regulačních systémů, které umožní vytvořit přijatelné a 
únosné vztahy na přeshraničním trhu práce; Budování systému přeshraničních informačních služeb 
pro tuto oblast; Přeshraniční kooperace zaměřená na zlepšení pracovněprávních a sociálněprávních 
standardů; Studie a analýzy trhu práce; 

Cíli opatření jsou vybudování přeshraničních vztahů v oblasti trhu práce; 
zintezívnění spolupráce mezi institucemi provádějícími politiku na trhu 
práce; integrace přeshraničních strategií do transevropských politik 
zaměstnanosti; příprava rámcových podmínek pro řádně fungující vztahy na 
trhu práce v přeshraničním regionu; zlepšení přeshraniční informovanosti o 
nabídce a poptávce na trhu práce; odbourávání překážek rozvoje 
hospodářských, vzdělávacích a sociálních systémů a harmonizace 
pracovněprávních a sociálněprávních standardů

1 1 1 0 1 667 - - min 25 % kraje: Jihočeský, 
Jihomoravský, Vysočina ???

2.001.000 EUR

4.2.
Rozvoj kooperace a 
infrastruktury v oblasti 
vzdělání, kvalifikace a vědy

O MMR 18, 23

rozvoj a realizace společné nabídky primárního a dalšího vzdělávání a získávání kvalifikace 
odpovídající strategickému rozvoji regionu a jeho potřebám (např. ochrana přírody a životního 
prostředí, cestovní ruch, nová média, povolání v oblasti sociálních služeb, jazykové kurzy atp.), 
zvyšování vzdělání a kvalifikace a zkvalitňování infrastruktury výzkumu, vybudování a další rozvíjení 
systému přeshraničních informačních služeb a středisek poskytujících nabídky v oblasti vzdělání a 
kvalifikace, podpůrné programy pro zakládání odborných center a středisek rekvalifikace, výměnné 
programy na institucionální úrovni, vytváření vícejazyčných učebních pomůcek pro výuku, vypracování 
a realizace studií a analýz v oblasti primárního a dalšího vzdělání, získávání kvalifikace, rozvoje vědy 
a výzkumu, podpora spolupráce a transfery know-how, rozvoj referenčních systémů pro vzdělání a 
kvalifikaci, výměnné pobyty žáků, studentů a učitelů s cílem, aby tyto výměnné projekty daly základ 
spíše trvalé vzájemné spolupráci než jednorázovým akcím, vytváření společných konzultačních 
struktur, vybudování sítí, organizování seminářů, speciálních akcí a diskusních fór, oblast práce s veřejn

Cíli opatření jsou koordinace v oblasti vzdělání a získávání kvalifikace; 
příprava regionu ohledně primárního a dalšího vzdělání a školení v kontextu 
rozšíření EU; harmonizace úrovně vzdělání pracovních sil (úrovně 
kvalifikace) s podmínkami a požadavky zemí EU; zintenzívnění spolupráce 
mezi institucemi pro vzdělání a kvalifikaci (školy, instituty pro vzdělávání 
dospělých...); posilování výměny v oblasti výzkumu; společná 
podpora/nabídka v oblasti vzdělání, kvalifikace a informací

1 1 1 0 1 2458,607 - - min 25 %
kraje: Jihočeský, 
Jihomoravský, Vysočina ??? 7.375.822 EUR 

5.1.
Management zdrojů, 
technická infrastruktura a 
obnovitelné zdroje energie

O MMR
34, 16, 
13, 33

studie a koncepce v oblasti životního prostředí a energetiky, ekologický monitoring, výzkum životního 
prostředí, obnovitelné suroviny, obnovitelné zdroje energie a efektivita využívání energetických 
zdrojů, podpora využívání obnovitelných surovin a energetických zdrojů, uplatňování ekologických 
postupů a technologií s využitím obnovitelných zdrojů energie a s přihlédnutím k potřebě zajistit větší 
efektivitu využívání energetických zdrojů, studie a pilotní projekty v oblasti vodohospodářských 
systémů sídel a odpadového hospodářství, znečištění ovzduší a výstavba nové s propojením a 
modernizací stávající infrastruktury zásobování energií a likvidace odpadů, studie a pilotní projekty ve 
vodním hospodářství, zlepšení ekologické situace v příhraničním regionu a/nebo v souvislosti s 
problémy v přeshraniční oblasti, sanace lesní půdy, osvětová práce a zvýšení povědomí veřejnosti o 
této oblasti, založení fondu pro vytváření ekologicky orientovaných technologií pro podniky působící v 
přeshraničním regionu v oblasti ochrany životního prostředí, obnovitelných zdrojů energie a větší 
efektivity využívání energetických zdrojů

Cíli opatření jsou intenzivnější využívání obnovitelných zdrojů energie; 
optimální využívání existujících přírodních zdrojů; snížení a eliminace 
přeshraničního zatížení životního prostředí (znečištění vody, ovzduší a 
půdy) a sanace poškozených lesních ekosystémů; posílení přeshraniční 
spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí, ekologického výzkumu a 
managementu životního prostředí; zlepšení ekologického vědomí, rozvoj 
účinných vzdělávacích a osvětových opatření; posílení a podpora podniků 
působících v přeshraničním regionu v oblasti ochrany životního prostředí, 
efektivity využívání energetických zdrojů a obnovitelných zdrojů energie; 
trvale udržitelné zlepšování ekologické situace v příhraničním regionu

1 1 1 0 1 1484,88 - - min 25 %
kraje: Jihočeský, 
Jihomoravský, Vysočina ??? 4.454.640 EUR 

5.2.

Opatření v rámci ochrany 
přírody a životního prostředí 
včetně národních a 
přírodních parků

O MMR 34

zachování, prohlubování a dlouhodobé uplatňování opatření na ochranu přírody a životního prostředí 
v národních a přírodních parcích a v chráněných přírodních oblastech, v chráněných oblastech 
Evropy, v chráněných krajinných oblastech, podpora opatření v oblasti infrastruktury v národních a 
přírodních parcích, příprava a monitoring projektů, vytvoření odborné základny pro flóru a faunu a 
realizace ochrany těchto oblastí, opatření v oblasti ochrany přírody a životního prostředí mimo 
zákonem vymezené chráněné oblasti, budování ekologického vědomí a osvětová práce

Cíli opatření jsou zachování cenných přírodních hodnot v příhraničním 
regionu; ochrana přírodních zdrojů; rozšiřování národních a přírodních 
parků s perspektivou zlepšení nabídky a jejich přeshraniční propojení a 
využití jako zdroje příjmů; intenzivnější zapojení obyvatelstva regionu do 
přípravy projektů a programů v chráněných oblastech; zvyšování povědomí 
hodnoty nedotčené přírody a krajiny; rozvoj efektivního vzdělávání a 
opatření na zvyšování ekologického vědomí; ochrana a zachování přírody, 
přírodních zdrojů a krajiny ve vysoce kvalitním stavu

1 1 1 0 1 2542,067 - - min 25 % kraje: Jihočeský, 
Jihomoravský, Vysočina ???

7.626.200 EUR

5.3.
Přeshraniční územní 
rozvoj ve venkovských a 
městských oblastech

O MMR 32, 35

studie a analýzy územního rozvoje a regionálního plánování (např. rozvojové koncepce, 
posudky na jednotlivé územní celky, vypracování ideových plánů územního rozvoje a 
rozvoje přírodního prostředí, koncepce rozvoje jednotlivých lokalit atd.), koncepce 
rozvoje, studie proveditelnosti, strategické studie a analýzy za účelem přípravy na 
rozšíření EU a přeshraniční pilotní projekty, vybudování informačních systémů (tj. 
databáze, územní informační systémy, monitoring životního prostředí), institucionální 
spolupráce v oblasti územního plánování a při zřizování přeshraničních kooperačních, 
poradenských a informačních středisek

Cíli opatření jsou vytváření vyvážené struktury osídlení a 
hospodářské struktury; rozvoj venkovského a městského prostředí
a městských aglomerací s respektováním požadavků trvale 
udržitelného rozvoje; zlepšení kvality života a životního prostředí a
trvale udržitelné zajištění přírodních podmínek pro život člověka; 
zlepšení a zachování extenzívně obdělávané kulturní krajiny; 
vyvážený hospodářský, kulturní a ekologický rozvoj příhraničí

1 1 1 0 1 757,667 - - min 25 %
kraje: Jihočeský, 
Jihomoravský, Vysočina 
???

2.273.000 EUR

I-REG lll A 
ČR - Slov

1.1.
Lidské zdroje, sociální a 
kulturní rozvoj O MMR

16, 17, 
23

aktivity podporující soudržnost regionu a jeho obyvatelstva, kulturní tradice regionu (folklórní festivaly, 
společenské a kulturní akce, zájmové a sportovní činnosti, aktivity poukazující na společné historické 
souvislosti atd.), podpora nových tradic, řemesel, výrob, organizování školicích, tréninkových a 
vzdělávacích aktivit na podporu MSP, výstavy, propagace lokální a regionální kultury, vytváření 
společných integrovaných kulturních a turistických produktů, vytváření přeshraničních sítí 
orientovaných na spolupráci v oblasti kultury, školství, práce, různé svazy a sdružení (výměny žáků a 
pedagogů, krátkodobé stáže, aktivity v rámci environmentálního vzdělávání, aktivity pro zlepšení a 
zachování zaměstnanosti, zlepšení přístupu k trhu práce v rámci celoživotního vzdělávání), 
přeshraniční spolupráce v oblasti vyššího vzdělávání a výzkumu, spolupráce sdružení zastupujících 
zájmy podnikatelských subjektů

Cíli opatření jsou posílení přeshraniční spolupráce udržováním a rozvíjením 
kulturních tradic pro další generaci; rozvoj regionálního kulturního 
potenciálu zdůrazňujícího nárůst konkurenceschopnosti a atraktivity regionu 
v oblasti cestovního ruchu; rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání

1 1 1 0 1 586,667 150 tis. Eur 15 tis. Eur

min 20 % (na 
slovenské 
straně 0-5 
%)

kraje: Jihomoravský, Zlínský, 
Moravskoslezský 1.760.000 EUR
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Příloha 1: Databázedotačních titulů

1.2.

Udržení a zlepšení 
přírodních zdrojů a 
životních podmínek 
zaměřených na rozvoj 
turistického ruchu

O MMR 17, 35

zpracování analýz, studií, strategií, studií proveditelnosti a projektů pro rozvoj lidských 
zdrojů a sociálně-ekonomického rozvoje, pro infrastrukturu životního prostředí a CR 
malého rozsahu, příprava společných územních a regionálních rozvojových studií a studi
rozvoje CR, propagace regionu, zvyšování image regionu, veřejných vztahů, společné 
programy managementu obnovy a ochrany prostředí, příprava studií a projektů 
zajišťujících rozpracování cílů NATURA 2000 v regionu

Cíli opatření jsou zlepšení životní úrovně ve specifických 
pohraničních oblastech; udržení přírodního dědictví v regionu se 
zaměřením na rozvoj turismu; příprava dokumentací a projektů 
pro infrastrukturu malého rozsahu

1 1 1 0 1 597,067 150 tis. Eur 15 tis. Eur

min 20 % 
(na 
slovenské 
straně 0-5 
%)

kraje: Jihomoravský, 
Zlínský, Moravskoslezský 1.791.200 EUR  

2.1.
Budování a rozvoj 
infrastruktury cestovního 
ruchu

O MMR 17

podpora zvyšování kvality infrastruktury CR, a to zlepšováním kvality služeb, tvorba nových 
turistických produktů, které jsou dané podmínkami, možnostmi a charakterem daného regionu s 
důrazem na přeshraniční spolupráci a podporu venkova, vytvoření podmínek pro MSP v regionu 
prostřednictvím zlepšení technické infrastruktury, zvýšení ekonomického významu CR

Cíli opatření jsou zvýšení domácí a zahraniční návštěvnosti, hlavně 
pobytové, včetně prodloužení turistické sezóny; zvýšení ekonomického 
významu cestovního ruchu v příhraničním regionu; vytváření podmínek pro 
MSP v regionu prostřednictvím zlepšení technické infrastruktury

1 1 1 0 1 2143,8 150 tis. Eur 15 tis. Eur

min 20 % (na 
slovenské 
straně 0-5 
%)

kraje: Jihomoravský, Zlínský, 
Moravskoslezský 6.431.400 EUR 

2.2.
Rozvoj krajiny s ohledem na 
environmentální aspekty O MMR

12, 13, 
33, 34

obnova, budování infrastruktury malého rozsahu zejména v horských oblastech a v oblastech s nízkou 
hustotou obyvatelstva, posílení a podpora struktur s přeshraniční působností v oblasti ochrany 
životního prostředí, energetické efektivity a obnovitelných zdrojů, budování zařízení infrastruktury 
alternativních zdrojů energie, aktivity orientované na ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů 
(čističky odpadních vod, minerální a termální vodní zdroje, zlepšení vodního režimu, ochrana půdy, 
ekologické zemědělství, protipovodňové opatření atd.), společné aktivity zlepšení prostředí 
znehodnocených oblastí (podpora využívání moderních kouřících zařízení, využívání regeneračních 
energií, podpora zvyšování energetické efektivnosti v budovách, rozvoj energeticky méně náročných 
logistických systémů), přeshraniční aktivity orientované na zabezpečení realizace cílů NATURA 2000 
s přeshraničním efektem

Cíli opatření jsou rozvoj a zlepšení specifických oblastí krajiny; využití 
regionálních a lokálních specifických podmínek zvyšujících počet 
turistických aktivit; zvýšení využití alternativních zdrojů energie

1 1 1 0 1 1632,033 150 tis. Eur 15 tis. Eur

min 20 % (na 
slovenské 
straně 0-5 
%)

kraje: Jihomoravský, Zlínský, 
Moravskoslezský 4.869.100 EUR 

I-REG lll A 
ČR - 
Polsko

1.1.
Podpora infrastruktury 
přeshraničního významu O MMR 31

modernizace a rozvoj přeshraničních silničních napojení; podpora rozvoje multimodálních center; 
modernizace a rekonstrukce bývalých hraničních strážních objektů a celnic a infrastruktury pro novou 
funkci; rozvoj přeshraničních informačních a dopravních center a souvisejících služeb; výstavba 
komunikací do malých odlehlých vesnic v horských oblastech; výstavba a modernizace obchvatů

Zvýšení jakosti dopravní a komunikační infrastruktury s přeshraničním 
dopadem 1 1 1 0 1 - - - min 25 %

Liberecký, Královéhradecký, 
Pardubický, Olomoucký a 
Moravskoslezský kraj

-

1.2.
Infrastruktura zaměřená na 
ochranu životního prostředí 
a na prevenci povodní

O MMR 34

výstavba a modernizace ČOV a systému odtoku odpadních vod; odstraňování odpadu a jeho 
využívání; rozvoj infrastruktury pro ekoenergetiku; infrastruktura pro monitorování životního prostředí 
včetně prevence rizik a civilní ochrany; zpracování společných programů, studií nebo strategií pro 
zlepšení infrastruktury na ochranu životního prostředí; výstavba infrastruktury pro prevenci záplav v 
zalesněných oblastech; obnova ekosystémů a krajinných prvků; řešení otázek týkajících se 
upadajících průmyslových oblastí; systém pro prevenci záplav, retenci vody a systémů včasného 
varování

Zlepšení kvality a kvantity infrastruktury pro ochranu životního prostředí 
přeshraničního významu

1 1 1 0 1 - - - min 25 %
Liberecký, Královéhradecký, 
Pardubický, Olomoucký a 
Moravskoslezský kraj

-

1.3.
Zajištění infrastruktury na 
podporu podnikání a 
cestovního ruchu

O MMR
16, 17, 
18, 32

infrastruktura cestovního ruchu (turistické stezky, cyklostezky, běžecké trati, místních cest a mostků, 
parkovišť); rekonstrukce/výstavba turistických objektů; technická infrastruktura včetně modernizace 
budov pro služby v oblasti rozvoje podnikání a cestovního ruchu; vytvoření obchodních a rozvojových 
center, vědeckotechnických parků a přeshraničních inkubátorů; podpora přeshraničních projektů 
spojujících výzkum a ekonomiku; informační a komunikační systémy pro podporu podnikání a 
cestovního ruchu; komplexní příprava území pro investice; informační a komunikační technologie za 
účelem podpory česko-polské ekonomické spolupráce

Podpora místních MSP zejména v oblasti cestovního ruchu zajištěním 
infrastruktury přeshraničního rozměru 1 1 1 0 1 - - - min 25 %

Liberecký, Královéhradecký, 
Pardubický, Olomoucký a 
Moravskoslezský kraj

-

2.1. Rozvoj cestovního ruchu O MMR 17

podpora center sbírajících, zpracovávajících a předávajících informace o cestovním ruchu a kulturních 
a přírodních památkách v regionu; spolupráce organizací v cestovním ruchu - společné inzertní, 
propagační a marketingové akce; integrované a interaktivní databáze zařízení a atraktivit cestovního 
ruchu; propagace tradičních produktů; podpora kulturních a turistických akcí přeshraničního významu; 
vytvoření a implementace společných strategií rozvoje cestovního ruchu; zpracování analýz, zpráv, 
studií, strategií, programů a konferencí zaměřených na ochranu a propagaci přírodního a kulturního 
dědictví; propagace agroturistiky; značení turistických tras a atraktivit - příprava map a publikací; 
vytvoření integrovaných kulturně-turistických produktů

Posílení přeshraniční koordinované činnosti v oblasti cestovního ruchu 1 1 1 0 1 - - - min 25 %
Liberecký, Královéhradecký, 
Pardubický, Olomoucký a 
Moravskoslezský kraj

-

2.2.
Podpora iniciativ místních 
komunit (Fond 
mikroprojektů)

O MMR
13, 16, 
17, 18,  
22,  23

společné kulturní akce; propagace přeshraniční spolupráce; volnočasové a rekreační činnosti; 
společné činnosti v oblasti životního prostředí a prostorového plánování; společná organizace 
veletrhů a marketingových iniciativ; organizace konferencí, seminářů a workshopů; spolupráce v 
oblasti vzdělávání; výměny mládeže; podpora činností uchovávajících identitu a tradice místních 
komunit

Posílení spolupráce mezi komunitami 1 1 1 0 1 - - - min 25 %
Liberecký, Královéhradecký, 
Pardubický, Olomoucký a 
Moravskoslezský kraj

-

2.3.
Rozvoj a podpora 
přeshraničních 
organizačních struktur a sítí

O MMR 18, 22

iniciativy zvyšující ekonomickou aktivitu; partnerství mezi univerzitami, vědeckými institucemi a MSP; 
zpracování česko-polských studijních programů; společné služby zaměstnanosti; vytváření a rozvoj 
sdělovacích prostředků v regionu; analýzy, studie, strategie, programy, atd. pro socio-ekonomický 
rozvoj oblasti; spolupráce mezi veřejnými službami (např. hromadná doprava); společné akce 
záchranných služeb; společný výzkum, technický rozvoj a transfer technologií; společné dlouhodobé 
akce v oblasti kultury a ochrana společného kulturního dědictví; spolupráce nevládních neziskových 
organizací

Vytváření přeshraničních sítí a struktur a posilování jejich spolupráce 1 1 1 0 1 - - - min 25 %
Liberecký, Královéhradecký, 
Pardubický, Olomoucký a 
Moravskoslezský kraj

-

I-REG lll A 
ČR - Sasko

1.1. Hospodářský rozvoj O MMR 15, 16

etablování průmyslových areálů, znovuoživení brownfields; zřizování a rozvoj dopravních spojení; 
zařízení profesního vzdělávání, zvyšování kvalifikace a rekvalifikací; výstavba průmyslových center, 
technologických center a inkubátorů; plánovací a poradenské výkony; integrované regionální 
rozvojové koncepce; podpora MSP: intensivní poradenství a couching; poradenství v oblasti 
zahraničního obchodu; veletrhy; environmentální management

Zlepšení rozvojových příležitostí hospodářské sféry pro vytvoření 
přeshraničního (ekonomického) prostoru 1 1 1 0 1 - - - -

