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Úvodní slovo

Milé čtenářky, milí čtenáři,

V rukou držíte brožuru, která představuje nové programové období 2014–2020 tak trochu z jiné per-
spektivy. Na následujících stránkách se dozvíte, na co můžete čerpat dotace z Evropské unie pro svou 
obec. Publikace je rozčleněna podle témat a příkladů typových aktivit, nikoli podle programů, jak 
bývá zvykem. Můžete tak nalistovat konkrétní oblast, kterou chcete ve své obci rozvíjet. Navíc se hned 
dozvíte, jaký operační program a prioritní osa jsou určeny právě pro váš projekt.

V novém programovém období 2014–2020 je pro Českou republiku vyhrazeno celkem 650 miliard 
korun. Tyto peníze jsou určeny i pro vaší obec nebo město, které můžete skrze podpořené projekty 
dále rozvíjet a zvelebovat. Využijte možností, které vám nabízí dotace z  Evropské unie, a  vytvořte 
ve své obci nové a zajímavé projekty, které usnadní a zpříjemní život jejím obyvatelům i návštěvníkům. 
Programové dokumenty jednotlivých programů naleznete na webu www.dotaceEU.cz.

Kromě individuálních projektů mohou obce využít čerpání prostředků určených na rozvoj funkčních 
území, tzv. integrovaných nástrojů. Mezi ně patří ITI – Integrované územní investice (publikace ITI ke 
stažení na www.dotaceEU.cz), IPRÚ – Integrované plány rozvoje území a Nástroj CLLD – Komunitně 
vedený místní rozvoj. Druhé dvě publikace budou vydány v r. 2016. Základní informace naleznete 
na www.dotaceEU.cz/infografiky.

V publikaci okrajově představujeme i další dotační možnosti, které obce mohou využít. Doporuču-
jeme sledovat oficiální stránky Ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz pro informace o národ-
ních dotacích. 

Věříme, že vám brožura usnadní orientaci v nabídce dotačních příležitostí a pomůže v realizaci řady 
užitečných projektů.

Ať jsou pro vás následující stránky jak pomocníkem, tak inspirací. 

Přejeme vám příjemné čtení. 
Ministerstvo pro místní rozvoj
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Operační program Doprava

Řídící orgán: Ministerstvo dopravy

web: www.opd.cz

e-mail: info@opd.cz

alokace:  4,7 mld. EUR

Zaměření programu:

• Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury 
v celé ČR

• Postupné vyrovnávání kvality dopravní 
sítě ČR v rámci EU

• Podpora ekologické dopravy

• Podpora využívání železniční a vodní 
dopravy

Integrovaný regionální  
operační program

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní 
rozvoj

web: www.dotaceEU.cz/irop

e-mail: irop@mmr.cz

alokace:  4,6 mld. EUR

  Zaměření programu:

• Vyvážený rozvoj území v regionech 
soudržnosti

• Zkvalitnění infrastruktury

• Zlepšení veřejných služeb a veřejné správy

• Zajištění udržitelného rozvoje v obcích, 
městech a regionech

Operační program  
Životní prostředí

Řídící orgán: Ministerstvo životního 
prostředí

web: www.opzp.cz

e-mail: dotazy@sfzp.cz

alokace:  2,6 mld. EUR

  Zaměření programu:

• Ochrana a zajištění kvalitního prostředí 
pro život obyvatel ČR

• Podpora efektivního využívání zdrojů

• Eliminace negativních dopadů lidské 
činnosti na životní prostředí

• Zmírňování dopadů klimatických změn

Program rozvoje venkova

Řídící orgán: Ministerstvo zemědělství

web: www.eagri.cz

e-mail: info@mze.cz

alokace:  2,3 mld. EUR

  Zaměření programu:

• Obnova, zachování a zlepšení  
ekosystémů závislých na zemědělství

• Investice pro konkurenceschopnost 
a inovace zemědělských podniků

• Podpora krajinné infrastruktury

• Zvýšení hospodářského rozvoje  
ve venkovských oblastech

Operační program  
Zaměstnanost

Řídící orgán: Ministerstvo práce  
a sociálních věcí

web: www.esfcr.cz

e-mail: esf@mpsv.cz

alokace:  2,1 mld. EUR

  Zaměření programu:

• Podpora zaměstnanosti a rozvoj  
lidských zdrojů

• Podpora rovných příležitostí žen a mužů

• Sociální začleňování a boj s chudobou

• Modernizace veřejné správy

Operační program  
Výzkum, vývoj a vzdělávání

Řídící orgán: Ministerstvo školství 
mládeže a tělovýchovy

web: www.msmt.cz

e-mail: opvvv@msmt.cz

alokace:  2,8 mld. EUR

Zaměření programu:

