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EVROPSKÉ FONDY PRO OBCE

Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci fondů EU připravilo v sou-
vislosti s novými možnostmi čerpání v programovém období 2014–2020 publikaci, která 
shrnuje přehled dotačních titulů určených zejména pro města a obce. 

i Více na: www.dotaceEU.cz/publikace

MODERNIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY
Podporované aktivity

Operační program 
Zaměstnanost

www.esfcr.cz

Integrovaný regionální 
operační program

 
www.dotaceEU.cz/irop

Strategické a projektové řízení,  
transparentnost veřejné správy
analytické a evaluační metody a studie, procesy kvality 
řízení, eGovernment, kybernetická bezpečnost

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

3.2 Zvyšování efektivity 
a transparentnosti veřejné 
správy prostřednictvím rozvoje 
využití a kvality systémů IKT

Zvyšování znalostí zaměstnanců veřejné správy
vzdělávací a výcvikové programy, kurzy, semináře

4.1.2 Profesionalizovat 
veřejnou správu zejména 
prostřednictvím zvyšování  

Územní rozvoj 
územní a regulační plány

3.3 Podpora pořizování 
a uplatňování dokumentů 
územního rozvoje

Přeshraniční spolupráce mezi občany  
a institucemi
vzájemné porozumění, podpora spolupráce, integrace
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Zdroj financování

Webová 
stránka
pro více 

informací

Specifický cíl v prioritní 
ose daného programuTřídění dle aktivit 

v dané oblasti

Kapitoly jsou tříděny dle oblastí 
nejčastěji realizovaných městy a obcemi

Publikace přehledně představuje podpo-
rované oblasti, na které města a obce čer-
pají evropské peníze nejčastěji. Obsahuje 
podrobný výčet konkrétních příkladů pro-
jektů, na které je možné podat projektovou 
žádost. Na následujících dvou stránkách 
představujeme ukázky z kapitol, které vám 

přiblíží, jaké informace v publikaci najdete. 
„Města a obce jsou jedním z nejvýznam-
nějších příjemců evropských dotací. Ti-
síce úspěšně zrealizovaných a kvalitních 
projektů nás vedly k myšlence vydat tuto 
publikaci pro nové programové období. 
Doufáme, že městům a obcím usnadní ori-

entaci v nabídce  nových dotačních titulů 
a pomůže při přípravě projektů. V součas-
né době již pracujeme na vydání obdobné 
publikace určené pro příjemce z řad nezis-
kových organizací“, uvedla Olga Letáčková, 
náměstkyně pro řízení sekce NOK.

Ukázka z kapitoly - Tabulka podporovaných aktivit v oblasti modernizace veřejné správy
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Výčet konkrétních 
příkladů, pro které 
lze získat podporu 
v oblasti životního 

prostředí v programu 
IROP

Název 
specifického 

cíle nebo 
investiční 
priority 

programu

Názvy programů, 
ze kterých lze 

čerpat v oblasti 
životního 
prostředí
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Ukázka z kapitoly - Podporované projekty v oblasti životního prostředí

Výčet kapitol v publikaci

Životní prostředí Zaměstnanost a sociální služby

Modernizace veřejné správy

Kulturní dědictví

Praha Pól růstu

Doprava

Odpadové hospodářství 

Vzdělávání a výzkum

Interreg V-A Slovenská republika 
– Česká republika

Specifický cíl 2.2 
Ochrana biodiverzity přeshraničního území prostřed-
nictvím spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného 
řízení přírodně významných území:

Investiční priorita 4 
Aktivity na zpracování podkladů a dokumentů pro 
efektivnější výkon péče o přeshraniční přírodně hod-
notná území:
• Realizace společných opatření směřujících k  zlepšení 

stavu druhů a biotopů prioritního zájmu.  
• Realizace společných opatření pro předcházení 

zhoršování stavu druhů a biotopů v přeshraničním území.
• Budování ekostabilizačních prvků v  krajině a  rozvoj vy-

braných prvků zelené infrastruktury.
• Tvorba a  realizace společných přeshraničních plánů 

řízení/managementu přírodně hodnotných území, jejich 
vybraných částí a  okolního území (včetně chráněných 
území).

• Společné výzkumné činnosti podporující zlepšení, pře-
shraniční ochranu a  péči o  přírodně významná území 
(vybrané biotopy, druhy).

• Monitorování a  vyhodnocování stavu a  vývoje biotopů 
a druhů, výměna vzájemných informací, údajů a poznatků.

• Společné činnosti v  oblasti prevence a  odstraňování 
důsledků eroze půdy, kultivaci půdy.

Integrovaný regionální  
operační program

Specifický cíl 2.5 
Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení  
Společenství vlastníků jednotek, vlastníci bytových domů 
s výjimkou fyzických osob nepodnikajících:

• zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních kon-
strukcí tvořících obálku budovy (zateplení obvodových 
stěn, stropu, podlahy, střech, výměna oken a dveří),

• instalace prvků stínění (pouze exteriérové prvky),

• instalace systémů nuceného větrání se zpětným 
získáváním tepla, 

• výměna stávajícího zdroje tepla na tuhá nebo kapalná 
fosilní paliva za jednotku pro kombinovanou výrobu elek-
třiny a  tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo 
zemní plyn,

• výměna stávajícího zdroje tepla na tuhá nebo kapalná 
fosilní paliva za plynový kondenzační kotel, kotel na bio-
masu a  tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační 
nádrže,

• instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, 
kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo včetně instalace 
akumulační nádrže) a  výstavbu centrálního vytápění 
v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny 
vlastními zdroji na tuhá nebo kapalná fosilní paliva,

• instalace solárních termických kolektorů včetně instalace 
akumulační nádrže,

• instalace fotovoltaických soustav,

• výměna předávací stanice,

• vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění ob-
jektu a rozvodů teplé užitkové vody včetně instalace sys-
témů měření a regulace otopné soustavy. 

Podpora je poskytována pouze na opatření prováděná 
v bytových domech mimo území hl. m. Prahy.
Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, která má 
4 a více bytových jednotek a ve které více než polovina 
podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé 
bydlení a je k tomuto účelu určen.