Karlovarský, Ústecký a 
Liberecký kraj -

1.2. Cestovní ruch O MMR 17

zpřístupnění terénu pro turisty; zřizování, základní sanace, modernizace a rozšiřování veřejných 
základních zařízení cestovního ruchu (stezky, parky, ukázkové dílny, lázně, apod.); služby v oblasti 
plánování a poradenství třetími osobami; investice přispívající ke zvýšení počtu ubytovaných osob v 
regionu a k akvizici nových návštěvníků (doplnění existujících produktů, modernizace, racionalizace, 
campy, výletní místa)

Zlepšení rozvojových možností cestovního ruchu pro vytvoření 
přeshraničního turistického a rekreačního prostoru 1 1 1 0 1 - - - -

Karlovarský, Ústecký a 
Liberecký kraj -

2.1. Dopravní infrastruktura O MMR 31

výstavba centrálních autobusových nádraží, zařízení zastávek, vozoven a centrálních dílen; opatření 
pro zrychlení veřejné hromadné dopravy osob; obnova silničních mostů; stavba a výstavba dopravně 
významných silnic uvnitř měst, zvláštních jízdních pruhů pro linkové autobusy, dopravně významných 
přivaděčů na dálkovou dopravní síť, dopravně významné silniční spojení obcí, silnice v souvislosti s 
rušením provozu na železničních tratích, dopravně-navigační systémy a záchytná parkoviště, veřejné 
dopravní plochy pro nákladní dopravní centra; zpracování dopravních průzkumů s přeshraničním 
vztahem;

Zlepšení dopravní infrastruktury pro zvýšení přeshraniční dosažitelnosti, 
přístupnosti

1 1 1 0 1 - - - - Karlovarský, Ústecký a 
Liberecký kraj

-
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2.2. Ostatní infrastruktura O MMR
18, 32, 
36

zajištění, sanace, modernizace a výstavba sportovních zařízení a zařízení pomoci postiženým; 
bezbariérové uspořádání existujících budov a zařízení; zřizování, sanace a modernizace předškolních 
zařízení; stavby, přestavby a opravy zařízení pomoci rodině, vzdělávacích a ubytovacích zařízení pro 
mládež; rozšiřování míst pro práci s mládeží; investiční náklady nemocnic; kooperace výzkumu 
vzdělávacích institucí

Zlepšení ostatní infrastruktury pro podporu rozvoje pohraničí 1 1 1 0 1 - - - -
Karlovarský, Ústecký a 
Liberecký kraj -

3.1. Životní prostředí O MMR 33, 34

zabránění vzniku odpadů v komunálním a průmyslovém odpadovém hospodářství; 
zhodnocování a likvidace odpadů a zvyšování hospodárnosti v komunálním odpadovém 
hospodářství; zvýšení veřejné informovanosti; zásobování pitnou vodou, zařízení pro 
odvádění odpadních vod; stavební záměry na vodních dílech a tocích a na 
vodohospodářských zařízeních, protipovodňová opatření; ČOV a kanalizace; revitalizace 
vodních toků, zlepšení jakosti vod; výzkumné záměry v oblasti kvality vod; péče o 
biotopy; úprava a sdružování biotopů; zabezpečování pozemků; práce s veřejností; 
opatření ke zvýšení efektivnosti ve využívání energií a využívání obnovitelných zdrojů 
energií; opatření ke zlepšení ekologičnosti zařízení; zmírnění imisí z dopravy; 
protihluková ochrana; modelové a demonstrační záměry

Preventivní ochrana životního prostředí, odstranění ekologických 
škod a snížení ekologických zátěží a rizik s cílem podpory trvale 
udržitelného a ekologického rozvoje pohraničí

1 1 1 0 1 - - - - Karlovarský, Ústecký a 
Liberecký kraj -

3.2. Rozvoj venkova O MMR 11, 12, 
13, 35

rozvojové plánování agrárních struktur; podpora rozvoje venkovského prostoru; 
komplexní obnova vesnic; ekologická krajinotvorba; agroturistika; infrastruktura spojená 
se zemědělstvím; podpora krajiny; výživa/ekologické zemědělství; podpora demokratické
restrukturalizace a rozvoje tržních struktur v zemědělství, lesním hospodářství a 
potravinářství v zemích střední a východní Evropy; ekologické a regionální zemědělské 
výrobky; výstavba lesních cest a mostů; prodej lesních výrobků; ochrana rekreační 
funkce lesa; sanace lesních škod; prevence požárů a likvidace škod po požárech; boj 
proti onemocnění lesa; regionální rozvojové koncepce a akční plány; urbanistické 
plánovací práce; příprava a realizace urbanistických posudků a soutěží

Dlouhodobé zajištění trvale udržitelných forem přeshraničního 
venkovského rozvoje pohraničí 1 1 1 0 1 - - - - Karlovarský, Ústecký a 

Liberecký kraj -

4.1. Vzdělání a kvalifikace O MMR
16, 18, 
21, 23, 
24, 25

vzdělávací akce pro pokračování nebo obnovení organizované výuky ve školách v oblasti profesního 
vzdělávání; výměna pedagogických pracovníků; práce zahraničních asistentů cizích jazyků v ČR, 
společné kurzy a přednášky; vývoj vícejazyčných učebních materiálů; kvalifikační opatření na trhu 
práce; zprostředkování znalostí a dovedností pro začlenění do výdělečně činného života; podpora 
lidských zdrojů; společný monitorovací a informační systém trhu práce; transfer know-how v oblasti 
politiky zaměstnanosti; studie a analýzy; projekty spolupráce vzdělávacích institucí;

Zlepšení profesního vzdělávání a kvalifikace pro přeshraniční rozvoj 
lidských zdrojů

1 1 1 0 1 - - - - Karlovarský, Ústecký a 
Liberecký kraj

-

4.2. Sociokulturní rozvoj O MMR 22

pomoc závislým a závislostní prevence; sociálně-psychiatrická pomoc; přeshraniční prevence a 
podpora zdraví; pomoc dětem a mládeži; pomoc postiženým; podpora rodiny; inovační procesy v 
zařízeních pro děti; hudba, výtvarné a dramatické umění, literatura a jazyk; muzea; umění, 
sociokultura; projekty školní práce s mládeží; projekty se vztahem k osnovám; výměna žáků a 
pedagogů; spolupráce v rámci vzdělávacích projektů;

Zlepšení přeshraniční kooperace v sociální a kulturní oblasti na podporu 
identifikace obyvatelstva se svým společným životním prostorem 1 1 1 0 1 - - - -

Karlovarský, Ústecký a 
Liberecký kraj -

4.3. Spolupráce O MMR 22 malé projekty (1-7,5 tis EUR) pro posílení identifikace obyvatelstva se společným pohraničím
Podpora přeshraniční komunikace a kooperace s cílem podpory trvalé 
spolupráce 1 1 1 0 1 - - - -

Karlovarský, Ústecký a 
Liberecký kraj -

4.4. Bezpečnost O MMR
23, 32, 
36

požární ochrana, záchranné služby a ochrana proti katastrofám; přeshraniční informační a datové 
systémy; prevence a boj proti kriminalitě; výměna informací a zkušeností; zvyšování kvalifikace 
personálu; prohloubení znalostí jiných legislativních systémů; analýza a průzkum bezpečnostních 
deficitů v pohraničí; zřizování, přestavba a sanace stavebních zařízení pro využití k přeshraniční 
spolupráci; 

Rozvoj přeshraniční spolupráce pro snížení bezpečnostních deficitů a 
právních problémů souvisejících s pohraniční polohou 1 1 1 0 1 - - - -

Karlovarský, Ústecký a 
Liberecký kraj -

Fond mikroprojektů MMR 17, 22, 
23

měkké projekty - přeshraniční setkávání, sportovní turnaje, výměny mládeže, 
organizování společných konferencí, výstav a spolupráce na regionální, lokální a 
odvětvové úrovni, orientovaných na kulturní dědictví a společné propagační aktivity v 
oblasti kultury a CR, aktivity orientované na multikulturní vzdělávání, vzájemné 
zkušenosti v oblasti specifické a tradiční výroby, produkty a jejich distribuce na trh, 
aktivity lidé lidem, organizování přeshraničních fór, pracovních setkání

podpora přímé přeshraniční spolupráce v regionech 1 1 1 0 1 - 15 tis. Eur 1000 Eur min 25 % celé území krajů ležících 
při hranicích

Program LIFE - 
NATURE

progra
m MŽP 34 zajištění komplexní péče o vybrané území zařazené do soustavy Natura 2000 (příprava 

plánu péče, výkupy pozemků, odstranění náletových dřevin, kosení atd.)
zajištění komplexní péče o vybrané území zařazené do soustavy 
Natura 2000 1 1 1 1 1 - - - min 25 % území Natura 2000

EQUAL

1.1.

Zlepšování přístupu a 
návratu na trh práce pro 
osoby obtížně 
integrovatelné v 
oblastech Cíle 1

O MPSV 21, 22

vývoj a prosazování nových nástrojů zajišťujících lepší přístup či snazší návrat na trh 
práce pro osoby dlouhodobě nezaměstnané, osoby nad 50 let, osoby bez kvalifikace, 
osoby nízkokvalifikované, dále pro absolventy škol, osoby se zdravotním postižením a 
osoby se zdravotním
postižením ohrožené kumulací znevýhodnění (tj. bez kvalifikace nebo s nízkou 
kvalifikací, dlouhodobě nezaměstnaní a osoby nad 50 let), ženy, etnické menšiny či pro 
osoby z jiných marginalizovaných skupin

1 1 1 1 1 2427,357 - - 0% všechny regiony 
soudržnosti Cíle 1 7.282.070 EUR 

1.2.

Zlepšování přístupu a 
návratu na trh práce pro 
osoby obtížně 
integrovatelné v oblasti 
Cíle 3

O MPSV 21, 22

vývoj a prosazování nových nástrojů zajišťujících lepší přístup či snazší návrat na trh 
práce pro osoby dlouhodobě nezaměstnané, osoby nad 50 let, osoby bez kvalifikace, 
osoby nízkokvalifikované, dále pro absolventy škol, osoby se zdravotním postižením a 
osoby se zdravotním
postižením ohrožené kumulací znevýhodnění (tj. bez kvalifikace nebo s nízkou 
kvalifikací, dlouhodobě nezaměstnaní a osoby nad 50 let), ženy, etnické menšiny či pro 
osoby z jiných marginalizovaných skupin

1 1 1 1 1 211,076 - - 0% celé území hlavního 
města Prahy 633.228 EUR

Globálním cílem je zvýšení míry zapojení osob ze 
znevýhodněných skupin do fungování na trhu práce
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1.3.
Překonávání rasismu a 
xenofobie na trhu práce 
v oblastech Cíle 1

O MPSV 21, 22
předcházení projevům rasismu a xenofobie na českém trhu práce, a to jak s ohledem na 
etnické menšiny, a to zejména na romskou menšinu žijící na českém území, tak i na 
očekávaný další nárůst migrace související se vstupem ČR do EU

1 1 1 1 1 674,266 - - 0% všechny regiony 
soudržnosti Cíle 1 2.022.798 EUR  

1.4.
Překonávání rasismu a 
xenofobie na trhu práce 
v oblasti Cíle 3

O MPSV 21, 22
předcházení projevům rasismu a xenofobie na českém trhu práce, a to jak s ohledem na 
etnické menšiny, a to zejména na romskou menšinu žijící na českém území, tak i na 
očekávaný další nárůst migrace související se vstupem ČR do EU

1 1 1 1 1 58,632 - - 0% celé území hlavního 
města Prahy 175.896 EUR

2.1.

Zlepšování podmínek a 
nástrojů pro rozvoj 
podnikání osob ze 
znevýhodněných skupin 
v oblastech Cíle 1

O MPSV 22, 16
podpora podnikání osob ze znevýhodněných skupin obyvatel (osoby dlouhodobě 
nezaměstnané, osoby nad 50 let, osoby bez kvalifikace, osoby nízkokvalifikované a 
osoby se zdravotním postižením)

1 1 1 1 1 1887,945 - - 0% všechny regiony 
soudržnosti Cíle 1 5.663.835 EUR 

2.2.

Zlepšování podmínek a 
nástrojů pro rozvoj 
podnikání osob ze 
znevýhodněných skupin 
v oblasti Cíle 3

O MPSV 22, 16
podpora podnikání osob ze znevýhodněných skupin obyvatel (osoby dlouhodobě 
nezaměstnané, osoby nad 50 let, osoby bez kvalifikace, osoby nízkokvalifikované a 
osoby se zdravotním postižením)

1 1 1 1 1 164,169 - - 0% celé území hlavního 
města Prahy 492.508 EUR

2.3.

Posilování sociální 
ekonomiky (třetího 
sektoru), zejména 
komunitních služeb se 
zaměřením na zvyšování
kvality pracovních míst v 
oblastech Cíle 1

O MPSV 22, 23 podpora rozvoje a posilování třetího sektoru s cílem zvýšení kvality pracovních míst 1 1 1 1 1 1887,945 - - 0% všechny regiony 
soudržnosti Cíle 1 5.663.835 EUR 

2.4.

Posilování sociální 
ekonomiky (třetího 
sektoru), zejména 
komunitních služeb se 
zaměřením na zvyšování
kvality pracovních míst v 
oblasti Cíle 3

O MPSV 22, 23 podpora rozvoje a posilování třetího sektoru s cílem zvýšení kvality pracovních míst 1 1 1 1 1 164,169 - - 0% celé území hlavního 
města Prahy 492.508 EUR

3.1.

Podpora celoživotního 
učení a postupů 
umožňujících 
zaměstnání osob ze 
znevýhodněných a 
diskriminovaných skupin 
na trhu práce v 
oblastech Cíle 1

O MPSV 22, 23 zlepšení vzdělávacích příležitostí znevýhodněných skupin prostřednictvím vývoje nových 
systémových přístupů v oblasti celoživotního učení 1 1 1 1 1 1887,945 - - 0% všechny regiony 

soudržnosti Cíle 1 5.663.836 EUR 

3.2.

Podpora celoživotního 
učení a postupů 
umožňujících 
zaměstnání osob ze 
znevýhodněných a 
diskriminovaných skupin 
na trhu práce v oblasti 
Cíle 3

O MPSV 22, 23 zlepšení vzdělávacích příležitostí znevýhodněných skupin prostřednictvím vývoje nových 
systémových přístupů v oblasti celoživotního učení 1 1 1 1 1 164,169 - - 0% celé území hlavního 

města Prahy 492.508 EUR

3.3.

Podpora adaptability 
podniků a zaměstnanců 
na strukturální změny a 
na využívání 
informačních a dalších 
nových technologií v 
oblastech Cíle 1

O MPSV 21, 22, 
23

tato tématická oblast je zaměřena především na podporu vytváření a rozvoj flexibilních 
forem práce a dále na zvyšování informační gramotnosti osob ze znevýhodněných 
skupin obyvatel, neboť informační gramotnost umožňuje lepší orientaci v nabídkách 
práce i zvyšuje pravděpodobnost získání pracovního místa

1 1 1 1 1 1618,239 - - 0% všechny regiony 
soudržnosti Cíle 1 4.854.716 EUR 

3.4.

Podpora adaptability 
podniků a zaměstnanců 
na strukturální změny a 
na využívání 
informačních a dalších 
nových technologií v 
oblasti Cíle 3

O MPSV 21, 22, 
23

tato tématická oblast je zaměřena především na podporu vytváření a rozvoj flexibilních 
forem práce a dále na zvyšování informační gramotnosti osob ze znevýhodněných 
skupin obyvatel, neboť informační gramotnost umožňuje lepší orientaci v nabídkách 
práce i zvyšuje pravděpodobnost získání pracovního místa

1 1 1 1 1 140,717 - - 0% celé území hlavního 
města Prahy 422.150 EUR 

4.1.

Slaďování rodinného a 
pracovního života, rozvoj
flexibilnějších a 
účinnějších forem 
organizace práce a 
podpůrných služeb v 
oblastech Cíle 1

O MPSV 21, 22

rozvoj nových flexibilních forem organizace práce a dalších podpůrných služeb s cílem 
dosažení většího sladění rodinného a pracovního života, a to především těch členů 
rodiny, kteří jsou nejvíce zaměstnáni péčí o domácnost, o děti či jiné závislé příslušníky 
rodiny

1 1 1 1 1 674,266 - - 0% všechny regiony 
soudržnosti Cíle 1 2.022.798 EUR  

Globálním cílem je zvýšení kapacity třetího sektoru

Globálním cílem je rozvoj jednotlivých prvků systému 
celoživotního učení zaměřených na znevýhodněné skupiny

Globálním cílem je rozvoj jednotlivých prvků systému 
umožňujícího bezproblémovou harmonizaci rodinného a

Globálním cílem je zdokonalení aplikace moderních technologií při
řešení strukturálních změn

Globálním cílem je zlepšení soužití majoritní společnosti a minorit

Globálním cílem je rozvoj podnikatelských aktivit osob ze 
znevýhodněných skupin
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4.2.

Slaďování rodinného a 
pracovního života, rozvoj
flexibilnějších a 
účinnějších forem 
organizace práce a 
podpůrných služeb v 
oblasti Cíle 3

O MPSV 21, 22

rozvoj nových flexibilních forem organizace práce a dalších podpůrných služeb s cílem 
dosažení většího sladění rodinného a pracovního života, a to především těch členů 
rodiny, kteří jsou nejvíce zaměstnáni péčí o domácnost, o děti či jiné závislé příslušníky 
rodiny

1 1 1 1 1 58,632 - - 0% celé území hlavního 
města Prahy 175.896 EUR 

4.3.

Snižování rozdílů v 
uplatňování žen a mužů 
na trhu práce v 
oblastech Cíle 1

O MPSV 22 odstraňování vžitých stereotypů o rolích zastávaných muži a ženami i na odstraňování 
důsledků těchto stereotypů 1 1 1 1 1 674,266 - - 0% všechny regiony 

soudržnosti Cíle 1 2.022.798 EUR  

4.4.