• Rozvoj lidských zdrojů v oblasti  
výzkumu a vývoje

• Udržitelný rozvoj v sociálně soudržné 
společnosti

• Podpora kvalitního výzkumu

• Systémové změny pro zkvalitnění  
vzdělávacího systému v ČR

Přehled programů, ze kterých lze čerpat
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Operační program  
podnikání a inovace pro  
konkurenceschopnost

Řídící orgán:  
Ministerstvo průmyslu a obchodu

web: www.mpo.cz 

e-mail: info@mpo.cz

alokace:  4,33 mld. EUR

  Zaměření programu:

• Konkurenceschopná ekonomika  
založená na znalostech a inovacích

• Schopnost místních firem prosazovat 
se na světových trzích

• Vytváření pracovních míst  
v dlouhodobém horizontu

• Environmentální dimenze  
hospodářského rozvoje
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Interreg V-A  
Česká republika – Polsko

Řídící orgán:  
Ministerstvo pro místní rozvoj

web: www.cz-pl.eu 

alokace:  0,226 mld. EUR

  Zaměření programu:

• Společné řízení rizik

• Rozvoj potenciálu přírodních a kultur-
ních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

• Vzdělání a kvalifikace

• Spolupráce institucí a komunit

Program spolupráce Svobodný 
stát Sasko – Česká republika 

2014–2020

Řídící orgán: Saské státní minister-
stvo životního prostředí a zemědělství

web: www.sn-cz2020.eu

alokace:  0,157 mld. EUR

  Zaměření programu:

• Podpora adaptace na změnu klimatu

• Zachování a ochrana životního prostředí 

• Investice do vzdělávání

• Posilování institucionální kapacity 
veřejných orgánů

• Ochrana životního prostředí a účinné 
využívání zdrojů

Program přeshraniční  
spolupráce Česká republika – 

Svobodný stát Bavorsko  
Cíl EÚS 2014–2020

Řídící orgán: Bavorské státní minis-
terstvo hospodářství a médií, energie 

a technologie

web: www.by-cz.eu

alokace: 0,103 mld. EUR

  Zaměření programu:

• Posilování výzkumu, technologického 
rozvoje a inovací

• Investice do vzdělávání

• Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

Interreg V-A  
Rakousko – Česká republika

Řídící orgán: Úřad vlády Dolního 
Rakouska

web: www.at-cz.eu

alokace: 0,097 mld. EUR

  Zaměření programu:

• Posilování výzkumu, technologického 
rozvoje a inovací

• Životní prostředí a zdroje  

• Rozvoj lidských zdrojů

• Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

Interreg V-A Slovenská  
republika – Česká republika

Řídící orgán: Ministerstvo zeměděl-
ství a rozvoje venkova SR

web: www.sk-cz.eu

alokace: 0,09 mld. EUR

  Zaměření programu:

• Využívání inovačního potenciálu

• Kvalitní životní prostředí

• Rozvoj místních iniciativ

Přehled programů, ze kterých lze čerpat

• Operační program Praha – pól růstu ČR naleznete na str. 68
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

kvalita ovzduší • zeleň • spotřeba energie  
čistota vody • rekonstrukce  

 ochrana přírody
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Ochrana životního prostředí patří v dnešní době mezi 
důležitá společenská témata. Kvalitní životní prostředí 
je pro obce prioritou, ke které mohou přispět i evropské 
fondy. Díky Operačnímu programu Životní prostředí, 
Integrovanému regionálnímu operačnímu programu, 
Programu rozvoje venkova a  v  neposlední řadě také 
programům přeshraniční spolupráce je realizace pro-
jektů na ochranu životního prostředí o mnoho snazší. 
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Podporované aktivity

Operační program  
Životní  

prostředí

www.opzp.cz

Program  
rozvoje  

venkova

www.eagri.cz 

Integrovaný  
regionální  
operační  
program

www.dotaceEU.cz/irop

Interreg V-A  
Slovenská republika  

–  
Česká republika

www.sk-cz.eu

Interreg V-A  
Rakousko  

–  
Česká republika  

2014–2020 

www.at-cz.eu  

Program přeshraniční  
spolupráce Česká republika  

–  
Svobodný stát Bavorsko 

cíl EÚS 2014–2020
www.by-cz.eu

Program spolupráce  
Svobodný stát Sasko  

–  
Česká republika  

2014–2020  
www.sn-cz2020.cz

Další zdroje  
financování

 

www.novazele-
nausporam.cz

www.sfrb.cz

Kvalita pitné vody
výstavba a modernizace úpraven vody,  
rozvodné sítě

1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do po-
vrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů 
a vnos znečišťujících látek do povrchových vod
1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovída-
jící jakosti a množství

