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Prvním programem, který byl Evrop-
skou komisí oficiálně schválen, byl 
Operační program Podnikání a inova-
ce pro konkurenceschopnost, které-
mu dala Komise zelenou předposlední 
dubnový den. V květnu pak následo-
valy další programy, mezi nimi Ope-
rační program Životní prostředí, nebo 
Operační program Doprava. Série 
schvalování skončila 11. června 2015, 
kdy premiér Bohuslav Sobotka a mini-
stryně pro místní rozvoj Karla Šlech-
tová v Bruselu všechny programy 
slavnostně podepsali. „Dnešním dnem 
máme schváleny národní operační 
programy. Dosáhli jsme významného 
milníku a jsem ráda, že se podařilo 
zúročit všechna náročná jednání s Ev-
ropskou komisí. Chci poděkovat nejen 
Evropské komisi, ale i všem kolegům 

na české straně, kteří se podíleli na 
celém procesu příprav a schvalovaní 
operačních programů,“ uvedla u příle-
žitosti schválení Karla Šlechtová.

Řídicí orgány začaly naplno připravo-
vat a realizovat první zasedání Moni-
torovacích výborů, kde probíhalo ze-
jména schvalování výběrových kritérií. 
První výzvy byly vypsány vzápětí. Vy-
hlašování výzev odstartoval OP Podni-
kaní a inovace pro konkurenceschop-
nost, který připravil pro žadatele 17 
výzev. Výzvy v průběhu léta vyhlásily 
také OP Zaměstnanost a OP Životní 
prostředí. Čekat žadatele nenechal ani 
Integrovaný operační program, který 
ke konci července vyhlásil dvě výzvy 
týkající se zvýšení regionální mobility, 
konkrétně rekonstrukcí, modernizací 

SCHVÁLENÍ A ZAHÁJENÍ IMPLEMENTACE 
PROGRAMŮ 2014–2020

Česká republika má od června schválené všechny operační programy a  příjemci již 
mohou předkládat své žádosti v rámci prvních výzev. 

a výstavby silnic II. a III. třídy a pořizo-
vání územních plánů u obcí s rozšíře-
nou působností.

První ostré měsíce provozu má již 
úspěšně za sebou také nový monito-
rovací systém „MS 2014+“, který již 
žadatelé aktivně využívají pro podá-
vání projektových žádostí. Že je jejich 
zájem veliký, dokládá více než 6 000 
projektových žádostí v celkovém ob-
jemu přesahujícím 60 miliard korun, 
které ke konci července v monitoro-
vacím systému založili. Finanční ob-
jem již zkompletovaných a předaných 
žádostí na řídicí orgán činí více jak  
45 miliard korun. 
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OP Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost
Schválen 29. dubna 2015

>> Řídicí orgán vyhlásil první výzvy na konci května 2015. Do konce června bylo vyhlášeno 
17 výzev s celkovou alokací 17,4 mld. Kč. Příjem předběžných žádostí u prvních výzev byl spuštěn 
dne 1. června 2015.

>>  Vyhlášené výzvy se týkají programů Aplikace, Inovace – Inovační projekt, Potenciál, Partnerství 
znalostního transferu, Spolupráce – klastry, Technologie, Marketing, Nemovitosti, Školicí 
střediska, Úspory energie a ICT a sdílené služby.

OP Výzkum, vývoj 
a vzdělávání
Schválen 13. května 2015

>>  Řídicí orgán plánuje vyhlásit první výzvy v průběhu srpna/září 2015 a to v celkové hodnotě téměř 
5,5 mld. Kč. 

>>  Výzvy jsou zaměřeny na Podporu Excelentních výzkumných týmů, Krajské akční plány rozvoje 
vzdělávání a na Individuální systémové projekty.

OP Životní prostředí
Schválen 30. dubna 2015

>>  Řídicí orgán vyhlásil prvních 16 výzev v srpnu 2015. Jejich celková alokace přesahuje 14 mld. Kč. 
>>  Výzvy jsou zaměřeny na snižování emisí v ovzduší, snižování znečišťování vod, nebo na zajištění 

péče o národně chráněná přírodní území.

OP Doprava
Schválen 11. května 2015

>>  Řídicí orgán plánuje vyhlásit průběžné výzvy na celé období 2014–2020 v listopadu 2015 
s celkovou alokací 114,7 mld. Kč. 

>>  Tyto výzvy budou zaměřeny na všechny hlavní oblasti programu, tj. na železniční infrastrukturu 
a silniční infrastrukturu na síti TEN-T i mimo ni.

Integrovaný regionální OP
Schválen 4. června 2015

>>  Řídicí orgán vyhlásil na konci července 2015 dvě výzvy s celkovou alokací 12,9 mld. Kč. 
>> Jedná se o výzvy zaměřené na rekonstrukci silnic II. a III. tříd a na tvorbu územních plánů. 
>> Do konce roku 2015 by mělo být vyhlášeno dalších 17 výzev.

OP Zaměstnanost
Schválen 6. května 2015

>>  Řídicí orgán dosud vyhlásil 20 výzev s celkovou alokací 8,8 mld. Kč.
>>  Tyto výzvy jsou zaměřeny na podporu budování kapacit sociálních partnerů, sociálních služeb, 

zlepšování přístupu ke službám a záruky pro mladé.

OP Praha - pól růstu ČR
Schválen 11. června 2015

>>  Řídicí orgán plánuje vyhlásit výzvy s celkovou alokací přesahující 19 mld. Kč v průběhu září 2015. 
>>  Výzvy jsou zaměřeny mimo jiné na podporu zaměstnanosti, profesního vzdělávání zaměstnanců, 

nebo na podporu služeb péče o děti.

OP Technická pomoc
Schválen 11. června 2015

>> Řídicí orgán plánuje vyhlásit první dvě výzvy v průběhu srpna 2015 s celkovou alokací 6,1 mld. Kč. 
>> Tyto výzvy budou zaměřeny na vytvoření podmínek pro naplnění cílů Dohody o partnerství 

a koordinace řízení, zajištění informovanosti o ESI fondech u cílových skupin, vytvoření podmínek 
pro účinnou kontrolu a audit ESI fondů a zabezpečení jednotného monitorovacího systému 
na základě vysoké úrovně elektronizace dat.

EZFRV
Program rozvoje venkova
Schválen 26. května 2015

>> V dubnu 2015 byly vyhlášeny výzvy na plošná opatření, která mají specifický režim. Příjem žádostí 
byl ukončen v květnu 2015. Nyní se žádosti hodnotí. 

>>  Řídicí orgán plánuje vyhlásit další výzvy v září 2015 s celkovou alokací 5,4 mld. Kč. 
>> Tyto výzvy budou zaměřeny na investice do zemědělských podniků, zpracování a uvádění 

zemědělských produktů na trh, lesnickou infrastrukturu, techniku a technologii pro lesní 
hospodářství a podporu vývoje nových produktů, postupů a technologií v rámci zpracování 
a uvádění na trh.

ENRF
OP Rybářství
Schválen 2. června 2015

>>  Řídicí orgán plánuje vyhlásit první výzvy v září 2015 s celkovou alokací 280 mil. Kč. 
>> První výzvy budou zaměřeny na investice do akvakultury, inovace, recirkulační zařízení a průtočné 

systémy s dočišťováním, investice do zpracování produktů a na akvakulturu poskytující 
environmentální služby.

Zdroj: MMR, ke dni 27. 8. 2015