Snižování rozdílů v 
uplatňování žen a mužů 
na trhu práce v oblasti 
Cíle 3

O MPSV 22 odstraňování vžitých stereotypů o rolích zastávaných muži a ženami i na odstraňování 
důsledků těchto stereotypů 1 1 1 1 1 58,632 - - 0% celé území hlavního 

města Prahy 175.896 EUR 

5.1.
Pomoc žadatelům o azyl 
v přístupu na trh práce v 
oblastech Cíle 1

O MPSV 22
pomoc cizím státním příslušníkům, kteří v ČR požádali o azyl, přičemž přednostně bude 
pomoc poskytována těm cizím státním příslušníkům, kteří patří i do jinak znevýhodněné 
skupiny obyvatel

1 1 1 1 1 674,266 - - 0% všechny regiony 
soudržnosti Cíle 1 2.022.798 EUR  

5.2.
Pomoc žadatelům o azyl 
v přístupu na trh práce v 
oblasti Cíle 3

O MPSV 22
pomoc cizím státním příslušníkům, kteří v ČR požádali o azyl, přičemž přednostně bude 
pomoc poskytována těm cizím státním příslušníkům, kteří patří i do jinak znevýhodněné 
skupiny obyvatel

1 1 1 1 1 58,632 - - 0% celé území hlavního 
města Prahy 175.896 EUR

HRDP

1 Předčasné ukončení 
zemědělské činnosti O MZe 11

zajištění přiměřeného příjmu a důstojných životních podmínek pro starší zemědělce (nad 
55 let), kteří se rozhodnou ukončit aktivní zemědělské hospodaření (podnikání), 
podněcování procesu nahrazování starších zemědělců mladšími zemědělci, schopnými 
zlepšit ekonomickou životaschopnost zemědělských podniků a zajistit jejich strukturální 
přizpůsobování

Cíli opatření jsou zajištění přiměřeného příjmu a důstojných 
životních podmínek pro starší zemědělce (nad 55 let), kteří se 
rozhodnou ukončit aktivní zemědělské hospodaření; podněcování 
procesu nahrazování starších zemědělců mladšími, schopnými 
zlepšit ekonomickou životaschopnost zemědělských podniků a 
zajistit jejich strukturální přizpůsobování

0 0 0 1 0 2960 210 000 Kč 75 000 Kč 0% celé území ČR 8.880.000 EUR 

2

Méně příznivé oblasti a 
oblasti s 
environmentálními 
omezeními

O MZe 11 podpora zatravňování orné půdy, poskytování vyrovnávacího příspěvku na údržbu 
travního porostu

Cíli opatření jsou zajistit odpovídající příjmy zemědělským 
podnikům hospodařícím ve ztížených podmínkách; přispět k 
udržitelnému využití zemědělské půdy a ochraně ostatních 
přírodních zdrojů (zejména vodních zdrojů); přispět ke stabilizaci 
venkovské populace; udržet atraktivitu krajiny (krajinný ráz); 
podpořit systémy hospodaření přátelské životnímu prostředí

0 0 0 1 0 101556,667 - - 0% LFA (58 % území ČR) 304.670.000 EUR

3 Agro-environmentální 
opatření O MZe 11

ekologické zemědělství, ošetřování travních porostů, péče o krajinu (zatravňování orné 
půdy, tvorba travnatých pásů na svažitých půdách, pěstování meziplodin, trvale 
podmáčené louky a rašelinné louky, ptačí lokality na TP, biopásy), osevní postup v 
ochranných zónách jeskyní

Opatření řeší zrychlený odtok vody z krajiny; problémy eroze půdy
podporu ekologické stability krajiny; zachování a zvýšení 
biologické různorodosti na zemědělsky využívané půdě

0 0 0 1 0 111663,333 - - 0% celé území ČR 334.990.000 EUR

4 Lesnictví O MZe 12 zalesňování zemědělské půdy a založení porostů rychle rostoucích dřevin pro 
energetické využití

Cíli opatření jsou trvalé snížení výměry zemědělsky obdělávaných 
půd; rozšíření zalesněných ploch a posílení biodiverzity krajiny; 
posílení dimenze trvalé udržitelnosti venkovského prostoru; 
změna struktury zemědělských farem s cílem zajištění jiných 
příjmů formou diverzifikace jejich aktivit; zlepšení ekologické 
rovnováhy venkovského prostoru.

0 0 0 1 0 6879,667 - - 0% celé území ČR 20.639.000 EUR

5 Zakládání skupin 
výrobců O MZe 11 podpora zakládání skupin zemědělských výrobců, přizpůsobování zemědělských výrobků

těchto skupin výrobců tržním požadavkům velkoobchodních výkupců a zpracovatelů

Cíli opatření jsou zakládání skupin zemědělských výrobců a jejich 
sdružení za účelem společného odbytu základních zemědělských 
výrobků; přizpůsobení zemědělských výrobků těchto skupin 
výrobců tržním požadavkům velkoobchodních výkupců a 
zpracovatelů; zvyšování přidané hodnoty společné produkce a 
jejího lepšího zhodnocení přípravou dodávek, tříděním, 
skladováním, jednotnou kvalitou a centralizací prodeje; stanovení 
společných pravidel pro informace mezi odbytovými organizacemi 
výrobců a odběrateli o výrobě, plynulosti dodávek během celého 
roku (sezónnost produkce); podpoření technického a 
technologického rozvoje a vytváření marketingových struktur 
odbytových skupin výrobců k zajištění těchto opatření

0 0 0 1 0 1931,333 50000–100000 EUR 
ročně - 0% celé území ČR 5.794.000 EUR 

umožňujícího bezproblémovou harmonizaci rodinného a 
pracovního života

Globálním cílem je posílení principu rovnosti žen a mužů na trhu 
práce

Globálním cílem je usnadnit přístup zvláště těch žadatelů o azyl, o 
jejichž žádosti nebude rozhodnuto do 1 roku, na trh práce v ČR
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Příloha 1: Databázedotačních titulů

Národní 
programy

1 Výzkum pro potřeby 
regionů

progra
m MMR 18

zvýšení kvality managementu regionálních a místních správ, marketingu a projektového 
managementu, hledání metody pro řešení problémů regionálních a místních správ s 
vysokou četností výskytu, zpracování metodiky dopravního systému na regionální a 
místní úrovni včetně přihlédnutí k možnostem zlepšení situace využitím alternativních 
zdrojů pohonu, zapojení neprůmyslových pozemků a ostatních nemovitostí uvnitř a na 
okraji urbanizovaných území do sociálních a ekonomických vazeb v obcích, výzkum 
ploch pro rozvoj bydlení, smíšené funkce a vybavenost, vyhledávání a užití unikátních 
místních atraktivit použitelných institucemi místní a regionální správy pro rozvoj 
cestovního ruchu, vytváření postupu při organizování unikátních místních účelových 
volnočasových aktivit institucemi místní a regionální správy k využití pro rozvoj 
cestovního ruchu a společenské integraci ohrožených skupin, hledání způsobů 
usnadňujících tvorbu odhadů nákladů pro vytváření podkladových materiálů a hledání 
vhodných technických a programových řešení pro komunikační strategii při 
shromažďování dat v území po pohromě, 

Program má za cíl podpořit záměry regionální politiky ČR 
vycházející ze Strategie regionálního rozvoje ČR a ze zákona o 
podpoře regionálního rozvoje a norem a politik EU. Program zajistí
progresivní poznatkovou základnu a návrhy opatření v oblasti 
regionálního rozvoje a správy, zkvalitní výkonné a kontrolní 
činnosti orgánů státní správy a samosprávy. Dále zajistí poznatky 
pro integraci nevyužitelných ploch a objektů pro rozvoj obcí, 
podpoří vyhledání a využití místních atraktivit a volnočasových 
aktivit pro rozvoj turistického ruchu a společenskou integraci 
ohrožených skupin a rovněž zajistí přípravu řešení potencionálních
škod vyvolaných živelnými pohromami.

1 1 1 1 0 1003 - - 0% celé území ČR 30 mil Kč

2 Program obnovy 
venkova

progra
m MMR 13, 31, 

35, 36

aktivity směřující k rozvoji sounáležitosti místních obyvatel s jejich obcí a přirozenými 
regiony, osvětové, kulturní a společenské akce (kronika obce, místní zpravodaj, 
výstavky, výchovná, osvětová, informační a propagační činnost zaměřená k obnově a 
rozvoji vesnice apod.), rozvoj hospodářství obce, zachování, obnova a údržba venkovské
zástavby, zkvalitnění občanské vybavenosti, úprava veřejných prostranství, zkvalitnění 
technické infrastruktury a komunikací, zlepšení dopravní obslužnosti, ochrana a obnova 
kulturní krajiny, podpora osvěty, vzdělávání a poradenství v oblasti obnovy vesnice a 
rozvoje venkova, zpracování urbanistických studií a územních plánů obcí, popř. 
programů obnovy vesnic, obnova a hledání regionální identity, vzdělávání a poradenství 
v oblasti obnovy vesnic a rozvoje venkova, příprava a realizace programů sociálně 
ekonomického rozvoje a integrovaných projektů venkovských mikroregionů zaměřených 
na socioekonomický rozvoj, propojujících obnovu občanské vybavenosti a technické 
infrastruktury s aktivní politikou zaměstnanosti, podporou malého a středního 
zemědělského i nezemědělského podnikání, cestovního ruchu a s péčí o krajinu a kulturn

Cílem programu je vytvořit organizační a ekonomické podmínky k 
podnícení a k podpoře obyvatel venkova a samospráv 
venkovských obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o 
harmonický rozvoj zdravého životního prostředí, udržování 
přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj 
ekologicky nezávadného hospodářství.

1 0 0 0 0 1941 - -
ad 
podprogra
my

celé území ČR 58 mil Kč

2.1.
Obnova a údržba 
venkovské zástavby a 
občanské vybavenosti

podpor
gram MMR 13, 35, 

36

radnice, školy, mateřské školy, tělovýchovná zařízení, kulturní zařízení, zdravotnická 
zařízení, zařízení sociální péče, obytné budovy, hasičské zbrojnice, požární nádrže, 
sakrální stavby, hřbitovy, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, drobná architektura
ostatní;

ad celý program 1 0 0 0 0 - - - min 40% celé území ČR -

2.2. Komplexní úprava 
veřejných prostranství

podpor
gram MMR 13, 35 úprava veřejných prostranství ad celý program 1 0 0 0 0 - - - min 40% celé území ČR -

2.3. Obnova a zřizování 
veřejné zeleně

podpor
gram MMR 13, 35 obnova a zřizování veřejné zeleně ad celý program 1 0 0 0 0 - - - min 40% celé území ČR -

2.4.

Rekonstrukce místních 
komunikací, výstavba 
cyklistických a pěších 
stezek, rekonstrukce a 
výstavba veřejného 
osvětlení

podpor
gram MMR 13, 31, 

35 místní komunikace, cyklistické a pěší stezky; veřejné osvětlení ad celý program 1 0 0 0 0 - - - min 40% celé území ČR -

3

Regionální program 
podpory rozvoje 
průmyslových 
podnikatelských 
subjektů na území 
NUTS2 Severozápad, 
Moravskoslezsko a 
dalších regionech

progra
m MMR 15, 16, 

18, 21

podpora aktivit snižujících nezaměstnanost v regionu, zvyšujících hospodářskou 
výkonnost regionu, zvyšujících konkurenceschopnost, inovativní projekty, zpracované na 
základě spolupráce s vědecko-výzkumnou základnou pro rozvoj progresivních odvětví s 
růstovým potenciálem, tvorba nových pracovních míst zejména ve zpracovatelském 
průmyslu

Cílem programu je podpora realizace vybraných projektů k 
zajištění vzniku nových pracovních míst ve vybraných regionech 
se soustředěnou podporou státu s dodržením maximální efektivity 
a hospodárnosti vynaložených finančních prostředků. Prioritami 
jsou snižování nezaměstnanosti v regionu; podpora inovativních 
projektů, zpracovaných na základě spolupráce s vědecko-
výzkumnou základnou pro rozvoj progresivních odvětví s růstovým
potenciálem; podpora zřizování nových pracovních míst, zejména 
ve zpracovatelském průmyslu; zvýšení hospodářské výkonnosti 
regionu; zvýšení konkurenceschopnosti

0 0 0 1 0 4820 20 mil. Kč - min 50 %

okresy Bruntál, Frýdek-
Místek, Nový Jičín, 
Karviná Ostrava – město, 
Děčín, Chomutov, 
Litoměřice, Louny, Most, 
Teplice, Ústí nad Labem, 
Český Krumlov, Hodonín, 
Jeseník, Přerov, 
Rakovník, Svitavy, 
Šumperk, Tachov, 
Třebíč, Vyškov a Znojmo

144,057 mil Kč 

4

Regionální program 
podpory rozvoje 
severozápadních Čech a
Moravskoslezského 
regionu

progra
m MMR 15, 16, 

17, 35 specifikováno v rámci jednotlivých titulů

Prioritním cílem regionálního programu je podpora rozvoje 
infrastruktury malého a středního podnikání, snížení 
nezaměstnanosti a podpora záměrů rozvoje na úseku cestovního 
ruchu v hospodářsky a strukturálně postižených oblastech 
severozápadních Čech a severní Moravy

1 0 0 0 0 14329 - 100 tis. Kč min. 30 %

okresy Bruntál, Frýdek-
Místek, Nový Jičín, 
Karviná, Ostrava-město, 
Děčín, Chomutov, 
Litoměřice, Louny, Most, 
Teplice, Ústí nad Labem

428,208 mil Kč 
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Příloha 1: Databázedotačních titulů

4.1.

Investiční příprava 
průmyslových ploch a 
dalších objektů pro 
podnikání, revitalizace a 
oživení zastaralých a 
nevyužívaných 
průmyslových areálů

titul MMR 15, 16, 
35

zprovoznění dočasně nevyužívaných průmyslových ploch a dalších prostor, rekonstrukce
dočasně nevyužívaných objektů vhodných pro podnikání, výstavba, rozšíření či 
rekonstrukce dopravní a technické infrastruktury v území těchto průmyslových ploch a 
dalších prostor, případně bezprostředně navazujících, ale nutných pro jejich fungování

není specifikováno 1 0 0 0 0 8911 - 100 tis. Kč min 30 %

okresy Bruntál, Frýdek-
Místek, Nový Jičín, 
Karviná, Ostrava-město, 
Děčín, Chomutov, 
Litoměřice, Louny, Most, 
Teplice, Ústí nad Labem

266,292 mil Kč 

4.2. Podpora investic pro 
rozvoj cestovního ruchu titul MMR 17, 32, 

35

realizace infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu včetně lázeňství (vybraná sportovní, 
rekreační a obslužná zařízení, parkoviště, turistické stezky a cyklostezky atd.), podpora 
podnikatelské infrastruktury (výstavba institucí cestovního ruchu, rozvoj informačního 
systému a zřizování informačních turistických center), rekonstrukce technických a 
kulturních památek

není specifikováno 1 0 0 0 0 0 - 100 tis. Kč min 30 %

okresy Bruntál, Frýdek-
Místek, Nový Jičín, 
Karviná, Ostrava-město, 
Děčín, Chomutov, 
Litoměřice, Louny, Most, 
Teplice, Ústí nad Labem

0

4.3.

Příprava pilotních 
projektů pro Společný 
regionální operační 
program

titul MMR 35 komplexní příprava projektové dokumentace pro projektové záměry, které budou 
následně předloženy do SROP není specifikováno 1 0 0 0 0 3868 - 100 tis. Kč min 30 % všechny regiony 

soudržnosti Cíle 1 115,602 mil Kč

4.4.

Financování přípravy 
pilotních projektů pro 
revitalizaci 
Moravskoslezského 
kraje

titul MMR 35

Podpora přípravy projektů zaměřená na:pomoc lidem ohroženým nezaměstnaností v 
důsledku propouštění (cíleným přeškolováním pro nová odvětví), generování nových 
pracovních míst,
pomoc malým a středním firmám, podpora novým investorům, včetně podpory rozvoje 
odvětvových subdodavatelských sítí (klastrů), zajištění regenerace nevyužívaných 
průmyslových areálů a vytvoření atraktivní nabídky na trhu nemovitostí pro podnikání, 
rozvoj turismu a s tím spojených služeb, využití přirozeného potenciálu venkova pro jeho 
rozvoj, podpora přeshraniční spolupráce i v rámci programových záměrů Evropské unie, 
podpora přípravy projektů v rámci všech programů a iniciativ Evropské unie, další aktivity
ve prospěch revitalizace kraje, jako je rozvoj infrastruktury, účinný marketing regionu pro 
přilákání strategických investorů, atraktivní systém veřejné podpory podnikání včetně sítě
služeb pro podnikatele

není specifikováno 1 1 1 0 1 1478 - 100 tis. Kč min 0%

okresy Bruntál, Frýdek-
Místek, Nový Jičín, 
Karviná, Ostrava-město, 
Děčín, Chomutov, 
Litoměřice, Louny, Most, 
Teplice, Ústí nad Labem

44,156 mil Kč

5

Regionální program 
podpory obnovy a 
výstavby technické 
infrastruktury v bývalých 
vojenských újezdech 
Ralsko a Mladá

progra
m MMR 35 výstavba nebo obnova technické infrastruktury: vodovod, kanalizace, plynovod, místní 

komunikace, veřejné osvětlení, orientační a informační systém

Cílem programu je podpora výstavby a obnovy technické 
infrastruktury a tím umožnění zprovoznění privatizovaných objektů
a rozšíření nabídky vhodných zainvestovaných pozemků, 
umožňujících vstup dalších investorů do území, čímž bude 
dosaženo snížení nezaměstnanosti.

1 0 0 0 0 669 100 tis. Kč min 15 %

obce, jejichž katastrální 
území nebo jejich části 
leží na území bývalých 
vojenských újezdů 
Ralsko a Mladá

20 mil Kč

6

Regionální program 
podpory rozvoje 
hospodářsky slabých a 
strukturálně postižených 
regionů

MMR
15, 16, 
17, 31, 
35

specifikováno v rámci jednotlivých titulů

Prioritním cílem tohoto programu je podpora rozvoje infrastruktury 
pro malé a střední podnikání, snížení nezaměstnanosti, podpora 
záměrů na úseku cestovního ruchu a obnova území postižených 
živelní nebo jinou pohromou

1 0 0 0 0 2182 - 100 tis. Kč
30 % v NP 
Šumava; 
jinak 50 %

obce, jejichž katastrální 
území leží v okresech 
Český Krumlov, Hodonín, 
Jeseník, Přerov, 
Rakovník, Svitavy, 
Šumperk, Tachov, 
Třebíč, Vyškov a Znojmo 
a obce postižené 
povodněmi z okresů 
uvedených v usnesení 
vlády č. 809 ze dne 
21.srpna 2002

65,2 mil Kč 

6.1.

Investiční příprava 
průmyslových ploch a 
dalších objektů pro 
podnikání, revitalizace a 
oživení zastaralých a 
nevyužívaných 
průmyslových areálů

titul MMR 15, 16, 
31, 35

zprovoznění dočasně nevyužívaných průmyslových ploch a dalších prostor, rekonstrukce
dočasně nevyužívaných objektů vhodných pro podnikání, výstavba, rozšíření či 
rekonstrukce dopravní a technické infrastruktury v území těchto průmyslových ploch a 
dalších prostor, příp. bezprostředně navazujících, ale nutných pro jejich fungování

není specifikováno 1 0 0 0 0 - - 100 tis. Kč
30 % v NP 
Šumava; 
jinak 50 %

obce, jejichž katastrální 
území leží v okresech 
Český Krumlov, Hodonín, 
Jeseník, Přerov, 
Rakovník, Svitavy, 
Šumperk, Tachov, 
Třebíč, Vyškov a Znojmo 
a obce postižené 
povodněmi z okresů 
uvedených v usnesení 
vlády č. 809 ze dne 
21.srpna 2002

-

6.2. Podpora investic pro 
rozvoj cestovního ruchu titul MMR 17

realizace infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu (vybraná sportovní, rekreační a 
obslužná zařízení, parkoviště, turistické stezky a cyklostezky, atd.), podpora 
podnikatelské infrastruktury (výstavba institucí cestovního ruchu, rozvoj informačního 
systému a zřizování informačních turistických center), rekonstrukce technických a 
kulturních památek

není specifikováno 1 0 0 0 0 - - 100 tis. Kč
30 % v NP 
Šumava; 
jinak 50 %

obce, jejichž katastrální 
území leží v okresech 
Český Krumlov, Hodonín, 
Jeseník, Přerov, 
Rakovník, Svitavy, 
Šumperk, Tachov, 
Třebíč, Vyškov a Znojmo 
a obce postižené 
povodněmi z okresů 
uvedených v usnesení 
vlády č. 809 ze dne 
21.srpna 2002

-
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6.3.