Vytápění
výměna zdrojů tepla na pevná paliva, solární soustavy, 
instalace filtrů a solárně-termických soustav

2.1 Snížit emise z lokálního vytápění do-
mácností podílejících se na expozici obyva-
telstva koncentracím znečišťujících látek 

Redukce škodlivin
technologie na snížení emisí, omezení prašnosti

2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podíle-
jících se na expozici obyvatelstva nadlimit-
ním znečišťujícím látkám

Kvalita ovzduší
systémy na hodnocení a sledování kvality ovzduší

2.3 Zlepšit systém sledování, hodnocení 
a předpovídání vývoje kvality ovzduší a me-
teorologických aspektů

Péče o přírodu
péče o NP, CHKO, NPR, NPP  
a lokality Natura 2000

4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany 
národně významných chráněných území

2.2 Ochrana biodiverzity přeshranič-
ního území prostřednictvím spoluprá-
ce v oblasti ochrany a koordinované-
ho řízení přírodně významných území

2 Ochrana a obnova biologické 
rozmanitosti a půdy a podpora 
ekosystémových služeb, a to 
i prostřednictvím sítě Natura 
2000 a ekologických infrastruktur

2 Zvyšování a obnova biodiverzi-
ty a ekosystémových služeb 

6d Investice do vodního hospodářství 
s cílem plnit požadavky acquis Unie v ob-
lasti životního prostředí a řešením potřeb 
investic, které podle zjištění členských 
států přesahují rámec těchto požadavků

Péče o vzácné druhy a cenná stanoviště
péče o biotopy, les, likvidace a prevence  
invazních druhů

4.2 Posílit biodiverzitu 

2.2 Ochrana biodiverzity přeshranič-
ního území prostřednictvím spoluprá-
ce v oblasti ochrany a koordinované-
ho řízení přírodně významných území

2 Zvyšování a obnova biodiverzi-
ty a ekosystémových služeb

Péče o krajinu a její vodní režim
migrační bariéry, vytváření přírodních koryt, 
výsadba dřevin, vodní eroze

4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

2.2 Ochrana biodiverzity přeshranič-
ního území prostřednictvím spoluprá-
ce v oblasti ochrany a koordinované-
ho řízení přírodně významných území 

2 Zachování, ochrana, propaga-
ce a rozvoj přírodního a kultur-
ního dědictví

2 Zvyšování a obnova biodiverzi-
ty a ekosystémových služeb

6d Investice do vodního hospodářství 
s cílem plnit požadavky acquis Unie v ob-
lasti životního prostředí a řešením potřeb 
investic, které podle zjištění členských 
států přesahují rámec těchto požadavků

Veřejná zeleň
parky, uliční stromořadí, aleje, obnova  
vodních prvků a ploch

4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
 

Snížení spotřeby energie
zateplení objektů, rekuperace odpadního tepla, 
výměny tepelných zdrojů

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

2.5 Snížení energetické 
náročnosti v sektoru 
bydlení

Program Panel 2013

Nová zelená úsporám

Pasivní spotřeba energie v budovách
výstavba budov s nulovou spotřebou energie

5.2 Dosáhnout vysokého energetického 
standardu nových veřejných budov Program Panel 2013

Lesní infrastruktura a technologie
nákup techniky, rekonstrukce a výstavba lesní 
infrastruktury

8.6.1 Technika a technologie pro lesní 
hospodářství
4.3.2 Lesnická infrastruktura

Spolupráce mezi dodavateli 
místní trhy, prodej produktů

16.6.1 Spolupráce při udržitelném 
zajišťování biomasy pro výrobu energie 
a v průmyslových procesech 
16.4.1 Horizontální a vertikální spoluprá-
ce mezi účastníky krátkých dodavatel-
ských řetězců a místních trhů
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Podporované aktivity