Obnova a rekonstrukce 
území postižených 
živelní nebo jinou 
pohromou

titul MMR 31, 35, 
36

obnova a rekonstrukce místních komunikací včetně související technické infrastruktury, 
obnova a oprava nezbytné občanské  vybavenosti není specifikováno 1 0 0 0 0 - - 100 tis. Kč

30 % v NP 
Šumava; 
jinak 50 %

obce, jejichž katastrální 
území leží v okresech 
Český Krumlov, Hodonín, 
Jeseník, Přerov, 
Rakovník, Svitavy, 
Šumperk, Tachov, 
Třebíč, Vyškov a Znojmo 
a obce postižené 
povodněmi z okresů 
uvedených v usnesení 
vlády č. 809 ze dne 
21.srpna 2002

-

7 Program rozvoje 
vojenských území

progra
m MMR 31, 35 viz podprogramy viz podprogramy 1 0 0 0 0 - - - - - -

7.1. Infrastruktura a 
rekonstrukce

podpro
gram MMR 31, 35

podpora rekonstrukce převzatých kasárenských areálů popřípadě dalších objektů a ploch
pro nové civilní využití (podnikání, vzdělávání, sociální služby, zařízení pro rozvoj obce a 
pod.), podpora rekonstrukce případně vybudování nové infrastruktury v kasárnách nebo 
vojenských areálech související s novým využitím bývalých vojenských objektů a ploch, 
nebo související infrastruktury umožňující napojení na nadřazené sítě, obnova místních 
komunikací, parkovacích ploch a veřejného osvětlení, podpora využití převzatých 
objektů, zařízení a pozemků pro účely rozvoje cestovního ruchu, rekreace a sportu, 
podpora demolic devastovaných nebo nevyužitelných objektů bránících provedení 
revitalizace areálů a uvolněných ploch, podpora zpracování studií hodnotících 
předpoklady a vhodnost využití objektů a území uvolňovaných armádou

Cílem podprogramu je zmírnění důsledků rušení vojenských 
posádek prováděné v rámci reformy Armády ČR v nejvíce 
postižených obcích a městech a revitalizace území a objektů v 
kasárnách nebo vojenských areálech souvisejících s novým 
využitím bývalých vojenských objektů a ploch. Podprogram proto 
podporuje nejvýznamnější projekty a akce směřující k obnově a 
záchraně státního majetku převedeného obcím v průběhu reformy 
Armády ČR

1 0 0 0 0 2039 - - min 50 %

obce, jejichž katastrální 
území nebo jejich části 
leží na území výrazně 
postižených redukcí nebo 
zánikem vojenských 
posádek a zařízení

60,948 mil Kč 

7.2.
Aktualizace územně 
plánovací dokumentace 
obcí

podpro
gram MMR 35

pořízení změny platné územně plánovací dokumentace obcí, aktualizace rozpracované 
územně plánovací dokumentace obcí, pořízení nové územně plánovací dokumentace 
pouze v případě výrazně postižených obcí

Cílem podprogramu je podpora obcí a měst ke zmírnění 
ekonomických a sociálních důsledků rušení vojenských posádek 
prováděné v rámci reformy AČR v nejvíce postižených obcích a 
městech a revitalizace území a objektů v kasárnách nebo 
vojenských areálech souvisejících s novým využitím bývalých 
vojenských objektů a ploch. Podprogram proto podporuje 
aktualizaci ÚPD postižených obcí a vytváří podmínky pro jejich 
rychlý rozvoj a zhodnocování území a zmírnění důsledků odlivu 
obyvatelstva, jehož dopad se projeví v ekonomické i sociální 
rovině života postižené oblasti

1 0 0 0 0 21 - - 30 - 50 %

obce, jejichž katastrální 
území nebo jejich části 
leží na území výrazně 
postižených redukcí nebo 
zánikem vojenských 
posádek a zařízení

0,636 mil Kč 

8

Program podpory 
rekonstrukce bývalých 
vojenských objektů pro 
účely nájemního bydlení 
pro rok 2004

progra
m MMR 35 stavební rekonstrukce bývalých vojenských objektů a jejich využití pro obecní nájemní 

bydlení

Cílem podpory je využití, po provedení stavební rekonstrukce, 
vyklizených bývalých vojenských objektů pro obecní nájemní 
bydlení.

1 0 0 0 0 1726 530 tis. Kč na 1 byt - min 50 %

obce, které v rámci 
reformy armády převzaly 
podle zákona č. 174/2003
Sb. nepotřebný vojenský 
majetek darovací 
smlouvou

51,591 mil Kč 

9 Státní program podpory 
cestovního ruchu

progra
m MMR 17 ad podprogramy ad podprogramy - - - - - 5518 - - - - 164,9 mil Kč 

9.1. Podpora rozvoje 
lázeňství pro rok 2004

podpro
gram MMR 17

rekonstrukce a vybudování místní komunikace, chodníku, veřejného osvětlení, 
závlahového systému, parkoviště, lázeňské léčebny, hromadného ubytovacího zařízení, 
balneoprovozu, bazénu, kolonád a pitných pavilonů, sportovně-rekreačního zařízení 
sloužícího aktivitám účastníků cestovního ruchu, informačního střediska, kulturního 
zařízení apod, veřejného WC, úprava a výsadba veřejné zeleně, pořízení strojů a 
zařízení na údržbu zeleně, úprava pramenů minerálních vod, rekonstrukce památkově 
chráněných objektů v majetku města, další zařízení sloužící rozvoji cestovního ruchu

Cílem podprogramu je vytvořit ekonomické podmínky k iniciaci a 
podpoře aktivit, které umožní vybudování a rekonstrukci lázeňské 
infrastruktury. (Článek 1 Zásad)

1 0 0 0 0 646 - - min 50 %

obce, které mají 
schválený statut 
lázeňského místa,obce 
se stanovenými 
přírodními lázněmi, obce, 
na jejichž území nebo v 
blízkosti jejich území se 
nachází přírodní léčivý 
zdroj nebo které mají 
územním plánem 
vymezenou oblast pro 
vybudování přírodních 
léčebných lázní a 
systematicky vytvářejí 
podmínky pro jejich vznik

19,31 mil Kč 

9.2.

Podpora budování 
doprovodné 
infrastruktury cestovního 
ruchu pro sportovně-
rekreační aktivity pro rok 
2004

podpro
gram MMR 17

vybudování, oprava a rekonstrukce cyklostezek (účelová komunikace vybudovaná pro 
cykloturistiku, zpevněný povrch, náklady na 1 km cca 1,0 – 1,5 mil. Kč) v rámci 
sportovně-rekreačních aktivit, parkoviště a odpočívárny pro cykloturistiku, infrastruktura 
pro rekreační a sportovní plavby (vodácký kemp, tábořiště, přístaviště), víceúčelové 
nezastřešené hřiště pro míčové sporty u ubytovacího zařízení cestovního ruchu (mimo 
fotbalové hřiště), tenisové hřiště u ubytovacího zařízení cestovního ruchu, bazén, 
koupaliště (včetně sauny u těchto zařízení), jezdecká stáj a jízdárna, technické 
zasněžování, lyžařské vleky, večerní osvětlení lyžařských tratí, pořízení techniky na 
úpravu sjezdových a běžeckých tratí, odbavovacího systému u lyžařských vleků, 
infrastruktura pro adrenalinové sporty (např. lanové centrum pro výcvik horolezectví), 
veřejné WC u sportovně-rekreačního zařízení, dalších zařízení sloužících rozvoji 
cestovního ruchu

Cílem podprogramu je vytvořit ekonomické podmínky pro rozšíření
nabídky doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně
rekreační aktivity. (Článek 1 Zásad)

0 0 0 1 1 1635 - - min 50 % území celé ČR 48,85 mil Kč 
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9.3.

Podpora prezentace ČR 
jako destinace 
cestovního ruchu pro rok 
2004

podpro
gram MMR 17

propagace ČR jako celku, propagační aktivity, které překračují hranice jednotlivých 
regionů a krajů, celostátní propagace jednotlivých tematických oblastí cestovního ruchu: 
lázeňské turistiky, kongresové a incentivní  turistiky, hradů a zámků, kulturních a 
historických památek zapsaných do seznamu UNESCO, muzeí, galerií, církevních 
památek a poutních míst, Stezek dědictví, přírodního bohatství - národních parků, 
chráněných krajinných oblastí apod. (propagační materiály, propagační kampaně, 
vystavování na rozhodujících evropských a světových veletrzích cestovního ruchu, 
reklamy v médiích apod.), marketingové aktivity nadregionálního charakteru se 
zaměřením na ČR jako součást evropské destinace (marketingové výzkumy 
návštěvností a trendů apod.), zpracování projektu značení významných turistických a 
kulturních cílů včetně výtvarného návrhu řešení, výroby a instalace značek, propagace 
domácího cestovního ruchu, rozvoj kongresové turistiky, aktivity destinačního 
managementu

Cílem podprogramu je vytvořit ekonomické podmínky pro rozvoj 
propagačních a marketingových aktivit v oblasti cestovního ruchu, 
které přispějí k oživení zájmu o ČR. (Článek 1 Zásad)

1 1 0 1 1 3237 - - min 50 % území celé ČR 96,74 mil Kč 

10

Program podpory 
aktualizace územně 
plánovací dokumentace 
obcí postižených 
povodněmi se 
zaměřením na 
protipovodňovou 
ochranu

progra
m MMR 13, 31, 

35
změny schválené územně plánovací dokumentace obcí nebo aktualizace rozpracované 
ÚPD

Cílem této podpory je umožnit rozvoj obcí na vhodných 
pozemcích, vytvořit podmínky pro realizaci protipovodňových 
opatření a úprav krajiny a předejít tomu, aby docházelo k nové 
výstavbě na pozemcích, které byly postiženy povodněmi.

1 0 0 0 0 369 - - 0% obce, jejichž území bylo 
postiženo povodněmi 11,014 mil Kč 

11 Program regenerace 
panelových sídlišť

progra
m MMR 35 viz cíle programu

úpravy zaměřené na regeneraci stávajících panelových sídlišť, 
kterou je jejich přeměna ve víceúčelové celky a všestranné 
zlepšení obytného prostředí (ne opravy bytových panelových 
domů)

1 0 0 0 0 3713 - - 30% celé území ČR 110,956 mil Kč 

1 Program revitalizace 
říčních systémů

progra
m MŽP 34 ad podprogramy

Cílem je vytvořit podmínky pro obnovu přírodního prostředí  i 
zdrojů užívaných člověkem. Vodní režim patří k nejcitlivějším a 
také k nejvýznamnějším složkám krajiny. V kulturní krajině 
osídlené a využívané člověkem je pak jeho činností více nebo 
méně negativně ovlivňován. Člověk využívá zdroje povrchové i 
podzemní vody, zasahuje svou činností do přirozeného koloběhu 
vody a usměrňuje její toky v území. Nadměrným nebo 
neuváženým čerpáním a znečišťováním tohoto nezbytného zdroje 
způsobuje zhoršení kvality povrchových i podzemních vod. To 
může vést k zániku nebo podstatnému zhoršení stavu přírodního 
prostředí. Součástí Pravidel je tedy i řešení problémů 
s odkanalizováním a čištěním odpadních vod. Program 
revitalizace předpokládá postupné naplňování a realizaci opatření,
která povedou k udržení a systematickému zvyšování biologické 
rozmanitosti, příznivému uspořádání vodních poměrů a takovému 
uspořádání funkčního využití území, které zajišťuje ochranu 
přírodních i kulturních hodnot krajiny. (článek 2, odst. 3 pravidel)

- - - - - - - - - - -

1.1. revitalizace přirozené 
funkce vodních toků

podpro
gram MŽP 34

revitalizace vodních toků a jejich přírodního charakteru, včetně jejich niv, popř. včetně 
prokazatelně nezbytných výkupů pozemků k zajištění trvalé existence a ekologických 
funkcí revitalizovaných úseků toků a jejich niv, revitalizace odstavených ramen vodních 
toků, pramenných oblastí, zakládání a revitalizace břehových nebo doprovodných 
porostů podél vodních toků a melioračních kanálů, zajištění trvalé existence a plnění 
ekologických funkcí přirozeně revitalizovaných úseků toků a jejich niv, včetně výkupů 
pozemků k tomu nezbytných

ad celý program 1 1 1 1 1 - - - min 0 % území celé ČR -

1.2.

zakládání a revitalizace 
prvků systému 
ekologické stability 
vázaných na vodní režim

podpro
gram MŽP 34

revitalizace nevhodně odvodněných pozemků a odvodňovacích soustav, revitalizace a 
zakládání mokřadních ekosystémů, opatření pro obnovu zásob podzemních vod a 
stabilizaci vsakovacích ploch, protierozní opatření vázaná na zlepšování stability vodního
režimu

ad celý program 1 1 1 1 1 - - - min 0 % území celé ČR -

1.3.

odstraňování příčných 
překážek na vodních 
tocích a podpora 
takových technických 
řešení, která je  
neobsahují

podpro
gram MŽP 34 doplňování a stavba rybích přechodů, další opatření na tocích zajištující jejich 

zprůchodnění pro přirozenou migraci bioty ad celý program 1 1 1 1 1 - - - min 0 % území celé ČR -

1.4. revitalizace retenční 
schopnosti krajiny

podpro
gram MŽP 34

revitalizace v minulosti zaniklých a poškozených retenčních prostorů, zakládání nových 
retenčních prostorů, zejména jako součásti systémů ekologické stability krajiny, 
zvyšování retenční schopnosti území (např. poldry, systémy hrází, občasné rozlitiny 
apod.), protipovodňová opatření retenčního charakteru vázaná na zvýšení stability 
vodního režimu území

ad celý program 1 1 1 1 1 - - - min 0 % území celé ČR -

1.5.

výstavba a obnova ČOV 
a kanalizace vč. 
zakládání umělých 
mokřadů

podpro
gram MŽP 34 výstavba a obnova ČOV a kanalizace vč. zakládání umělých mokřadů ad celý program 1 0 0 1 0 - - - min 20 % území celé ČR -
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1.6.

revitalizace přirozené 
funkce vodních toků s 
revitalizací retenční 
schopnosti krajiny

podpro
gram MŽP 34

revitalizace vodních toků a jejich přírodního charakteru, včetně jejich niv, popř. včetně 
prokazatelně nezbytných výkupů pozemků, revitalizace odstavených ramen vodních 
toků, pramenných oblastí, zakládání a revitalizace břehových nebo doprovodných 
porostů podél vodních toků a melioračních kanálů, zajištění trvalé existence a plnění 
ekologických funkcí přirozeně revitalizovaných úseků toků a jejich niv, včetně výkupů 
pozemků, revitalizace v minulosti zaniklých a poškozených retenčních prostorů, 
zakládání nových retenčních prostorů, zejména jako součásti systémů ekologické 
stability krajiny, zvyšování retenční schopnosti území (např. poldry, systémy hrází, 
občasné rozlitiny apod.), protipovodňová opatření retenčního charakteru vázaná na 
zvýšení stability vodního režimu území

ad celý program 1 1 1 1 1 - - - min 0 % území celé ČR -

2

Státního programu na 
podporu úspor energie a 
využití obnovitelných 
zdrojů energie pro rok 
2004

progra
m MŽP 23, 33, 

34 viz podprogramy viz podprogramy - - - -

2.1.

Investiční podpora 
environmentálně 
šetrných způsobů 
vytápění a ohřevu TUV 
pro byty a rodinné domy 
pro fyzické osoby

progra
m MŽP 33, 34 kotle na biomasu, solární systémy na teplou vodu, solární systémy na přitápění a teplou 

vodu

Cílem je podpořit lokální systémy, které využívají sluneční energii 
nebo energii biomasy a zajišťují dodávku tepla a/nebo teplé vody 
pro fyzické osoby. (příloha č. 2 směrnice o čerpání prostředků ze 
SFŽP)

0 0 1 1 0 - 100 tis. Kč na jednu 
akci - min 50 % území celé ČR -

2.2.

Investiční podpora 
environmentálně 
šetrných způsobů 
zásobování energií v 
obcích a částech obcí

opatře
ní MŽP 33, 34

výstavba nových systémů využívajících obnovitelné zdroje, přechod stávajících systémů 
využívajících fosilní paliva na obnovitelné zdroje, instalace systémů využívajících 
biomasu, solárních systémů a tepelných čerpadel

Cílem je podpořit jak výstavbu nových systémů využívajících 
obnovitelné zdroje, tak přechod stávajících systémů využívajících 
fosilní paliva na obnovitelné zdroje. Jde o instalaci systémů 
využívajících biomasu, solárních systémů a tepelných čerpadel s 
výjimkou jednotek sloužících k vytápění a ohřevu vody v 
případech, kdy žadatelem je fyzická osoba.

1 1 1 1 1 - - - min 20 % území celé ČR -

2.3.

Investiční podpora 
environmentálně 
šetrných způsobů 
vytápění a ohřevu vody 
ve školství, zdravotnictví,
objektech sociální péče, 
obecně prospěšných 
objektech a v účelových 
zařízeních neziskového 
sektoru

opatře
ní MŽP 33, 34

náhrada nebo částečná náhrada vytápění, včetně ohřevu vody zařízeními na využívání 
obnovitelných zdrojů energie (kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární systémy), 
případně zavádění těchto zařízení na využití obnovitelných zdrojů tepla v nově 
budovaných objektech

dtto 1 1 1 1 1 - - - min 0 % území celé ČR -

2.4.

Investiční podpora 
vytápění tepelnými 
čerpadly pro byty a 
rodinné domy pro fyzické
osoby

opatře
ní MŽP 33, 34 instalace tepelného čerpadla dtto 0 0 0 1 0 - 100 tis. Kč na jednu 

akci - min 70 % území celé ČR -

2.5.
Investiční podpora 
výstavby malých vodních
elektráren

opatře
ní MŽP 33 výstavba a rekonstrukce elektráren do 10 MW instalovaného výkonu dtto 1 1 1 1 1 - - - min 30 % území celé ČR -

2.6.
Investiční podpora 
výstavby větrných 
elektráren

opatře
ní MŽP 33 výstavba větrných elektráren dtto 1 1 1 1 1 - - - min 40 % území celé ČR -

2.7.

Investiční podpora 
výstavby zařízení pro 
společnou výrobu 
elektrické energie a 
tepla z biomasy a z 
bioplynu

opatře
ní MŽP 33 výstavba zařízení pro společnou výrobu elektrické energie a tepla z biomasy a z bioplynudtto 1 1 1 1 1 - - - min 30 % území celé ČR -

2.8.

Investiční podpora 
environmentálně 
šetrných způsobů 
vytápění a ohřevu vody v
účelových zařízeních

opatře
ní MŽP 33, 34

instalace solárních systémů, tepelných čerpadel a systémů využívajících biomasu v 
účelových zařízeních (např. veřejné bazény a koupaliště, zařízení sportovišť, dále 
sušičky, objekty zemědělské výroby), využití odpadního tepla z chladících zařízení 
odpadních vod, kanalizací a rovněž náhrada spalování fosilních paliv biomasou nebo 
využití nekontaminované biomasy z výroby

dtto 1 1 1 1 1 - - - min 20 % území celé ČR -

2.9.

Investiční podpora 
environmentálně šetrné 
výroby elektrické energie
ze sluneční energie

opatře
ní MŽP 33, 34

instalace fotovoltaických zařízení připojených k síti, investice do pozemků, které jsou 
nezbytné pro splnění cílů ochrany životního prostředí, investice do budov, továren a 
zařízení na snížení nebo úplné odstranění znečištění a poškozování životního prostředí a
investice na úpravu výrobních metod s cílem ochrany životního prostředí, náklady na 
převod technologie na základě získání provozních licencí či patentovaného nebo 
nepatentovaného know-how

dtto 1 1 1 1 1 - - - min 70 % území celé ČR -

2.10. Slunce do škol opatře
ní MŽP 34 instalace fotovoltaických nebo fototermických zařízení malých výkonů ve školských 

zařízeních dtto 1 1 1 0 1 - 105 tis. Kč - min 10 % území celé ČR -
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2.11.

Podpora vzdělávání, 
propagace, osvěty a 
poradenství v rámci 
celostátní strategické 
kampaně na podporu 
využívání obnovitelných 
zdrojů energie

opatře
ní MŽP 23, 34

organizování výstav, soutěží, odborných vzdělávacích kurzů pro školy, příprava pomůcek
a předmětů využitelných při přípravě kampaně, organizování odborných kursů, seminářů 
a konferencí neziskového charakteru, které jsou orientovány na cílové skupiny veřejnosti
informační a propagační materiály

dtto 1 1 1 0 1 - 150 tis. Kč - min 0 % území celé ČR -

2.12. Podpora vydávání 
knižních publikací

opatře
ní MŽP 23, 34 vydávání knižních publikací dtto 1 1 1 1 1 - 250 tis. Kč - min 50 % území celé ČR -

3 Program péče o 
urbanizované prostředí

progra
m MŽP 34

regenerace nebo založení významných ploch obecní či vyhrazené zeleně (návsi, 
náměstí, parky, školní, výchovné, sociální a nemocniční zařízení, hřbitovy apod.); 
regenerace nebo tvorba izolační zeleně, oddělující obytnou zástavbu od průmyslových 
staveb či komerčních areálů (zón) nebo frekventovaných dopravních koridorů; 
regenerace nebo tvorba zeleně v nezastavitelném území příměstské krajiny s 
velkoplošnou komerčně industriální zástavbou; regenerace nebo tvorba vyhrazené 
zeleně na plochách výrobních areálů v zastavěném území sídel a na plochách v 
bezprostředním okolí těchto areálů; zakládání ploch obecní zeleně jako způsobu 
rekonverze nevyužívaných ploch a prostorů poškozených minulou výrobní činností (tzv. 
brownfields) ve smyslu jejich začlenění do krajiny sídel; zakládání ploch a koridorů 
sídelní zeleně v rámci realizace ÚSES, geodetické vytyčení hranic pozemku, jejich 
označení a stabilizaci hlavních lomových bodů hranic v terénu, vyhotovení 
geometrického plánu pro oddělení reálných částí parcel za účelem zápisu do katastru 
nemovitostí

Program sleduje tyto cíle: 1) napomoci uchování, obnově či 
zakládání významných ploch obecní zeleně (veřejně přístupné i 
vyhrazené zeleně) včetně zeleně školních, vzdělávacích, 
léčebných, sociálních a jiných obdobných zařízení s významnou 
socializační funkcí v sídelní krajině; 2) přispět k regeneraci 
přírodní složky životního prostředí území s průmyslovou, dopravní 
a výrobní funkcí; 3) podpořit rekonverzi nevyužívaných ploch a 
prostorů poškozených minulou výrobní činností (tzv. brownfields) v
sídelní krajině zakládáním významných ploch sídelní zeleně; 4) 
umožnit obnovu či zakládání ploch a koridorů sídelní zeleně jako 
součást realizace územního systému ekologické stability (článek 
1, odstavec 1 pravidel)

1 1 1 1 1 - - - min 20 % - -

4 Program péče o krajinu progra
m MŽP 34 viz podprogramy viz podprogramy - - - - - -

4.1.1. Ochrana krajiny proti 
erozi O MŽP 34

asanace a stabilizace projevů plošné a rýhové eroze mimo koryta vodních toků (jedná–li 
se pouze o preventivní opatření, nikoliv o odstranění následků nevhodného hospodaření 
nebo užívání), tvorba biologických protierozních opatření a realizace vymezených a 
schválených územních systémů ekologické stability (ÚSES) z  geneticky a stanovištně 
odpovídajícího osiva a sadbového materiálu

Sledované cíle jsou: 1) snižování ohroženosti půdního fondu erozí 
tvorbou protierozních opatření; 2) zvyšování retenční schopnosti 
krajiny (článek 9, odst. A programu)

0 0 0 1 0 - - - min 0 % území celé ČR -

4.1.2. Udržení kulturního stavu 
krajiny O MŽP 34

vytváření podmínek pro zachování významných biotopů včetně vymezených ptačích 
oblastí (šetrné kosení travních porostů a rákosin včetně odklízení posečené hmoty v 
termínu stanoveném orgánem ochrany přírody, extenzívní pastva, obnova skladby 
lučních společenstev, likvidace náletových dřevin a jiná biotechnická opatření), ošetření 
památných stromů a památných alejí a dalších významných stromů a alejí

Sledované cíle jsou: 1) udržení kulturního stavu, typického 
krajinného rázu a základních mimoprodukčních funkcí krajiny; 2) 
omezování nežádoucího šíření chorob na dřevinách; 3) zavádění 
ozdravných opatření v intenzívně zemědělsky využívaných 
oblastech; 4) podpora přírodě blízkých forem zemědělského 
hospodaření. (článek 9, odst. B programu)

0 0 0 1 0 - - - min 0 % území celé ČR -

4.1.3. Podpora druhové 
rozmanitosti O MŽP 34

podpora ustupujících populací původních rostlinných i živočišných druhů, jejich 
přirozených společenstev a stanovišť, opatření k podpoře přírodě blízkého hospodaření v
lesích, zejména ve vymezených a schválených  ÚSES a vymezených ptačích oblastech. 
Pouze na opatření, na něž se nevztahují dotace Ministerstva zemědělství

Sledovaným cílem je ochrana, uchování a obnova druhové 
rozmanitosti (článek 9 programu, odst. C programu) 0 0 0 1 0 - - - min 0 % území celé ČR -

4.2.1.

Péče o zvláště chráněná 
území a zvláště 
chráněné druhy rostlin a 
živočichů v předmětných 
územích

O MŽP 34

vyhotovení plánu péče a zeměměřické práce v předmětných územích, údržba a budován
technických zařízení nebo objektů sloužících k zajištění státem chráněných zájmů v 
předmětných územích, opatření směřující k odstranění dřívějších negativních zásahů 
nebo negativních vlivů, působících v předmětných územích, opatření zajišťující existenci 
částí přírody, pro jejichž ochranu byla předmětná území zřízena nebo existenci zvláště 
chráněného druhu

Cíle nejsou specifikovány. 0 0 1 0 0 - - - min 0 % chráněná území ČR -

SFŽP - Program péče o 
přírodní prostředí

progra
m MŽP 34

dílčí programy: Zakládání ÚSES, Ošetřování stromů a regenerace alejí a parků, 
Zabezpečení mimoprodukčních funkcí lesa a k přírodě šetrné hospodaření v lesích, Péče
o zamokřená území a vodní plochy, Realizace schválených plánů péče o ZCHÚ, Výkupy 
pozemků ve ZCHÚ, Realizace schválených záchranných programů, Program péče o 
půdu, Program regenerace urbanizované krajiny a Program na zpracování koncepcí 
ochrany přírody a krajiny

ad názvy dílčích podprogramů 0 0 1 1 1 - - - min 20 % území celé ČR -

1

Program pro podporu 
tvorby nových 
pracovních míst v 
regionech nejvíce 
postižených 
nezaměstnaností

progra
m

MPSV
, MPO 21, 23 viz podprogramy

Cílem programu je podpora tvorby nových pracovních míst formou
oživení zpracovatelského průmyslu či zavedení specifických 
služeb a hospodářského rozvoje v regionech ČR nejvíce 
postižených nezaměstnaností

0 0 0 1 0 - viz podporgramy  - 
viz 
podporgra
my

míra nezaměstnanosti 
nad 14 % (za dvě 
pololetí)

-

1.1.
Finanční podpora na 
tvorbu nových 
pracovních míst (APZ)

typ 
podpor
y

MPSV 21
vytvoření nových pracovních míst zavedením nové výroby či poskytováním specifických 
služeb, rozšířením stávající výroby, rozšířením poskytování stávajících specifických 
služeb

viz program 0 0 0 1 0 13704
200 tis. Kč na jedno 
nově vytvořené p. 
místo

 - min 25 % regiony nejvíce postižené 
nezaměstnaností 409,56 mil Kč 

1.2.

Finanční podpora na 
rekvalifikaci nebo 
školení zaměstnanců 
(APZ)

typ 
podpor
y

MPSV 21, 23 rekvalifikace nebo školení zaměstnanců zaměstnaných na nově vytvořených pracovních 
místech viz program 0 0 0 1 0 15034 30 tis. Kč na jedno 

místo  - 65% regiony nejvíce postižené 
nezaměstnaností 449,293 mil Kč 

3
Program podpory 
sociálních služeb na 
celostátní úrovni

progra
m MPSV 22 Projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb (viz podprogramy). viz podprogramy 0 0 0 1 1 2708  -  - 30% území celé ČR (nebo 

alespoň 2 kraje) 80,94 mil Kč 
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3.1.
Podpora aktivit 
zaměřených na 
protidrogovou politiku

podpor
gram MPSV 22 viz cíle

Tento podprogram je určen pro projekty zaměřené na poskytování
sociálních služeb v oblasti protidrogové politiky - podpora 
primární, sekundární a terciární prevence. Podle zavedené 
typologie sociálních služeb se jedná o kontaktní centra, 
terapeutické komunity, terénní programy pro uživatele drog. 
Zejména bude podporována následná péče a doléčování, na které
bude kladen zvláštní důraz.

0 0 0 1 1 2,308  -  - 30% území celé ČR 0,069 mil Kč 

3.2.

Podpora aktivit 
zaměřených na sociální 
prevenci a prevenci 
kriminality

podpor
gram MPSV 22 viz cíle

Tento podprogram je určen pro projekty zaměřené na poskytování
sociálních služeb v oblasti sociální prevence a prevence 
kriminality. Podle zavedené typologie sociálních služeb se jedná 
zejména o azylové domy, domy na půl cesty, krizovou pomoc, 
nízkoprahová denní centra, noclehárny apod.

0 0 0 1 1 930  -  - 30% území celé ČR 27,82 mil Kč 

3.3.

Podpora poskytování 
zvláštních sociálních 
služeb v sociálně 
vyloučených romských 
komunitách

podpor
gram MPSV 22 viz cíle

Tento podprogram je určen pro projekty zaměřené na podporu 
integrace příslušníků romské komunity a podporu sociální práce v 
romských komunitách.

0 0 0 1 1 -  -  - 30% území celé ČR

3.4.

Podpora aktivit 
zaměřených zejména na 
integraci a pomoc 
seniorům a osobám se 
zdravotním postižením

podpor
gram MPSV 22 viz cíle

Tento podprogram je určen na podporu a integraci seniorů a osob 
se zdravotním postižením do společnosti. Podle zavedené 
typologie sociálních služeb se jedná zejména o domovy a 
penziony, centra denních služeb, chráněné bydlení, podporované 
bydlení, osobní asistenci, apod.

0 0 0 1 1 1775  -  - 30% území celé ČR 53,050 mil Kč 

4

Program podpory 
sociálních služeb na 
místní a regionální 
úrovni

progra
m MPSV 22 Projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb (viz podprogramy). Viz podprogramy. 0 0 0 1 1 28669  -  - 30% území celé ČR 

(působnost obce či kraje) 856,768 mil Kč 

4.1.
Podpora aktivit 
zaměřených na 
protidrogovou politiku

podpor
gram MPSV 22 viz cíle

Tento podprogram je určen pro projekty zaměřené na poskytování
sociálních služeb v oblasti protidrogové politiky - podpora 
primární, sekundární a terciární prevence. Podle zavedené 
typologie sociálních služeb se jedná o kontaktní centra, 
terapeutické komunity, terénní programy pro uživatele drog. 
Zejména bude podporována následná péče a doléčování, na které
bude kladen zvláštní důraz.

0 0 0 1 1 1411  -  - 30% území celé ČR 42,156 mil Kč 

4.2.

Podpora aktivit 
zaměřených na sociální 
prevenci a prevenci 
kriminality

podpor
gram MPSV 22 viz cíle

Tento podprogram je určen pro projekty zaměřené na poskytování
sociálních služeb v oblasti sociální prevence a prevence 
kriminality. Podle zavedené typologie sociálních služeb se jedná 
zejména o azylové domy, domy na půl cesty, krizovou pomoc, 
nízkoprahová denní centra, noclehárny apod.

0 0 0 1 1 7190  -  - 30% území celé ČR 214,88 mil Kč 

4.3.

Podpora poskytování 
zvláštních sociálních 
služeb v sociálně 
vyloučených romských 
komunitách

podpor
gram MPSV 22 viz cíle

Tento podprogram je určen pro projekty zaměřené na podporu 
integrace příslušníků romské komunity a podporu sociální práce v 
romských komunitách.

0 0 0 1 1 1061  -  - 30% území celé ČR 31,699 mil Kč 

4.4.

Podpora aktivit 
zaměřených zejména na 
integraci a pomoc 
seniorům a osobám se 
zdravotním postižením

podpor
gram MPSV 22 viz cíle

Tento podprogram je určen na podporu a integraci seniorů a osob 
se zdravotním postižením do společnosti. Podle zavedené 
typologie sociálních služeb se jedná zejména o domovy a 
penziony, centra denních služeb, chráněné bydlení, podporované 
bydlení, osobní asistenci, apod.

0 0 0 1 1 19007  -  - 30% území celé ČR 568,034 mil Kč

5.
Program podpory 
prosazování rovnosti žen
a mužů

progra
m MPSV 22 viz cíle

Program podporuje aktivity zaměřené na zvýšení obecného 
povědomí o problematice rovnosti žen a mužů; na odstraňování 
genderových stereotypů; na zvýšení podílu žen v pracovním a 
politickém životě; na prosazování rovnosti žen a mužů v 
zaměstnání; na prosazování rovného odměňování; na 
prosazování přístupu žen do vedoucích funkcí; na genderové 
kolektivní vyjednávání; na potlačení domácího násilí páchaného 
na ženách; na prosazování rovnosti žen a mužů v romské 
komunitě.

0 0 0 1 1 -  -  - 20% území celé ČR -

6. Program podpory 
integrace cizinců

progra
m MPSV 22, 23 zajistit podporu státu u projektů NNO, zaměřených na podporu 

integrace cizinců žijících v České republice 0 0 0 1 1 263  -  - 20% území celé ČR 7,875 mil Kč 

6.1.

Podpora aktivit 
zaměřených na 
poskytování sociálně 
právního poradenství 
cizincům

podpor
gram MPSV 22 viz cíle

Program je určen projektům, které poskytují sociálně-právní 
případně psychologické poradenství cizincům, asistenci cizincům 
při zvládání administrativních náležitostí spojených se sociálním 
zajištěním nebo vstupem na trh práce, asistenci při jednání cizinců
na úřadech, pomoc v komplikované osobní či rodinné situaci

0 0 0 1 1 -  -  - 20% území celé ČR -

6.2.

Informační, osvětové a 
vzdělávací aktivity 
podporující integraci 
cizinců

podpor
gram MPSV 22, 23 viz cíle

Tento program je určen na podporu projektů zaměřených zejména
na zlepšení sociokulturní orientace cizinců ve společnosti, nácvik 
zvládání praktických situací, orientaci v hodnotovém a politickém 
systému ČR, zvýšení kvalifikačních kompetencí směřujících ke 
vstupu cizinců na trh práce

0 0 0 1 1 -  -  - 20% území celé ČR -
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6.3.

Podpora aktivit 
zaměřených na integraci 
zranitelných skupin 
imigrantů, zejména žen 
a dětí

podpor
gram MPSV 22 viz cíle

Tento program je určen pro projekty podporující integraci 
zranitelných skupin imigrantů, zejména pak žen a dětí, se 
zvýšenou pozorností věnovanou ženám bez rodinného zázemí, na
ženy pocházející ze zemí s odlišným sociálně-kulturním 
prostředím, na projekty zvyšující informovanost o vztazích mezi 
muži a ženami a o postavení žen ve společnosti ČR.

0 0 0 1 1 -  -  - 30% území celé ČR -

6.4. Podpora rozvoje vztahů 
mezi komunitami

podpor
gram MPSV 22 viz cíle

Tento program je určen pro projekty podporující rozvoj vztahů a 
vzájemného porozumění a podpory mezi komunitami jak cizinců 
navzájem, tak mezi majoritní společností v ČR a cizinci, dále 
projektů podporujících informovanost majority o podmínkách a 
problematice života cizinců v ČR.

0 0 0 1 1 -  -  - 20% území celé ČR -

7.

Program podpory 
zařízení služeb prevence
sociálního vyloučení pro 
rodiče pečující o dítě do 
6 let věku

progra
m MPSV 22 činnost NNO v oblasti podpory fungující rodiny 

Tento program je určen na podporu projektů zaměřených na 
poskytování služeb rodičům pečujícím o děti do 6 let věku za 
účelem prevence proti sociálnímu vyloučení způsobenému 
déletrvající sociální izolací. Podmínkou je, že klienti tráví čas v 
zařízeních poskytujících tyto služby společně a současně se svým
dětmi. Preferovány budou současně také služby, které podporují 
sociální kohezi místních společenství (obcí a krajů) a jsou 
součástí komunitních a jiných regionálních plánů sociálních služeb

0 0 0 0 1 -  -  - 30% území celé ČR -

8.

Program podpory 
výchovy k 
harmonickému 
manželství a 
odpovědnému 
rodičovství

progra
m MPSV 22 činnost NNO v oblasti podpory fungující rodiny 

Podpora projektů zaměřených na výchovu mladých lidí k 
harmonickému manželství a odpovědnému rodičovství. 
Preferována jsou zařízení poskytující přednášky pro děti a mládež 
(do 26 let)  a kurzy přípravy na manželství pro mladé lidi. 
Přednášky a před. kurzy pro manžele a rodiče na podporu 
zkvalitňování manželských a rodinných vztahů (prevence 
rozvodovosti) či zaměřené na výchovu dětí. Dále vzdělávání 
školitelů v dané oblasti.V případě kurzů ve školách je podmínkou 
akreditace MŠMT.

0 0 0 0 1 -  -  - 30% území celé ČR -

9.

Program podpory 
poradenství pro ženy a 
dívky v situaci tzv. 
nechtěného těhotenství

progra
m MPSV 22 činnost NNO v oblasti podpory fungující rodiny 

Podpora projektů zaměřených na poradenskou činnost pro ženy a 
dívky v této situaci. Preferována stálá zařízení s hlavní činností v 
této oblasti. Cílem je poskytnout kvalifikovanou odbornou pomoc a
dostatek informací pro skutečnou možnost svobodného 
rozhodnutí o vlastní budoucnosti. 

0 0 0 0 1 -  -  - 30% území celé ČR -

10. APZ politika MPSV 21, 23

Aktivní   politika  zaměstnanosti  je   souhrn  opatření směřujících  k  zajištění  maximálně
možné  úrovně zaměstnanosti. Aktivní  politiku zaměstnanosti  zabezpečuje ministerstvo 
a úřady práce; podle situace na trhu práce spolupracují při její realizaci s dalšími 
subjekty.

podpora zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti - - - - - 131769 - - - - 3937,927 mil Kč

10.1. APZ - Společensky 
účelná pracovní místa nástroj MPSV 21

Společensky účelnými pracovními  místy se rozumí pracovní místa,  která  
zaměstnavatel  zřizuje  nebo  vyhrazuje  na základě dohody s ÚP a  obsazuje je uchazeč
o zaměstnání, kterým nelze  zajistit  pracovní  uplatnění  jiným  způsobem. SUPM  je i  
pracovní místo,  které zřídil  po dohodě  s  ÚP  uchazeč  o  zaměstnání  za účelem 
výkonu samostatné  výdělečné  činnosti.  

podpora zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti - - - - - 34485

Na  SUPM může 
úřad práce 
poskytnout 
příspěvek (max 
4násobek  průměrné 
mzdy,více než 10 
míst - až 6 násobek; 
v okrese s nádprům. 
nezam. - 6 a 8 
násobek)

- - - 1030,597 mil Kč

10.2. APZ - veřejně prospěšné
práce nástroj MPSV 21

Veřejně  prospěšnými  pracemi  se  rozumí časově omezené pracovní  příležitosti  
spočívající  zejména  v  údržbě  veřejných prostranství, úklidu  a údržbě veřejných  budov
a komunikací  nebo jiných  obdobných činnostech  ve  prospěch  obcí nebo  ve prospěch 
státních nebo  jiných obecně prospěšných  institucí, které vytváří zaměstnavatel nejdéle 
na 12  po sobě jdoucích kalendářních měsíců,a to  i opakovaně,  k pracovnímu  umístění 
uchazečů o zaměstnání. Pracovní příležitosti  jsou vytvářeny na  základě dohody s  ÚP, 
který na ně může zaměstnavateli poskytnout příspěvek až do výše skutečně vyplacených
mzdových nákladů  na zaměstnance umístěného na  tyto práce, včetně pojistného na 
soc. zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravot. 
pojištění., které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto 
zaměstnance.

podpora zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti - - - - - 27880 - - 0% - 833,189 mil Kč 

10.3. Příspěvek na 
zapracování nástroj MPSV 21 Pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního  poměru uchazeče o zaměstnání, kterému 

úřad práce věnuje zvýšenou péči. podpora zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti - - - - - 13987 3 měsíce polovina 
min. mzdy - - - 418,018 mil Kč 

10.4. APZ - rekvalifikace nástroj MPSV 21, 23

Rekvalifikací se  rozumí získání  nové kvalifikace  nebo rozšíření stávající kvalifikace 
uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání.Za účastníka rekvalifikace  hradí 
úřad  práce náklady  rekvalifikace a  může mu poskytnout  příspěvek   na  úhradu  
prokázaných   nutných  nákladů spojených  s  rekvalifikací.

podpora zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti - - - - - 10841 - - - - 324 mil Kč 

10.5.
Příspěvek při přechodu 
na nový podnikatelský 
program

nástroj MPSV 21
Pokud zaměstnavatel přechází na nový podnikatelský program a z  tohoto důvodu  
nemůže  zabezpečit  pro své  zaměstnance práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní 
doby.

podpora zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti - - - - - - max 6 měsíců 
polovina min. mzdy - - - -
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10.6. Příspěvek na dopravu 
zaměstnanců nástroj MPSV 21

Pokud zaměstnavatel zabezpečuje každodenní  dopravu svých zaměstnanců do 
zaměstnání a ze zaměstnání  v případech, kdy hromadnými dopravními prostředky  
prokazatelně není provozována  doprava vůbec nebo v rozsahu  odpovídajícím potřebám
zaměstnavatele (i tehdy, kdy zaměstnavatel  zajišťuje dopravu svých zaměstnanců  s 
těžším zdravotním  postižením, kteří vzhledem ke svému  zdravotnímu stavu nemohou  
využít dopravy hromadnými dopravními prostředky).

podpora zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti - - - - - - - - 50-100% - -

11.
Podpora vytváření 
pracovních míst pro 
občany se ZPS

podpor
a MPSV 21, 22 - - - - - - - 8411 - - - 251,354 mil Kč 

12.