Operační program  
Životní  

prostředí

www.opzp.cz

Program  
rozvoje  

venkova

www.eagri.cz 

Integrovaný  
regionální  
operační  
program

www.dotaceEU.cz/irop

Interreg V-A  
Slovenská republika  

–  
Česká republika

www.sk-cz.eu

Interreg V-A  
Rakousko  

–  
Česká republika  

2014–2020 

www.at-cz.eu  

Program přeshraniční  
spolupráce Česká republika  

–  
Svobodný stát Bavorsko 

cíl EÚS 2014–2020
www.by-cz.eu

Program spolupráce  
Svobodný stát Sasko  

–  
Česká republika  

2014–2020  
www.sn-cz2020.cz

Další zdroje  
financování

 

www.novazele-
nausporam.cz

www.sfrb.cz

Kvalita pitné vody
výstavba a modernizace úpraven vody,  
rozvodné sítě

1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do po-
vrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů 
a vnos znečišťujících látek do povrchových vod
1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovída-
jící jakosti a množství

Vytápění
výměna zdrojů tepla na pevná paliva, solární soustavy, 
instalace filtrů a solárně-termických soustav

2.1 Snížit emise z lokálního vytápění do-
mácností podílejících se na expozici obyva-
telstva koncentracím znečišťujících látek 

Redukce škodlivin
technologie na snížení emisí, omezení prašnosti

2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podíle-
jících se na expozici obyvatelstva nadlimit-
ním znečišťujícím látkám

Kvalita ovzduší
systémy na hodnocení a sledování kvality ovzduší

2.3 Zlepšit systém sledování, hodnocení 
a předpovídání vývoje kvality ovzduší a me-
teorologických aspektů

Péče o přírodu
péče o NP, CHKO, NPR, NPP  
a lokality Natura 2000

4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany 
národně významných chráněných území

2.2 Ochrana biodiverzity přeshranič-
ního území prostřednictvím spoluprá-
ce v oblasti ochrany a koordinované-
ho řízení přírodně významných území

2 Ochrana a obnova biologické 
rozmanitosti a půdy a podpora 
ekosystémových služeb, a to 
i prostřednictvím sítě Natura 
2000 a ekologických infrastruktur

2 Zvyšování a obnova biodiverzi-
ty a ekosystémových služeb 

6d Investice do vodního hospodářství 
s cílem plnit požadavky acquis Unie v ob-
lasti životního prostředí a řešením potřeb 
investic, které podle zjištění členských 
států přesahují rámec těchto požadavků

Péče o vzácné druhy a cenná stanoviště
péče o biotopy, les, likvidace a prevence  
invazních druhů

4.2 Posílit biodiverzitu 

2.2 Ochrana biodiverzity přeshranič-
ního území prostřednictvím spoluprá-
ce v oblasti ochrany a koordinované-
ho řízení přírodně významných území

2 Zvyšování a obnova biodiverzi-
ty a ekosystémových služeb

Péče o krajinu a její vodní režim
migrační bariéry, vytváření přírodních koryt, 
výsadba dřevin, vodní eroze

4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

2.2 Ochrana biodiverzity přeshranič-
ního území prostřednictvím spoluprá-
ce v oblasti ochrany a koordinované-
ho řízení přírodně významných území 

2 Zachování, ochrana, propaga-
ce a rozvoj přírodního a kultur-
ního dědictví

2 Zvyšování a obnova biodiverzi-
ty a ekosystémových služeb

6d Investice do vodního hospodářství 
s cílem plnit požadavky acquis Unie v ob-
lasti životního prostředí a řešením potřeb 
investic, které podle zjištění členských 
států přesahují rámec těchto požadavků

Veřejná zeleň
parky, uliční stromořadí, aleje, obnova  
vodních prvků a ploch

4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
 

Snížení spotřeby energie
zateplení objektů, rekuperace odpadního tepla, 
výměny tepelných zdrojů

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

2.5 Snížení energetické 
náročnosti v sektoru 
bydlení

Program Panel 2013

Nová zelená úsporám

Pasivní spotřeba energie v budovách
výstavba budov s nulovou spotřebou energie

5.2 Dosáhnout vysokého energetického 
standardu nových veřejných budov Program Panel 2013

Lesní infrastruktura a technologie
nákup techniky, rekonstrukce a výstavba lesní 
infrastruktury

8.6.1 Technika a technologie pro lesní 
hospodářství
4.3.2 Lesnická infrastruktura

Spolupráce mezi dodavateli 
místní trhy, prodej produktů

16.6.1 Spolupráce při udržitelném 
zajišťování biomasy pro výrobu energie 
a v průmyslových procesech 
16.4.1 Horizontální a vertikální spoluprá-
ce mezi účastníky krátkých dodavatel-
ských řetězců a místních trhů
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Operační program  
Životní prostředí 

Specifický cíl 1.1 
Snížit množství vypouštěného znečištění  
do povrchových i podzemních vod z komunálních  
zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových vod:

• výstavba kanalizace,
• výstavba, modernizace a  intenzifikace čistíren odpad-

ních vod,
• odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových 

vod živinami (eutrofizace vod). 