Poskytování finančních 
prostředků, dotací, 
podnikatelským 
subjektům 
zaměstnávajícím více 
než 50 % občanů se 
ZPS

podpor
a MPSV 21, 22

udržení pracovních míst a podpora vytváření nových pracovních míst pro občany se 
změněnou pracovní schopností a občany se změněnou pracovní schopností s těžším 
zdravotním postižením na volném trhu práce a podpora související zejména 
s organizačními opatřeními a s přizpůsobením výroby a pracovního prostředí pro 
zaměstnance se ZPS a ZPS s TZP

Dotace na obnovu, rekonstrukci, pořízení nebo technické 
zhodnocení majetku (stavební akce, rekonstrukce, stroje a 
zařízení a jejich řídící systémy, užitková vozidla ). Návratná 
finanční výpomoc (úhrada provozních nákladů neinvestičního 
charakteru, které se přímo váží k výrobnímu programu žadatele a 
mají přímý vliv na zvyšování nebo udržení zaměstnanosti občanů 
se ZPS a ZPS s TZP a na vytváření pracovních podmínek pro tyto 
občany). 

1 1 1 1 0 25737 - - 25-50 % - 769,141 mil Kč 

13. Program pilotních, 
inovativních projektů

progra
m MPSV 22

Podpora procesu zavádění a rozvoje nových forem sociálních služeb umožňující život v 
přirezeném prostředí (osobní asistence, raná péče, respitní péče, centrum denních 
služeb). Podpora procvesu zavádění komunitního plánování a pokračování již 
zahájeného komunitního plánování. Podpor aprocesu zavádění standardů kvality služeb.

0 0 0 0 1 359 - - 30% - 10,726 mil Kč 

1.
Program záruk pro malé 
a střední podnikatele 
ZÁRUKA

progra
m MPO 16

pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku, zejména pozemků, budov,
staveb, strojů a zařízení, dopravních prostředků a know-how, na rekonstrukci a 
modernizaci dlouhodobého hmotného majetku, bezprostředně souvisejícího s realizací 
projektu, úvěr na zásoby, pohledávky, na úhradu provozních nákladů bezprostředně 
souvisejících s realizací projektu, k vybraným leasingovým smlouvám, ke kapitálovému 
vstupu investora

Cílem programu je pomocí zvýhodněných bankovních záruk 
k bankovnímu úvěru, leasingu, rizikovému a rozvojovému 
kapitálu, záruk za návrhy do obchodních veřejných soutěží a záruk
za provozní úvěry usnadňovat realizaci podnikatelských projektů 
malých a středních podnikatelů zaměřených na investice a  
zvyšovat konkurenceschopnost těchto podnikatelů.

0 0 0 1 0 - záruka za 20 mil. Kč záruka za 100 tis. 
Kč min 35 % území celé ČR -

2. Program úvěrů pro malé 
podnikatele  KREDIT

progra
m MPO 16

pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku, zejména pozemků, budov,
staveb, strojů a zařízení, dopravních prostředků a know-how, na rekonstrukci a 
modernizaci dlouhodobého hmotného majetku, bezprostředně souvisejícího s realizací 
projektu

viz předmět

0 0 0 1 0 - 7 mil. Kč = úvěr -

min na 20 
% nákladů 
nelze 
získat úvěr

území celé ČR

3.
Program zvýhodněných 
úvěrů pro začínající 
podnikatele START

progra
m MPO 16

pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku, zejména pozemků, budov,
staveb, strojů a zařízení, dopravních prostředků a know-how, na rekonstrukci a 
modernizaci dlouhodobého hmotného majetku, bezprostředně souvisejícího s realizací 
projektu, úvěr na zásoby, pohledávky do lhůty splatnosti a na úhradu provozních nákladů
bezprostředně souvisejících s realizací projektu viz předmět

0 0 0 1 0 - 1 mil. Kč = úvěr - - území celé ČR

4.
Program podpory 
malých a středních 
podnikatelů TRH

progra
m MPO 16 podpora získávání certifikátů, získání značky shody s českou technickou normou ČSN 

TEST, odborné poradenské služby

Cílem programu je podpořit získávání certifikace ISO malými 
a středními podnikateli zvyšující jejich konkurenceschopnost a 
podpora investičně zaměřených projektů začínajících a malých  
podnikatelů na území hlavního města Prahy, příp. jejich vybraných
částí, se zhoršenými podmínkami pro získání externího 
financování v důsledku nižší vlastní kapitálové vybavenosti nebo 
omezené možnosti poskytnout zajištění úvěru.

0 0 0 1 0 - 300 tis. Kč - 50% území celé ČR -

5.

Program podpory 
malých a středních 
podnikatelů vytvářejících 
kooperační sdružení 
KOOPERACE

progra
m MPO 16

vybudování jednotného informačního systému, sledování oběhu výrobků nebo zboží, 
vývoje zásob, systému společného nákupu a prodeje pro členy sdružení, společný 
marketing výrobků, zboží a služeb členů sdružení, společná výchova učňů nebo další 
odborné vzdělávání pracovníků členů sdružení

viz předmět

0 0 0 1 1 - 1, 5 mil. Kč - min 50 % území celé ČR -

6.
Program podpory 
drobného podnikání v 
malých obcích VESNICE

progra
m MPO 16

podpora ve formě příspěvku na úhradu úroků se poskytuje pouze k úvěrům, určeným na 
pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku, zejména pozemků, budov,
staveb, strojů a zařízení, dopravních prostředků a know-how, na rekonstrukci a 
modernizaci dlouhodobého hmotného majetku, bezprostředně souvisejícího s realizací 
projektu viz předmět

0 0 0 1 0 - 20 mil. Kč = úvěr - -

území obcí do 2999 
obyvatel (podle publikace 
ČSÚ Malý lexikon obcí 
ČR 2002)

-

7.

Program podpory 
malého podnikání v 
památkových 
rezervacích a zónách 
REGENERACE

progra
m MPO 16

podpora ve formě příspěvku na úhradu úroků se poskytuje pouze k úvěrům, určeným na 
pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku, zejména pozemků, budov,
staveb, strojů a zařízení, dopravních prostředků a know-how, na rekonstrukci a 
modernizaci dlouhodobého hmotného majetku, bezprostředně souvisejícího s realizací 
projektu

viz předmět

0 0 0 1 0 - 20 mil. Kč = úvěr - -

území městských 
památkových rezervací 
(MPR), památkových 
rezervacích vesnického 
typu (PR), městských 
památkových zón (MPZ) 
a památkových zón 
vesnického typu (PZ) v 
ČR

-
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8.

Program podpory 
malých a středních 
podniků vytvářejících 
podmínky pro 
zaměstnávání občanů z 
problémových skupin 
obyvatelstva SPECIAL

progra
m MPO 16, 21, 

22 příspěvek na každého nově přijatého zaměstnance z problémových skupin obyvatelstva

viz předmět

0 0 0 1 0 - 3 mil. Kč - - území celé ČR -

9.

Program podpory 
malých a středních 
podnikatelů 
poskytováním vývozních 
informačních, 
poradenských a 
vzdělávacích služeb 
MARKETING

progra
m MPO 16 podpora na marketingové informace, vzdělávání, propagační materiály a internetový 

marketing, prezentace, výstavy, veletrhy

viz předmět

0 0 0 1 0 - 500 tis. Kč - 50% území celé ČR -

10.

Program podpory 
poradenství a 
inovačního podnikání 
pro malé a střední 
podnikatele 
PORADENSTVÍ

progra
m MPO 16 úvodní konzultace, odborné poradenské služby, zvýhodněný pronájem prostor v BIC 

včetně jejich satelitů pro inovační MSP, školení podnikatelů
Cílem programu je umožnit osobám připravujícím se na podnikání 
a malým a středním podnikatelům v ČR získat cenově 
zvýhodněné všeobecné vzdělávání a poradenské služby externích
poradců.

0 0 0 1 0 - 30 tis. Kč - 50% území celé ČR -

11.

Program podpory 
designu pro malé a 
střední podnikatele 
DESIGN

progra
m MPO 16 podpora při začleňování designu do podnikatelské strategie MSP, výběru vhodného 

designéra, příspěvek na úhradu finančních nákladů spojených s činností designéra

Cílem programu je poskytovat podporu malým a středním 
podnikatelům při začleňování designu do jejich podnikatelské 
strategie, napomáhat při výběru vhodného designéra, vytvořit 
podmínky pro účinnou spolupráci designéra s podnikatelem, 
přispět na úhradu finančních nákladů na vytvoření autorského díla 
a propagovat takto vzniklé nové produkty s kvalitním designem. 

0 0 0 1 0 - 80 tis. Kč - 50% území celé ČR -

12.
Program rozvoje malých 
a středních podniků 
ROZVOJ

progra
m MPO 16 investice do dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, na zdokonalení procesů viz předmět 0 0 0 1 0 - 20 mil. Kč 1 mil. Kč min 54 % všechny regiony 

soudržnosti Cíle 1 -

13

Rámcový program pro 
podporu technologických
center a center 
strategických služeb

progra
m MPO 18

vznik či rozšíření technologického centra nebo projekt vzniku či rozšíření centra 
strategických služeb, který je zaměřen na podnikatelskou činnost, školení a rekvalifikace 
(nákup, pronájem dlouhodobého hmotného majetku, nehmotného majetku)

viz předmět 0 0 0 1 0 - - 15 mil. Kč min 25 % území celé ČR -

14
Program na podporu 
rozvoje průmyslových 
zón

progra
m MPO 15, 16, 

23, 35 ad podprogramy ad podprogramy - - - - - - - - - území celé ČR -

14.1. Příprava průmyslových 
zón

podpro
gram MPO 15, 16 příprava průmyslové zóny v rámci nezastavěného území nebo strategické průmyslové 

zóny nebo průmyslové zóny připravované pro strategického investora

Cílem podpory je připravit podmínky pro rozvoj projektů investiční 
výstavby  v sektorech zpracovatelského průmyslu, strategických 
služeb a technologických center, v oblasti výzkumu a vývoje, 
zvýšit schopnost České republiky obstát  v konkurenci 
mezinárodního trhu přímých zahraničních investic, přispět k 
procesu restrukturalizace průmyslu v České republice otevíráním 
moderních výrobních provozů s nízkou surovinovou a 
energetickou závislostí, vysokou přidanou hodnotou a velkým 
exportním potenciálem, a v neposlední řadě v důsledku toho 
vytvořit předpoklady pro vznik nových pracovních příležitostí.

1 1 0 1 0 - - 1 mil. Kč min 25 % území celé ČR -

14.2. Regenerace 
průmyslových zón

podpro
gram MPO 15, 16, 

35

příprava průmyslové zóny v rámci zastavěného, ale nevyužívaného území nebo 
strategické průmyslové zóny nebo průmyslové zóny připravované pro strategického 
investora v rámci zastavěného, ale nevyužívaného území, revitalizace území postižených
rušením vojenských posádek

Cílem podpory je přispět k procesu restrukturalizace průmyslu 
v České republice nahrazením starých výrobních provozů 
moderními typy výroby s nízkou surovinovou a energetickou 
závislostí, vysokou přidanou hodnotou a velkým exportním 
potenciálem, podpořit rekultivaci životního prostředí a vytvořit 
předpoklady pro vznik nových pracovních příležitostí.

1 1 0 1 0 - 1200 Kč/m2 1 mil. Kč min 25 % území celé ČR -

14.3. Výstavba a rekonstrukce 
nájemních objektů

podpro
gram MPO 15, 16

výstavba či rekonstrukce nájemního objektu (výrobní hala, příp. s připojenou nebo 
integrovanou skladovou a administrativní částí nebo objekt pro strategické služby a 
technologická centra) na území průmyslové zóny, včetně technické přípravy území

Cílem podpory je stimulovat výstavbu a rekonstrukci výrobních hal 
a objektů pro strategické služby na území průmyslových zón za 
účelem jejich pronájmu moderním výrobním podnikům a 
podnikům z oblasti strategických služeb a technologických center, 
které zde vytvoří nová pracovní místa v oborech zpracovatelského
průmyslu a v sofistikovaných oborech služeb s vysokou přidanou 
hodnotou, rozšířit nedostatečnou nabídku volných objektů v České
republice vhodných pro moderní typy průmyslové výroby, zvýšit 
schopnost České republiky absorbovat přímé investice do 
výrobních odvětví závislých na příležitosti k okamžitému zahájení 
výroby a zintenzívnit podporu průmyslových zón využitím 
kapitálových zdrojů soukromého sektoru.

0 0 0 1 0 - 1500 Kč/m3 - min 20 % území celé ČR -
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Příloha 1: Databázedotačních titulů

14.4. Akreditace průmyslových
zón

podpro
gram MPO 15, 16, 

23
školení zajišťované určenou organizací, nákup technického vybavení, programového 
vybavení, pořízení a příprava marketingových materiálů průmyslových zón

Cílem podpory je vytvoření kvalifikačních a technických 
předpokladů pro zabezpečení profesionální správy průmyslových 
zón a tím přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a k jejich
vyšší obsazenosti. Podpora svým efektem přispěje k lepšímu 
zhodnocení prostředků státního rozpočtu na přípravu technické 
infrastruktury průmyslových zón již vynaložených a zároveň k 
vytvoření předpokladů pro správný výběr dalších lokalit již ve fázi 
přípravy investičního záměru tak, aby průmyslové zóny splňovaly 
náročné požadavky, které jsou na ně v prostředí mezinárodní 
konkurence kladeny.

1 1 0 1 0 - 400 tis. Kč - min 20 % území celé ČR -

15

Zaměření dotační 
politiky a podmínky pro 
poskytování 
neinvestičních dotací 
NNO z rozpočtu MPO na
r. 2004 v oblasti 
podnikatelských aktivit a 
prosazování rovnosti 
mužů a žen

progra
m MPO 16, 22, 

23

poskytování poradenských a informačních služeb pro ženy podnikatelky, sumarizace 
získaných poznatků a jejich popularizace, realizace vzdělávacích akcí a aktivit se 
zvláštním zřetelem na přípravu žen podnikatelek a manažerek a zvyšování potřebných 
dovedností pro podnikatelky a manažerky, pořádání nebo účast na konferencích a 
seminářích, vydávání publikací a tiskovin v tištěné i el. podobě

viz předmět 0 0 0 0 1 - 100 tis. Kč - min 30 % území celé ČR -

NÁR. 
PROG. 
VÝZKUM
U

16 Program výzkumu a 
vývoje POKROK

progra
m MPO 18

podpora zkoumání procesů založených na sofistikovaných postupech a nových i 
inovovaných technologiích obrábění, spojování a tvorby konkurenceschopných 
konstrukčních celků, výzkum a vývoj nových konkurenceschopných technologií pro nové 
stavební konstrukce, vývoj nových materiálů a konstrukcí, sofistikované řízení ekonomiky
staveb, nové technologie, vývoj produktů a technologií pro zpracování nerudních surovin,
zajištění jaderné bezpečnosti a spolehlivosti, zvyšování efektivnosti provozu JE, 
nakládání s radioaktivním odpadem, zpracování uhlí v čistých technologiích, využití 
metanu vázaného na uhelná ložiska, energie z fosilních paliv, nástroje zvýšení efektivity 
užití energie

- - - - - - - - - min 25 % území celé ČR -

17 Program výzkumu a 
vývoje TANDEM

progra
m MPO 18 podpora orientovaného průmyslového výzkumu a vývoje realizovaného účelovými 

seskupeními - - - - - - - - - min 25 % území celé ČR -

18
Program průmyslového 
výzkumu a vývoje 
IMPULS

progra
m MPO 15, 16, 

18
podpora výzkumu a vývoje nových materiálů, průmyslových výrobků, výrobních 
technologií, informačních a řídicích produktů a technologií - - - - - - - - - min 25 % území celé ČR -

19

Státní program na 
podporu úspor energie a 
využití obnovitelných 
zdrojů energie

progra
m MPO 23, 33, 

34

územní plánování, energetické audity, zvýšení účinnosti užití energie ve výrobních a 
rozvodných zařízeních energie, kombinovaná výroba elektrické energie a tepla, vyšší 
využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie, snižování emisí skleníkových plynů, 
využití moderních technologií ve výrobních a rozvodných zařízeních energie, komplexní 
opatření ke snížení energetické náročnosti, úspora energie, vývoj a využívání moderních 
technologií a materiálů pro opatření ke zvýšení účinnosti užití energie, zvyšování 
energetické účinnosti vedoucí ke snižování emisí skleníkových plynů, poradenství, 
vzdělávání a propagace

Program je zaměřen na zavádění energeticky úsporných opatření 
v oblasti výroby, přenosu, distribuce a spotřeby energie, vyšší 
využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a rozvoj 
kombinované výroby tepla, chladu a elektřiny.

1 1 1 1 1 - 3 mil. Kč - min 0 % území celé ČR -

19.1.

Podpora zpracování 
územních energetických 
koncepcí a 
energetických auditů

podpro
gram MPO 33, 35 územní energetické koncepce, akční plány k realizaci cílů územní energetické koncepce,

energetické audity není specifikováno 1 1 1 1 1 - 3 mil. Kč - min 0 % území celé ČR -

19.2. Výrobní a rozvodná 
zařízení energie

podpro
gram MPO 33

zvýšení účinnosti užití energie ve výrobních a rozvodných zařízeních energie; 
kombinovaná výroba elektrické energie a tepla; vyšší využití obnovitelných a druhotných 
zdrojů energie; projekty vedoucí ke snižování emisí skleníkových plynů; pilotní projekty 
využití moderních technologií ve výrobních a rozvodných zařízeních energie

není specifikováno 1 1 1 1 1 - 3 mil. Kč - min 0 % území celé ČR -

19.3.
Podpora opatření ke 
zvýšení účinnosti užití 
energie

podpro
gram MPO 33

snížení energetické náročnosti; projekty financované z úspor energie; vývoj a využívání 
moderních postupů, technologií a materiálů pro opatření ke zvýšení účinnosti užití 
energie; projekty zvyšování energetické účinnosti vedoucí ke snižování emisí 
skleníkových plynů

není specifikováno 1 1 1 1 1 - 3 mil. Kč - min 0 % území celé ČR -

19.4.