Specifický cíl 1.2 
Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti 
a množství:

• výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality 
zdrojů pitné vody,

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

Specifický cíl 2.1 
Snížit emise z lokálního vytápění domácností  
podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím 
znečišťujících látek: 

• výměna tepelných zdrojů na pevná paliva za tepelná čer-
padla, kotle na pevná paliva, plynové kondenzační kotle,

• instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo 
přípravu TV,

• instalace dodatečných zařízení (např. filtrů ke snížení emi-
sí znečišťujících látek),

• technická opatření vedoucí ke snížení energetické nároč-
nosti rodinného domu („mikro“ energetická opatření).

Specifický cíl 2.2 
Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na  
expozici obyvatelstva nadlimitním znečišťujícím látkám:

• náhrada nebo rekonstrukce spalovacích či ostatních sta-
cionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí 
a eliminace těkavých organických látek, 

• pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hos-
podářských zvířat,

• omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy pro-
cesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlží-
cí zařízení),

• rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zá-
sobování tepelnou energií.

Specifický cíl 2.3 
Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání 
vývoje kvality ovzduší a meteorologických aspektů:

• výstavba a  obnova systémů sledování kvality ovzduší 
a  souvisejících meteorologických aspektů v  celorepub-
likovém či regionálním měřítku (zejména monitorovací 
sítě, laboratoře, zabezpečení sběru vzorků a  přenosu 
dat, technika pro primární zpracování dat, jejich archiva-
ci a prezentaci),

• pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení 
kvality ovzduší a  posouzení dopadů opatření vedoucích 
ke zlepšení kvality ovzduší (zejména tvorba, aktualizace 
a vývoj databází, softwaru pro zpracování dat, modelová-
ní a simulaci),

• realizace infrastruktury pro identifikaci zdrojů znečišťo-
vání (zejména monitorovací technika, laboratoře, zabez-
pečení sběru a zpracování vzorků a přenosu dat), správu 
a zpracování dat a pro vývoj a zdokonalování nástrojů pro 
modelování atmosféry.
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Specifický cíl 4.1 
Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně  
významných chráněných území:

• zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality sousta-
vy území Natura 2000 (realizace opatření k  zajištění či 
zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepše-
ní stavu návštěvnické infrastruktury), sběr informací, tvor-
ba informačních a  technických nástrojů a  podkladů pro 
zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality 
soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy.

Specifický cíl 4.2 
Posílit biodiverzitu:
• péče o  vzácné druhy (ve volné krajině i  urbanizovaném 

prostředí) a  jejich biotopy včetně obnovy a  tvorby těchto 
biotopů,

• péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba.

Specifický cíl 4.3 
Posílit přirozené funkce krajiny:

• zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření 
vedoucí k omezování úmrtnosti živočichů spojené s roz-
vojem technické infrastruktury (rybí přechody, migrační 
bariéry, odstranění migračních překážek, apod.),

• vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků 
a struktur (zpracování plánu ÚSES, založení biocenter a bio-
koridorů, liniová a skupinová výstavba dřevin, vytváření a ob-
nova vodních prvků v krajině – tůně, mokřady, rybníky, vodní 
nádrže apod.),

• revitalizace a  podpora samovolné renaturace vodních 
toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na 
vodu vázaných ekosystémů (koryta vodních toků a jejich 
úprava),

• zlepšování druhové, věkové a  prostorové struktury lesů 
(s  výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP 
mimo ZCHÚ a  území soustavy Natura 2000 (dosadba 
a  podsadba dřevin, výsadba dřevin přirozené druhové 
skladby, prořezávání dřevin, vnos stanovištně vhodných 
keřů do porostí apod.),

• realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z  kom-
plexních studií cílených na zpomalení povrchového odto-
ku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu 
(omezení vodní eroze, povrchové odtoky, zamezení větrné 
eroze, obnova či zakládání větrolamů).

Specifický cíl 4.4 
Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech:

• revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně (parků, 
zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, 
průlehů apod). 
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Program rozvoje venkova

Operace 4.3.2 
Lesnická infrastruktura:

• podpora rekonstrukcí a budování lesnické infrastruktury 
vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest, 
výstavby nových cest či rekonstrukce stávajících cest. 

Operace 8.6.1 
Technika a technologie pro lesní hospodářství:

• podpora investic do lesnických technologií a zpracování 
lesnických produktů, jejich mobilizace a  uvádění na trh; 
stroje a  technologie (včetně koní) pro obnovu, výcho-
vu a  těžbu lesních porostů včetně přibližování, stroje ke 
zpracování těžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy 
před zalesněním, stroje, technologie a zařízení pro lesní 
školkařskou činnost a jejich mobilizace a uvádění na trh.