Poradenství, vzdělávání 
a propagace k 
hospodárnému užití 
energie s vlivem na 
zlepšení životního 
prostředí

podpro
gram MPO 23, 33

poradenství ze strany energetických poradců; zřizování krajských energetických agentur; 
vzdělávání a propagace zvyšování účinnosti užití energie a využití obnovitelných a 
druhotných zdrojů; zpracování produktů k podpoře poradenství, vzdělávání a propagace

není specifikováno 1 1 1 1 1 - 3 mil. Kč - min 0 % území celé ČR -

20. Investiční pobídky pro 
zpracovatelský průmysl

progra
m

MPSV
, MPO

15, 16, 
21

nové investiční záměry v oblasti zpracovatelského průmyslu (vytváření nových 
pracovních míst, rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců s MPSV +  daňové 
prázdniny)

podpora nových investičních záměrů 0 0 0 1 0 1338 - -

vlastní 
investice 
alespoň 50 
mil Kč (u 
školení 75 
% nákladů)

území celé ČR 40 mil Kč 
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Příloha 1: Databázedotačních titulů

1

Program podpory 
obnovy vozidel městské 
hromadné dopravy a 
veřejné linkové 
autobusové dopravy na 
rok 2004

progra
m MD 31 nákup nového vozidla pro veřejnou linkovou dopravu nebo vozidla pro městskou 

hromadnou dopravu

Cílem programu je podpora obnovy vozového parku veřejné 
linkové dopravy a městské hromadné dopravy ke zlepšení kultury 
a kvality cestování ve veřejné dopravě a tím řešení tíživé dopravní 
situace na komunikacích především na hlavních tazích a ve 
městech. Snížení průměrného stáří vozového parku přispívá ke 
zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti systému veřejné dopravy a 
taktéž ke snižování emisí škodlivin do ovzduší zvláště v 
průmyslových aglomeracích a velkých městech. V rámci obnovy 
vozidel městské hromadné dopravy je prioritou též lepší 
přístupnost těchto vozidel pro osoby se zdravotním a pohybovým 
postižením. Zvláštní podporu tak mají vozidla na ekologický 
pohon. (článek 1 Pravidel)

0 0 0 1 0 - 1,8 mil Kč/autobus - min 70 % území celé ČR -

2

Státní program na 
podporu úspor energie a 
využití obnovitelných 
zdrojů v resortu dopravy 
pro rok 2005

pogra
m MD 23, 31, 

33 specifikováno v rámci jednotlivých opatření

Cílem programu je snížení spotřeby energie při provozu a údržbě 
dopravní infrastruktury; efektivnější využití energie dosažené 
organizací dopravy a zvyšování podílu energeticky méně 
náročných druhů dopravy; osvěta, výchova, vzdělávání, 
poradenství a propagace k hospodárnému užití energie a jejích 
obnovitelných zdrojů v resortu dopravy.

1 1 1 1 1 - viz podprogramy -
viz 
podprogra
my

území celé ČR -

2.1. Dopravní infrastruktura opatře
ní MD 31, 33 opatření vedoucí ke snížení spotřeby energií při provozu a údržbě dopravní infrastruktury Cílem opatření je snížení spotřeby energie při provozu a údržbě 

dopravní infrastruktury. 1 1 1 1 0 - 1 mil Kč - min 50 % území celé ČR -

2.2. Organizace dopravy opatře
ní MD 31, 33

zavádění energetického managementu v dopravě; podpora opatření vedoucích k 
omezování kongescí v dopravě; podpora IDS a vazeb IAD - MHD (Park and Ride, Bike 
and Ride...); podpora opatření ke zvyšování podílu nemotorové dopravy na přepravním 
výkonu (cyklistická, pěší, atp.)

Cílem opatření je efektivnější využití energie dosažené organizací 
dopravy a zvyšování podílu energeticky méně náročných druhů 
dopravy

1 1 1 0 1 - 1 mil Kč - min 70 % území celé ČR -

2.3.

Poradenství, vzdělávání 
a propagace 
hospodárného využívání 
energie v resortu 
dopravy s důrazem na 
zlepšení životního 
prostředí

opatře
ní MD 23, 31, 

33

organizování výstav, odborných kurzů, seminářů a konferencí neziskového charakteru, 
zpracování studií, příruček a informačních materiálů, videoprezentací, televizních a 
rozhlasových pořadů, tvorba a rozvoj informačních databázových a výpočetních systémů

Cílem opatření je osvěta, výchova, vzdělávání, poradenství a 
propagace k hospodárnému užití energie a jejích obnovitelných 
zdrojů v resortu dopravy.

1 1 1 1 1 -

50 tis Kč/den u 
kurzů, seminářů a 
konferencí 
regionálních; 100 tis 
Kč u mezinárodních; 
500 tis Kč na 
vzdělávací materiály

- min 50 % území celé ČR -

3.

Program ke zvýšení 
bezpečnosti dopravy a 
jejího zpřístupňování 
osobám s omezenou 
schopností pohybu a 
orientace

progra
m MD 31 NA NA - - - - - - - - - - -

4.
Program výstavby a 
údržby cyklistických 
stezek

progra
m MD 31 NA NA - - - - - - - - - - -

5.
Program výstavby, 
modernizace, oprav a 
údržby silnic a dálnic

progra
m MD 31 NA NA - - - - - - - - - - -

6.

Program výstavby a 
modernizace 
průjezdních úseků silnic 
a dálnic

progra
m MD 31 NA NA - - - - - - - - - - -

7.

Program výstavby, 
modernizace, oprav a 
údržby celostátních a 
regionálních drah

progra
m MD 31 NA NA - - - - - - - - - - -

8.

Program výstavby a 
modernizace dopravně 
významných 
vnitrozemských vodních 
cest

progra
m MD 31 NA NA - - - - - - - - - - -

9. Program Marco Polo pogra
m

MD 31

akce k převodu na jiný druh dopravy, přesun nákladní dopravy ze silnice na námoř. 
příbřežní plavbu, železnici a vnitrozem. vodní cesty; zprostředkující akce (pro změnu 
způsobu provádění nesilniční nákladní dopravy; vzdělávací akce (zvýšit znalosti v 
logistice nákladní přepravy a posílit moderní metody a spolupráci na trhu nákladní 
přepravy); omezování výskytu dopravních zácp, zlepšení vlastností doprav. systému 
vzhledem k dopadům na ŽP NA 0 0 0 1 0

75000 - -

min 50 % území celé ČR

75 mil. Eur = celk. 
v. zdroje
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Příloha 1: Databázedotačních titulů

1 Podpora odborného 
vzdělávání pro rok 2003

progra
m

MŠM
T 23

aktivity (střední odborné vzdělávání) zaměřené na sladění zájmu o odbornou přípravu s 
požadavky regionálního trhu práce, posílení systémových prvků motivujících školy k 
provádění kurikulární reformy, zajištění malonákladových učebnic a učebních textů, 
zvýšení úrovně technického vybavení odborného vzdělávání, zlepšení podmínek pro 
kvalitní výuku máločetných studijních a učebních oborů

Hlavním cílem programu jsou změny struktury středního 
odborného vzdělávání v souladu s Dlouhodobým záměrem 
vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR i kraje 
(magistrátu hl. m. Prahy): sladění zájmu o odbornou přípravu s 
požadavky regionálního trhu práce; posílení systémových prvků 
motivujících školy k provádění kurikulární reformy; zajištění 
malonákladových učebnic a učebních textů; zvýšení úrovně 
technického vybavení odborného vzdělávání; zlepšení podmínek 
pro kvalitní výuku máločetných studijních a učebních oborů

0 1 0 0 0 - 1,5 mil. Kč  - min 25 % území celé ČR -

2

Program na podporu 
činnosti občanských 
sdružení působících v 
oblasti regionálního 
školství v roce 2005

progra
m

MŠM
T 23 podpora občanských sdružení pedagogických pracovníků v regionálním školství 

Obecným cílem programu je modernizace vzdělávání v souladu s 
Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávac
soustavy ČR a na základě doporučení Národního programu 
rozvoje vzdělávání v ČR (Bílá kniha).

0 0 0 0 1 83  -  - min 30 % území celé ČR 2,468 mil Kč 

2.1.

Podpora občanských 
sdružení pedagogických 
pracovníků v 
regionálním školství

podpro
gram

MŠM
T 23

uplatnění inovativních a efektivních forem výuky, implementace Rámcových 
vzdělávacích programů do školních vzdělávacích programů, vzdělávací a informační 
aktivity úzce oborově (předmětově) zaměřené, prezentace umělecké práce 
pedagogických pracovníků, podpora inkluzívního vzdělávání dětí a žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami

podpora projektů profesně orientovaných občanských sdružení 
pedagogických pracovníků v regionálním školství 0 0 0 0 1 49  -  - min 30 % území celé ČR (celostátní

působnost) 1,468 mil Kč 

2.2.

Podpora projektů 
zaměřených k EVVO pro 
školní a mimoškolní 
činnost

podpro
gram

MŠM
T 23

podpora projektů zaměřených k EVVO pro školní a mimoškolní činnost (rozšiřování sítě 
škol s vlastním ekologickým programem, výukové programy EVVO pro školy, 
mimoškolní aktivity škol v EVVO)

podpora projektů občanských sdružení zaměřených k realizaci 
státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty (EVVO)

0 0 0 0 1 33  -  - min 30 % území celé ČR (území 
min 3 krajů) 1 mil Kč

3

Program podpory škol s 
vysokým zastoupením 
žáků ze sociokulturně 
znevýhodňujícího 
prostředí  v roce 2004

progra
m

MŠM
T 22, 23

dotace na řešení problému, který základním školám vzniká v důsledku zvýšených 
finančních nároků souvisejících s vytvářením potřebných podmínek a specifických 
vzdělávacích potřeb pro žáky ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, především 
Romů a žáků jiných národnostních menšin a etnik

Cílem programu je přispět k řešení problému, který základním 
školám vzniká v důsledku zvýšených finančních nároků 
souvisejících s vytvářením potřebných podmínek a specifických 
vzdělávacích potřeb pro žáky ze sociokulturně znevýhodňujícího 
prostředí, především Romů a žáků jiných národnostních menšin a 
etnik

1 0 0 0 0 51  -  -  - území celé ČR 1,539 mil Kč 

4

Program podpory 
vzdělávání v jazycích 
národnostních menšin a 
multikulturní výchovy na 
rok 2004

progra
m

MŠM
T 23

tvorba a zabezpečení vzdělávacích programů a výukových materiálů v oblasti 
národnostně menšinového vzdělávání směřující k poznávání historie a kultury Romů, k 
vzájemné toleranci, k multikulturalismu, k potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti, 
extremismu, xenofobie a antisemitismu

Cíl programu viz předmět podpory 0 0 0 1 1 379  - 100 tis. Kč min 30 % území celé ČR 11,336 mil Kč 

5
Program integrace 
romské komunity v roce  
2004 – 2. Kolo

progra
m

MŠM
T 22, 23

komplexní aktivity zaměřené na předškolní přípravu dětí z romské komunity, metodická 
podpora učitelů vzdělávajících děti z romské komunity, jejichž prvním jazykem není 
čeština (ale např. romština a její etnolekt, slovenština, maďarština) v cizích jazycích 
(například v angličtině, němčině), metodická podpora učitelů, kteří vytvářejí inkluzívní 
prostředí pro vzdělávání dětí z romské komunity v základních školách, kurzy 
pedagogického minima pro vychovatele-asistenty učitele zřizované podle metodického 
pokynu

Cíl programu viz předmět podpory 0 0 0 1 1 43  -  - min 0 % území celé ČR 1,274  mil Kč 

6

Programy na podporu 
aktivit v oblasti integrace 
cizinců na území ČR pro 
rok 2004

progra
m

MŠM
T 22, 23 podpora multikulturní výchovy dětí a mládeže, výuky českého jazyka jako cizího jazyka, 

vzdělávání migrujících cizinců, pořádání seminářů ke vzdělávání cizinců Cíl programu viz předmět podpory 0 0 0 1 1 131 500 tis. Kč  -  - území celé ČR 3,902 mil Kč 

7

Program na podporu 
rozvoje struktury na 
veřejných vysokých 
školách

progra
m

MŠM
T 23

rozvoj nové struktury a modulární skladba studijních programů v rámci školy, příprava a 
případná realizace vybraných studijních programů, celoživotní vzdělávání, realizace 
bakalářských studijních programů uskutečňovaných vyšší odbornou školou spolu s 
vysokou školou, rozvoj informačních a komunikačních technologií, podpora integrace 
zdravotně handicapovaných studentů do studia a vyrovnávání příležitostí přístupu ke 
studiu uchazečů z různě znevýhodněných sociálních skupin

Cíl programu viz předmět podpory 0 0 0 1 0 23935 150 tis. Kč na 
pracovníka  -  - území celé ČR 715,305 mil Kč 

8

Program na podporu 
rozvoje 
internacionalizace na 
veřejných vysokých 
školách

progra
m

MŠM
T 23

zapojení vysokých škol do projektů podporovaných dotacemi z Evropské unie, 
mezinárodní mobilita studentů vysokých škol, příprava a především realizaci paralelních 
studijních programů uskutečňovaných v cizích jazycích, spolupráce vysokých škol na 
přípravě a realizaci společných programů v mezinárodní síti vysokých škol, rozvoj 
stipendijních programů vysokých škol pro nadané studenty z rozvojových zemí, zapojení 
vysokých škol do činnosti mezinárodních organizací

Cíl programu viz předmět podpory 0 0 0 1 0 2793 10 tis. na studenta a 
měsíc  -  - území celé ČR 83,476 mil Kč 

9

Program na podporu 
přípravy dlouhodobých 
záměrů vzdělávací, 
vědecké, výzkumné, 
vývojové, umělecké a 
další tvůrčí činnosti 
veřejných
vysokých škol a jejich 
součástí

progra
m

MŠM
T 18, 23 příprava dlouhodobých záměrů veřejných vysokých škol, tvorba strategií, provedení 

odpovídajících SWOT analýz, konzultace s partnery Cíl programu viz předmět podpory 0 0 0 1 0 -  -  - - území celé ČR -

10
Program výzkumu a 
vývoje „Výzkumná 
centra“ 

progra
m

MŠM
T 18 založení výzkumného centra

Soustředit výzkumné kapacity na výzkumnou činnost do center, 
která zajistí účinný přenos poznatků mezi jednotlivými stadii 
výzkumu k subjektům, které je využívají

0 0 1 1 1 -  -  - 0-75 % území celé ČR -
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Příloha 1: Databázedotačních titulů

11
Program výzkumu a 
vývoje „Centra 
základního výzkumu“

progra
m

MŠM
T 18

podpora základního výzkumu, sdružování špičkových vědeckých pracovišť, vzájemná 
spolupráce účastníků sdružených v centru ve výzkumu, jejich společná spolupráce se 
zahraničními pracovišti

viz předmět podpory 0 1 1 1 1 - - - min 0 % území celé ČR -

12
Program „Podpora 
začínajících pracovníků 
výzkumu (1K)“

progra
m

MŠM
T 18

podpora mladých, začínajících špičkových výzkumných pracovníků, vytvořit podmínky 
pro další rozvoj odbornosti a rychlejší kariérní růst mladých, začínajících špičkových 
pracovníků, podpora jejich pracovních pobytů v zahraničí za účelem výměny zkušeností  
ve vědecké práci, zlepšování pracovních a materiálních podmínek

Zastavit proces zvyšujícího se průměru věkové struktury 
pracovníků výzkumu a vývoje podporou mladých, začínajících 
špičkových výzkumných pracovníků za účelem zvýšení jejich 
podílu ve výzkumu a vývoji formou příspěvku k zajištění přiměřené
kvality práce těchto mladých pracovníků výzkumu a vývoje

0 0 1 1 1 635 - - - území celé ČR 18,969 mil Kč 

13 Program LS „Výzkum 
pro státní správu“

progra
m

MŠM
T 18 podpora výzkumu a vývoje ve veřejné zakázce ve výzkumu a vývoji pro potřeby 

poskytovatele včetně infrastruktury viz předmět podpory 0 0 1 1 1 335 - - min 0 % území celé ČR 10 mil Kč 

15

Program státní podpory 
práce s dětmi a mládeží 
pro nestátní neziskové 
organizace na léta 2004 
až 2006

progra
m

MŠM
T 22, 23

podpora pravidelných činností a aktivit s dětmi a mládeží ve městech a regionech, 
zabezpečení činnosti krajských, popř. nižších organizačních jednotek, organizace 
jednorázových akcí pro členy NNO s možnou účastí neorganizovaných dětí a mládeže, 
volnočasové a další aktivity pro členy NNO, mezinárodní výměny a spolupráce, odborná 
příprava a vzdělávání dobrovolných a dalších pracovníků pro práci v NNO, neformální 
vzdělávání a výchova dětí a mládeže, mimoškolní zájmové a další volnočasové aktivity, 
práce s informacemi pro děti a mládež, mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže, rozvoj
a podpora dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží, vzdělávání dobrovolných
pracovníků s dětmi a mládeží, práce s talentovanými dětmi a mládeží, reprodukce 
investičního majetku zařízení pro mimoškolní aktivity dětí a mládeže, obnova zařízení a 
dovybavení NNO dětí a mládeže, nákup pozemků a nezbytné rekonstrukce pro zajištění 
činnosti, rozvoj regionálních informačních center mládeže

podpora činnosti nestátních neziskových organizací pracujících 
v oblasti dětí a mládeže jako významných subjektů vytvářejících 
nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež a poskytujících 
jim výchovu a vzdělávání mimo vyučování

0 0 0 0 1 6788  -  - min 0 % území celé ČR 202,870 mil Kč 

16

Program 233510 
Podpora rozvoje a 
obnovy materiálně 
technické základny ve 
sportu

progra
m

MŠM
T 36

technická obnova sportovních zařízení, rozvíjení sportovně technických parametrů 
sportovišť, doplňování nabídky stávajícího počtu sportovních zařízení, umožnění rovného
přístupu ke sportovištím co nejširšímu počtu zájemců o sportování

obsáhnout  podporu  materiálně technické základny všech  
neziskových  složek  působících  v oblasti sportu, proto je dále 
rozčleněn  na  další podprogramy

1 0 0 0 1 15392  -  - min 0 % území celé ČR 460 mil Kč 

16.1.

Podpora rozvoje a 
obnovy materiálně-
technické základny 
sportovních organizací

podpor
gram

MŠM
T 36

technická obnova sportovních zařízení, rozvíjení sportovně technických parametrů 
sportovišť, doplňování nabídky stávajícího počtu sportovních zařízení, umožnění rovného
přístupu ke sportovištím co nejširšímu počtu zájemců o sportování

napomáhat nekomerčním sportovním organizacím při obnově a 
rozvoji zejména stávajících sportovních zařízení, které jsou v jejich
majetku, případně je mají v dlouhodobém pronájmu. Dále  
doplňování nabídky sportovních zařízení, s cílem vyrovnávání 
jejich deficitů v regionech, abychom se již v roce 2007 v ploše 
sportovišť na 1 občana přiblížili poměrům v EU

1 0 0 0 1 11645  -  - 50% území celé ČR 348 mil Kč 

16.2.

Podpora rozvoje a 
obnovy materiálně-
technické základny 
sportovní reprezentace

podpor
gram

MŠM
T 36 technická obnova sportovních zařízení, rozvíjení sportovně technických parametrů 

sportovišť, doplňování nabídky stávajícího počtu sportovních zařízení,

napomáhat  při   zajištění    kvalitních    sportovních zařízení 
strojního i stavebního charakteru splňující platné technické 
parametry předepsané  mezinárodními  sportovními  federacemi  
pro  sportovní   přípravu   státní   sportovní reprezentace.  Vytvářet
takové  technické   podmínky,  které   budou aktivizovat zájem 
mládeže  k provádění sportovní činnosti na vrcholové úrovni

0 0 0 0 1 3748  -  - 
30%, 20%, 
0% dle 
typu akce

území celé ČR 112 mil Kč 

17 Podpora romských žáků 
středních škol

progra
m

MŠM
T 22, 23 Prostředky jsou určeny na částečnou nebo úplnou úhradu nákladů žáků v těchto 

položkách:  školné,   stravné,  ubytování,  cestovné, školní potřeby,  ochranné pomůcky

podpora studia těch romským žáků, jež jsou občany ČR a jejichž 
rodinám způsobují náklady spojené se středoškolským studiem 
značné potíže

0 0 0 0 1 -  -  - - území celé ČR -

1 Národní program 
počítačové gramotnosti

progra
m MI 23, 32 organizování odborných kurzů za účelem získání základů počítačové gramotnosti, 

zajištění výukových míst pro provozování odborných kurzů

Cílem programu je v souladu se Státní informační a komunikační 
politikou podporovat zvyšování počítačové gramotnosti 
obyvatelstva

1 1 1 1 1 401 417 Kč na 1 
posluchače - - území celé ČR 12 mil Kč 

2 Vzdělávání a rozvoj 
lidských zdrojů

progra
m MI 23, 32 rozvoj počítačové gramotnosti veřejnosti Podpora rozvoje občanské společnosti a naplňování Akčního 

pláne eEurope+ 2003, resp. eEurope 2005 0 0 0 0 1 11 - - min 30 % území celé ČR 0,333 mil Kč 

3 Informační společnost progra
m MI 23, 32 přístup k informačním a komunikačním technologiím a podpora rozšíření jejich využívání 

českou veřejností, podpora znevýhodněných skupin, aj.
Podpora rozvoje občanské společnosti a naplňování Akčního 
pláne eEurope+ 2003, resp. eEurope 2005 0 0 0 0 1 58 - - min 30 % území celé ČR 1,743 mil Kč 

1

Program regenerace 
městských památkových 
rezervací a městských 
památkových zón

progra
m MK 17 obnova kulturních památek viz předmět 1 1 1 1 1 - - - min 30 %

území městských 
památkových rezervací a 
městských památkových 
zón

-

2
Program záchrany 
architektonického 
dědictví

progra
m MK 17

obnova ohrožených nemovitých kulturních památek, využití těchto památek ke zvýšení 
celkové kvality životního prostředí a pro kulturní, společenské, veřejně prospěšné a 
ekonomické účely

Cíli programu jsou záchrana ohrožených nemovitých kulturních 
památek efektivní a rychlou obnovou; využití těchto památek ke 
zvýšení celkové kvality životního prostředí a pro kulturní, 
společenské, veřejně prospěšné a ekonomické účely; získání 
všech zdrojů přicházejících v úvahu a snižování potřeby příspěvku
na obnovu kulturních památek ze státního rozpočtu; zvýšení 
efektivnosti správy a provozu kulturních památek.

1 1 1 1 1 - - - - území celé ČR -

3

Program péče o 
vesnické památkové 
rezervace a zóny a 
krajinné památkové zóny

progra
m MK 13, 17

obnova a zachování nemovitých kulturních památek, zejména památek lidové 
architektury (zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky, boží muka, venkovské kostely, 
zámečky, tvrze, technická díla, sochy a pomníky, zahrady apod.), které se nacházejí na 
území vesnických památkových rezervací a zón a krajinných památkových zón

Cílem programu je podpora "ad předmět podpory" 1 1 1 1 1 - 2 mil. Kč 80 tis. Kč min 20 %

území vesnických 
památkových rezervací a 
zón a krajinných 
památkových zón

-
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4
Program restaurování 
movitých kulturních 
památek

progra
m MK 17 obnova a zachování ohrožených movitých kulturních památek

Cíli programu jsou záchrana a další uchování ohrožených 
movitých kulturních památek a jejich souborů efektivní a 
urychlenou obnovou; využití restaurovaných movitých kulturních 
památek ke zvýšení atraktivity a vypovídací schopnosti o 
historické a umělecké hodnotě dochovaných historických interiérů 
zpřístupněných veřejnosti pro výchovně vzdělávací nebo 
náboženské účely; vytvoření podmínek pro vznik nových 
interiérových instalací zpřístupněných veřejnosti s uplatněním 
nově restaurovaných movitých kulturních památek, které byly 
dosud uloženy v depozitářích, mimo jiné pro svůj špatný technický 
stav; sdružování všech finančních prostředků, které přicházejí v 
úvahu, s cílem postupného snižování potřeby příspěvku (dotace) 
na obnovu movitých kulturních památek ze státního rozpočtu; 
zvýšení efektivnosti provozu kulturních památek zpřístupněných 
veřejností; prohloubení poznání uměleckých a historických hodnot 
movitého památkového fondu; zvýšení zájmu a podílu veřejnosti 
na péči o movité kulturní dědictví prostřednictvím vhodných forem 
propadace výsledků Programu.

1 1 1 1 1 - - - min 10 % území celé ČR -

1.1. Podpora včelařství
progra
m Mze 11 včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin 0 0 0 1 0 2671 150 tis. Kč/včelstvo - ne území celé ČR 79,831 mil Kč 

1.2.

Podpora 
nepotravinářského 
využití půdního fondu - 
pěstování přadného lnu 
pro vlákno

progra
m Mze 11 - - - - - - - 718 - - - - 21,465 mil Kč 

1.3.
Podpora vybudování 
kapkové závlahy v 
ovocných sadech, 
vinicích a chmelnicích

progra
m Mze 11

zvýšení konkurenceschopnosti a kvality ovoce, chmele a vinných hroznů.
vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích a 
vinicích

0 0 0 1 0 836 do 60 tis Kč/ha - ne území celé ČR 24,996 mil Kč 

1.4.
Restrukturalizace  vinic, 
obnova chmelnic, 
ovocných sadů a jejich 
prostorových izolátů

progra
m Mze 11

restrukturalizace ovocných sadů, resp. nezbytné zlepšení zdravotního stavu ovocných 
stromů a zlepšení kvality produkovaného ovoce

plocha nově vysázeného ovocného sadu osázená odrůdami 
doporučenými Svazem pro integrované systémy pěstování ovoce 
(dále jen SISPO), obhospodařovaná podle směrnic pro 
integrované systémy pěstování

0 0 0 1 0 3664 50 - 200tis/ ha dle 
odrůdy - ne území celé ČR 109,505 mil Kč 

1.5.
Podpora komplexní 
sklizně máku setého

progra
m Mze 11 podpořit komplexní sklizeň máku setého

plocha máku setého, ze které byl v roce 2005 komplexně sklizen 
mák a minimálně 0,25 t/ha makoviny 0 0 0 1 0 168 500 Kč/ha - ne území celé ČR 5,015 mil Kč 

1.6. Podpora pěstování bylin 
pro energetické využití

progra
m Mze 11

Podpora založení a údržby porostů bylin pro energetické využití porosty bylin pěstovaných pro energetické využití
0 0 0 1 0 66 do 2000 Kč/ha - ne území celé ČR 1,988 mil Kč 

1.7.
Podpora integrovaných 
systémů pěstování 
ovoce, zeleniny a hroznů
révy vinné

progra
m Mze 11 - - - - - - - 864 - - - - 25,812 mil Kč 

1.8.
Udržování a zlepšování 
genetického potenciálu 
vyjmenovaných 
hospodářských zvířat

progra
m Mze 11

zabezpečit udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných 
hospodářských zvířat

celkem 5 dále členěných podprogramů dle jednotlivých druhů a 
činnosti 0 0 0 1 0 7018 podle typu 

podprogramu - ne území celé ČR 209,744 mil Kč 

1.9.
Podpora ozdravování 
polních a speciálních 
plodin

progra
m Mze 11 zvýšení kvality rostlinné produkce cestou náhrady chemického ošetření a prevence šířen

karanténních virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem
celkem 6 podprogramů 0 0 0 1 0 14629 podle typu 

podprogramu - ne území celé ČR 437,182 mil Kč 

1.10.

Nákazový fond

progra
m Mze 12

podpora vybraných činností zaměřených  proti rozšiřování nebezpečných nákaz 
hospodářských zvířat, a částečná úhrada nákladů spojených s neškodným 
odstraňováním kadáverů  a masokostních mouček a kafilerních tuků z kadáverů

celkem 2 podprogramy 0 0 0 1 0 8515 podle typu 
podprogramu - ne území celé ČR 254,478 mil Kč 

1.11.
Poradenství a 
vzdělávání

progra
m Mze 11, 13 organizační, ekonomické a odborné poradenství celkem 9 podprogramů 0 0 0 1 0 1169 podle typu 

podprogramu - ne území celé ČR 34,924 mil Kč 

1.12.

Školní závody

progra
m Mze 11, 23

podpora    propojení    praxe  a   odborného   vzdělávání   formou   spolupráce 
podnikatelských subjektů, které obdržely statut „Školní závod“, se středními školami, 
vyššími odbornými školami zabezpečujícími přípravu budoucích pracovníků  resortu

podpora „Školním závodům“ na vytváření podmínek pro 
praktickou přípravu žáků středních odborných škol, vyšších 
odborných škol  ve stanovených resortních oborech

0 0 0 1 0 493
do 31 Kč/žáka a 
hodinu, max 1 mil 
Kč

- ne území celé ČR 14,749 mil Kč 

1.13. Podpora poradenství v 
zemědělství 

progra
m Mze 11, 13

pomoc při zohledňování principů ochrany životního prostředí v zemědělské praxi celkem 5 podprogramů, dva po schválení EK
0 0 0 1 0 591 max 20 tis na 

protokol -
do 20 % 
uznaných 
nákladů

území celé ČR 17,677 mil Kč 

1.14.
Podpora získání 
minimální zemědělské 
kvalifikace

progra
m Mze 11, 23

podpora zvyšování kvalifikace zemědělců
dosažení minimální zemědělské kvalifikace doložené  osvědčením
o absolvování rekvalifikačního programu

0 0 0 1 0 72 do 6000 nebo 2000 
Kč - ne území celé ČR 2,147 mil Kč 

1.15.
Podpora evropské 
integrace nevládních 
organizací

progra
m Mze 11 zlepšení efektivnosti a odborné úrovně činnosti nevládních organizací formou podpory  

integrace v rámci ES

podpora vstupu, členství, zastoupení členství a  činnosti českých 
stavovských agrárních nevládních organizací (celkem 9 
vyjmenovaných org.)

0 0 0 0 1 390 100 % nebo 9- 32 
tis. Kč - ne území celé ČR 11,671 mil Kč 

2.
Podpora 
mimoprodukčních funkcí 
rybníků

progra
m Mze 14 částečná kompenzace újmy rybářským subjektům vzniklé zajišťováním 

vodohospodářských a celospolečenských funkcí rybníků
rybník plnící rozhodnutí vodohospodářských orgánů, či orgánů 
ochrany přírody nebo zajišťující veřejný zájem s výměrou nad 5 ha

0 0 0 1 0 2298 1000 kč/ha - ne území celé ČR 68,691 mil Kč 30
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3. Příspěvek na obnovu 
lesů poškozených 
imisemi

progra
m Mze 12

přirozená obnova a umělá obnova síjí, umělá obnova sadbou - první, umělá obnova 
sadbou - opakovaná, ochrana mladých lesních porostů do stádia jejich zajištění, 
zřizování nových oplocenek za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí s 
plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyšším, hnojení a 
vápnění lesních porostů.

celkem 6 typů příspěvků 0 0 0 1 0 896 podle typu činnosti - ne území celé ČR 26,778 mil Kč 

4.
Příspěvek na obnovu, 
zajištění a výchovu 
porostů

progra
m Mze 12

obnova a zajištění lesních porostů v lesích (s výjimkou lesů postižených emisemi)
celkem 6 typů příspěvků 0 0 0 1 0 8295 podle typu činnosti - ne území celé ČR 247,902 mil Kč 

5.
Příspěvek na sdružování 
vlastníků lesů malých 
výměr

progra
m Mze 12

náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti od 150 do 500 hektarů, 
náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 500 a do 1 000 hektarů, 
náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 1 000 hektarů

- 0 0 0 1 0 135 50-400 Kč/ha - ne území celé ČR 4,033 mil Kč 

6.
Příspěvek na chov a 
výcvik národních plemen 
loveckých psů a 
loveckých dravců

progra
m Mze 12 úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu v roce podání žádosti o příspěvek u plemen 

psů český teriér a český fousek, úspěšný odchov loveckého dravce vyvedeného z 
umělého chovu (jestřáb lesní, sokol stěhovavý, raroh velký, orel skalní).

- 0 0 0 0 0 26,5 1000 - 7000, podle 
druhu - ne území celé ČR

0,192 mil Kč (psi) 
+ 0,599 mil Kč 
(dravci)

7. Příspěvek na ekologické 
a k přírodě šetrné 
technologie

progra
m Mze 11, 12, 

34

vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu, vyklizování nebo 
přibližování dříví koněm v lesním porostu, přibližování dříví sortimentní metodou na 
odvozní místo bez vlečení dřeva po zemském povrchu stroji s celkovou hmotností do 10 
tun, likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty 
nebo jiným využitím.

- 0 0 0 1 0 1040 20 - 80 Kč/m3, klest 
12 000Kč/ha - ne území celé ČR 31,089 mil Kč 

8. Příspěvek na vybrané 
činnosti mysliveckého 
hospodaření

progra
m Mze 12

1. poskytovaný sazbou na technickou jednotku: A) podpora ohrožených druhů zvěře, B) 
oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy (koza bezoárová a bílý jelen), 2. 
poskytovaný procentem ze skutečně vynaložených nákladů C) zlepšování životního 
prostředí zvěře, D) použití dravců v ochraně rostlin, E) zdolávání nákaz v chovech zvěře 

- 0 0 0 0 0 138
pevná částka podle 
druhu nebo podíl na 
nákladech

-
do 20 % 
uznaných 
nákladů

území celé ČR 4,113 mil Kč 

9. Příspěvek na ostatní 
hospodaření v lesích

progra
m Mze 12

práce související se zachováním a reprodukcí genových zdrojů lesních dřevin, zakládání 
a provoz semenných sadů (matečnic, klonových archivů), mimořádná opatření při 
kalamitách způsobených biotickými i abiotickými činiteli (nelze uplatnit na běžnou 
ochranu a prevenci).

- 0 0 0 1 0 110 - -
do 20 % 
uznaných 
nákladů

území celé ČR 3,294 mil Kč 

10.
Příspěvek na vyhotovení 
lesních hospodářských 
plánů v digitální formě

progra
m Mze 35

zpracování plánu v digitální formě.

- 0 0 0 1 0 2329 350  Kč/ha - ne území celé ČR 69,602 mil Kč 

11.
Výstavba a technická 
obnova vodovodů a 
úpraven vod

progra
m Mze 34

výstavbu veřejných vodovodů a souvisejících vodárenských objektů,  výstavbu a 
rekonstrukci ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem 
zlepšení jakosti pitné vody, výměnu vodovodního azbestocementového potrubí

- 1 1 0 1 0 15957 - -
do 20 % 
uznaných 
nákladů

území celé ČR 476,874 mil Kč 

12.

Výstavba a technická 
obnova čistíren 
odpadních vod a 
kanalizací

progra
m Mze 34 výstavba ČOV pro 3000 ekvivalentních obyvatel, výstavba hlavních kanalizačních 

sběračů, dostavba kanalizačních systémů pro 300 EO v obcích, kde existuje ČOV

- 1 1 0 1 0 12618 - -
do 20 % 
uznaných 
nákladů

území celé ČR 377,1 mil Kč 

13.

Podpora na obnovu, 
odbahnění a 
rekonstrukci rybníků a 
vodních nádrží

progra
m Mze 11 celkové odbahnění nejvíce zanesených rybníků a vodních nádrží o katastrální výměře 1 

až 30 ha, u kterých vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 40 cm

- 0 0 0 1 0 14925 - - ne území celé ČR 444,046 mil Kč 

14.
Dotace na udržování a 
využívání genetických 
zdrojů pro zemědělství

progra
m Mze 11

podpora pro chovatele vyjmenovaných živočišných, rostlinných druhů a dalších org.

celkem více něž 50 podporovaných druhů a organizmů 0 0 0 1 0 1171 podle druhu - ne území celé ČR 35 mil Kč 

16.
Dotace při realizaci 
národních expozic MZe 
ČR na mezinárodních 
veletrzích a výstavách v 
zahraničí

progra
m Mze 13 - - - - - - - - - ne území celé ČR -

17. LEADER ČR 2004 progra
m Mze 13 podpora rozvoje venkovských mikroregionů

Cílem Programu je podněcovat a podporovat inovační zavádění a 
realizaci investic zamýšlených v rámci místních strategií, tvorbu 
originálních integrovaných strategií rozvoje venkovských 
mikroregionů a aktéry na místní úrovni k úvahám a záměrům 
využití potenciálů jejich území v dlouhodobější perspektivě. 
Zaměřuje se především na nové formy zlepšování kvality života ve
venkovských oblastech, posílení ekonomického prostředí a 
zhodnocení přírodního a kulturního dědictví.

1 1 0 1 1 2570 6 000 000 100 000
do 20 % 
uznaných 
nákladů

- 76,795 mil Kč 
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18.1. Zemědělec progra
m

PGRL
F 11 garance bankovních úvěrů v rozsahu do 30 % nebo dotace úrokové míry

Cílem je zejména vytvořit předpoklady pro rozvoj zemědělských 
subjektů a usnadnit investiční obnovu lesa.

- - - - - 12745 - -

garance 
úvěru do 
60 %, 
dotace 
části úroku

- 380,881 mil Kč 

18.2. Zpracovatel progra
m

PGRL
F 11 garance bankovních úvěrů v rozsahu do 60 % nebo dotace úrokové míry

Cílem je podpořit rozvoj konkurenceschopných zpracovatelských 
organizací.

0 0 0 1 0 413 - -

garance 
úvěru do 
30 %, 
dotace 
části úroku

- 12,338 mil Kč 

18.3. Odbytová organizace progra
m

PGRL
F 11 garance bankovních úvěrů v rozsahu do 60 % nebo dotace úrokové míry

Cílem je podpořit vybudování a rozvoj odbytových organizací

0 0 0 1 0 836 - -

garance 
úvěru do 
60 %, 
dotace 
části úroku

- 24,987 mil Kč 

18.4. Hygiena progra
m

PGRL
F 11 garance bankovních úvěrů v rozsahu do 30 % nebo dotace úrokové míry

Cílem je zajištění veterinárních a hygienických podmínek provozů, 
zpracovávajících živočišné a rostlinné produkty tak, aby tyto 
provozy odpovídaly příslušným hygienickým a veterinárním 
předpisům ČR i EU.

0 0 0 1 0 15,961 - -

garance 
úvěru do 
30 %, 
dotace 
části úroku

- 0,477 mil Kč 

18.5. Půda progra
m

PGRL
F 11 garance úroků hypotéčního úvěru

Cílem je podpořit nákup nestátní zemědělské a omezeně lesní 
půdy (lesní půdu lze nakoupit pouze tehdy, je-li součástí 
nakupované zemědělské půdy a spolu tvoří jednotný celek), 
včetně trvalých porostů (sadů, vinic, chmelnic a lesů - dále jen 
"půdy").

0 0 0 1 0 1649 - - dotace 
části úroků - 49,295 mil Kč 

18.6. Mládí progra
m

PGRL
F 11 pouze ve spojení s jiným investičním programem PGRLF Cílem je usnadnit zahájení a rozvoj zemědělské výroby na bázi 

rodinných subjektů pro mladé podnikatele a mladé rodiny do 40 let
0 0 0 1 0 - - -

navýšení 
sazby 
podpory

- -

20. Agroenviromentální 
opatření 0 MZE 11

opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v 
ochraně složek životního prostředí (dále jen "agroenvironmentální opatření"), včetně 
poskytování dotací při zemědělském hospodaření v rámci těchto opatření, jejichž úpravu 
bezprostředně závazné předpisy Evropských společenství členským státům Evropské 
unie přikazují nebo jim umožňují provést. 

podpora se poskytuje na 5 let - - - - - - - - - - -

20.1. ekologické zemědělství P MZE 11 - podpora pro ekologické zemědělství 0 0 0 1 0 - dotace do 100 % - - - -

20.2.
ošetřování travních 
porostů P MZE 11 - podpora pro extenzivní zemědělství 0 0 0 1 0 - dotace do 100 % - - - -

20.3. péče o krajinu P MZE 11 - podpora stability krajiny, dále členěno na 6 titulů 0 0 0 1 0 - dotace do 100 % - - podle titulů územní 
vymezení -
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