Operace 16.4.1 
Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky  
krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

• vznik a koordinace spolupracujících subjektů,
• spolupráce na tvorbě studií, podnikatelského plánu a dal-

ší relevantní dokumentace (včetně právního poradenství),

• společné investice na realizaci projektu a společnou pro-
pagaci KDŘ nebo místního trhu.

Operace 16.6.1 
Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném  
zajišťování biomasy pro výrobu energie  
a v průmyslových procesech

• vznik a koordinace spolupracujících subjektů,
• analýza vztahů mezi subjekty a nastavení spolupráce při 

zajišťování a využívání místních zdrojů biomasy, 
• spolupráce na tvorbě studií, podnikatelského plánu a dal-

ší relevantní dokumentace vztahující se k zajišťování a vy-
užívání lokálních zdrojů biomasy,

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

• zateplení obvodového pláště budovy,

• výměna a renovace (repase) otvorových výplní,

• realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv 
na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality 
vnitřního prostředí,

• realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpad-
ního tepla,

• realizace systémů využívajících odpadní teplo,

• výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé 
užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího 
fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje 
využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kot-
le na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výro-
bu elektřiny a  tepla využívající obnovitelné zdroje nebo 
zemní plyn,

• instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo 
pouze přípravu TV,

• samostatná opatření výměny tepelných zdrojů s  výko-
nem nižším než 5 MW využívajících fosilní paliva nebo 
elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody 
za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, 
kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kom-
binovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné 
zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace 
systému nuceného větrání s  rekuperací odpadního tep-
la, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou ná-
ročnost a v případě instalace systému nuceného větrání 
s  rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění 
dostatečné výměny vzduchu.

Specifický cíl 5.2 
Dosáhnout vysokého energetického standardu nových 
veřejných budov:

• větší náklady na dosažení pasivního energetického stan-
dardu v případě výstavby nových budov.
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Interreg V-A Slovenská republika 
– Česká republika

Specifický cíl 2.2 
Ochrana biodiverzity přeshraničního území  
prostřednictvím 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 hodnotná území:
• Realizace společných opatření směřujících k zlepšení sta-

vu druhů a biotopů prioritního zájmu.  
• Realizace společných opatření pro předcházení zhoršová-

ní stavu druhů a biotopů v přeshraničním území.
• Budování ekostabilizačních prvků v krajině a rozvoj vybra-

ných prvků zelené infrastruktury.
• Tvorba a realizace společných přeshraničních plánů říze ní/

managementu přírodně hodnotných území, jejich vybra-
ných částí a okolního území (včetně chráněných území).

• Společné výzkumné činnosti podporující zlepšení, přes-
hraniční ochranu a péči o přírodně významná území (vy-
brané biotopy, druhy).

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

• Společné činnosti v oblasti prevence a odstraňování dů-
sledků eroze půdy, kultivace 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 získává-
ním 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 fo-
silní paliva za plynový kondenzační kotel, kotel na bioma-
su a tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže,

• instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, 
kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo včetně instala-
ce akumulační nádrže) a  výstavba 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 objek-
tu a rozvodů teplé užitkové vody včetně instalace systé-
mů 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 určena.
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imple mentace nízkoenergetických řešení (plány řízení, pilot-
ní akce, předávání know-how a osvědčených postupů atd.), 

• výzkum, studie, strategie, plány a další mechanismy im-
plementované v  rámci přeshraniční spolupráce na pod-
poru inovativních technologií a přístupů v oblasti ochrany 
životního prostředí a účinného využívání zdrojů.

Program přeshraniční  
spolupráce Česká republika – 
Svobodný stát Bavorsko  
Cíl EÚS 2014–2020 

Prioritní osa 2 
Zachování a ochrana životního prostředí a účinné  
využívání zdrojů

Investiční priorita 6c
Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního 
a kulturního dědictví:

• Ochrana a zachování společného kulturního a přírodního 
dědictví

• Zvyšování povědomí o  kulturním a  přírodním dědictví, 
jeho propagace a zpřístupnění

Investiční priorita 6d 
Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a pod-
pora ekosystémových služeb, a to i prostřednictvím sítě 
NATURA 2000 a ekologických infrastruktur:

• obnova a péče o horské a lužní lesy včetně obnovení při-
rozené retenční schopnosti krajiny, 

• přirozená akumulace vody v  krajině (například retenční 
plochy, poldry), biokoridory,

• revitalizace a rozvoj vhodných způsobů využití ploch (luž-
ní oblasti, kde dochází k obnově původních stanovišť, což 
v dlouhodobém horizontu přispívá ke zvýšení druhové roz-
manitosti, obnova biodiverzity a ekosystémových služeb.

Program interreg V-A  
Rakousko – Česká republika

Prioritní osa 2 
Životní prostředí a zdroje

Investiční priorita 6d 
Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a pod-
pora ekosystémových služeb, a to i prostřednictvím sítě 
Natura 2000 a ekologických infrastruktur:

• investice do Zelené infrastruktury, tj. přírodních a krajin-
ných prvků, které přispívají k: 

 » prevenci povodní nebo retenci vody (jako je obnova zá-
topových území, mokřadů, renaturalizace řek a  říčních 
břehů, hodnocení a řízení rizik katastrof CS 49), 

 » adaptaci na klimatické změny nebo zmírnění negativ-
ních dopadů (včetně opatření řešících sucha), 

 » lepší migraci druhů ve společném regionu (umělé krajin-
né prvky apod.).

• koordinovaná příprava a/nebo implementace soustavy 
NATURA 2000,  ostatních konceptů chráněných oblastí 
a dalších opatření podporujících zachování biodiverzity, 

• příprava a implementace společných přeshraničních me-
chanismů – např. výzkumů, studií, strategií, plánů, koordi-
novaných přístupů k řízení, zvyšování povědomí a vzdělá-
vací činnosti a dalších společných strukturálních opatření 
v oblasti ochrany a využití přírody, krajiny a řek.

Investiční priorita 6f 
Podpora inovačních technologií s cílem zlepšit ochranu 
životního prostředí a účinnost zdrojů v odpadovém  
hospodářství, vodním hospodářství, pokud jde o půdu 
nebo s cílem snížit znečištění ovzduší:

• implementace společných pilotních projektů pro testová-
ní a zavádění inovativních technologií a postupů ke zlep-
šení ochrany životního prostředí v  rámci společného re-
gionu (např. nakládání s odpady), 

• inovativní projekty implementované v  rámci přeshraniční 
spolupráce, zaměřené na energetickou účinnost včetně 
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Program PANEL 2013

Program PANEL 2013+ nabízí nízkoúročené úvěry  
na opravy a modernizace bytových domů. Úvěr lze  
získat na bytové domy bez rozdílu technologie  
výstavby (panelové i cihlové bytové domy):

• opravy poruch domů,
• výměna oken,
• zateplení domů,
• výměna starých olověných rozvodů,
• výměna zdrojů vytápění za ekologičtější,
• výstavba pasivních bytového domu,
• projektové práce (dokumentace, statické posudky, revize, 

průkaz energetické náročnosti budov…).

Nová zelená úsporám
 
Pro bytové domy 
V programu Nová zelená úsporám je možné získat podpo-
ru na opatření ke snižování energetické náročnosti stáva-
jících rodinných či bytových domů, náhradu neekologic-
kého zdroje tepla, instalaci solárních termických systémů 
či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou 
náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování od-
borného posudku nebo na zajištění technického dozoru:

• dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dve-
ří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy,

• výměna neekologického zdroje tepla (spalující například 
uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekolo-
gicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné 
čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel),

• výměna elektrického vytápění za systémy s  tepelným 
čerpadlem,

• instalace solárních termických systémů,

• instalace systémů nuceného větrání se zpětným získává-
ním tepla z odpadního vzduchu.

Opatření mohou být prováděna samostatně nebo  
v různých kombinacích.

Program spolupráce Svobodný 
stát Sasko – Česká republika  
2014–2020 

Specifický cíl 2.1 
Zlepšení přeshraniční ochrany vod za účelem zvýšení 
kvality vod:

• zlepšení kvality vod a  stavu vodních toků a  útvarů pod-
zemních a povrchových vod v přeshraničních povodích. 

Specifický cíl 2.3 
Prohloubení přeshraniční koordinace za účelem  
zachování a podpory biologické rozmanitosti: 

• plánování, řízení a  realizace opatření v  oblasti ochrany 
přírody a životního prostředí, péče o krajinu, ochrany půd 
a lesů včetně biotopů, druhové rozmanitosti a sítě NATU-
RA 2000.
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kvalitní infrastruktura • dopravní bezpečnost
informační systémy pro cestující

veřejná hromadná doprava • alternativní pohon 

DOPRAVA
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Následující zlepšení a  inovace v  oblasti dopravy je 
možné financovat z Operačního programu Doprava, In-
tegrovaného regionálního operačního programu a jako 
doplňkové aktivity programů přeshraniční spolupráce.

MMR-Operacni-programy_Obce_TD-76str.indd   19 15. 12. 2015   11:13:11



20

DOPRAVA

Podporované aktivity

 

Integrovaný regionální  
operační program

www.dotaceEU.cz/irop

Operační program  
Doprava 

www.opd.cz

Interreg V-A  
Česká republika  

–  
Polsko

  www.cz-pl.eu

Veřejná hromadná doprava

přestupní terminály, parkoviště 
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné 

hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci

Informační systémy v rámci dopravy

informační, rezervační a platební systémy
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné 

hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci

Řízení a bezpečnost dopravy

bezbariérové přístupy, zvuková signalizace pro nevidomé
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 2.3 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpeč-

nosti dopravního provozu

Alternativní pohon

nákup nízkoemisních vozidel, alternativní zdroje paliv
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

 

Cyklostezky a cyklotrasy

modernizace a výstavba, stojany na kola
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 2.1 Zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kul-

turních zdrojů a u aktivit v rámci dopravy

Výstavba silnic

přeshraniční infrastruktura, silnice II. a III. třídy

1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční 
infrastruktury navazující na síť TEN-T 2.1 Zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kul-

turních zdrojů a u aktivit v rámci dopravy
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turních zdrojů a u aktivit v rámci dopravy
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Integrovaný regionální  
operační program

Specifický cíl 1.1 
Zvýšení regionální mobility prostřednictvím  
modernizace a rozvoje sítí regionální silniční  
infrastruktury navazující na síť TEN-T:

• rekonstrukce, modernizace či výstavba vybraných úse-
ků silnic,

• budování obchvatů sídel a vybraných úseků silnic III. třídy, 

• technické zhodnocení a výstavba mostů, 

• zklidnění průtahů,

• výstavba okružních křižovatek.

Specifický cíl 1.2 
Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy:

• výstavba a modernizace přestupních terminálů, záchytná 
parkoviště a parkovací domy v návaznosti na VHD (veřej-
nou hromadnou dopravu), zázemí pro VHD, přestup na ve-
řejnou dopravu P+R, K+R, B+R za účelem podpory veřejné 
dopravy a multimodality,

• výstavba, zavedení, rekonstrukce nebo modernizace in-
teligentních dopravních systémů (ITS), zavádění nebo 
modernizace informačních systémů pro cestující, komu-
nikačních systémů řidičů veřejné dopravy s dispečinkem, 
rezervačních, odbavovacích a platebních systémů pro ve-
řejnou dopravu,

• zvyšování bezpečnosti dopravy, např.: 

 » bezbariérový přístup k zastávkám, 

 » přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu 
osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací,

 » zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, 

• nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel využívajících 
alternativní zdroje paliv, jako je elektřina, CNG a další, spl-
ňujících normu EURO 6 pro přepravu osob, nákup trakč-
ních vozidel městské dopravy (tramvaje, trolejbusy) pro 
zajištění základní dopravní obslužnosti,

• výstavba a modernizace cyklostezek, výstavba a moder-
nizace cyklotras se zaměřením na podporu integrova ných 
řešení, jako jsou cyklistické pruhy na komunikacích nebo 
víceúčelové pruhy, a doplňkově též podpora doprovodné 
infrastruktury (stojany na kola, odpočívadla) a  výsadby 
zeleně.

Obce mohou také realizovat projekty v rámci CLLD, 
specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního 
rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských 
oblastech a aktivizace místního potenciálu.

MMR-Operacni-programy_Obce_TD-76str.indd   22 15. 12. 2015   11:13:11



23

Operační program Doprava 

Specifický cíl 1.4 
Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné  
hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci:

• výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské 
a příměstské dopravy na drážním principu: 

 » metro, 

 » tramvaje, 

 » tram-train, 

 » trolejbusy.

Specifický cíl 2.3 
Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování  
bezpečnosti dopravního provozu:

• rozvoj systémů a  služeb včetně ITS na síti TEN-T a  ve 
městech pro řízení dopravy a  ovlivňování dopravních 
proudů na městské silniční síti, 

• podpora rozvoje infrastruktur prostorových dat a  zavá-
dění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní 
infrastruktury i optimalizaci dopravy, včetně aplikací zalo-
žených na datech a službách družicových systémů (např. 
Galileo, EGNOS, Copernicus aj.),

• rozvoj systémů a služeb ITS, sítí a služeb elektronických 
komunikací pro poskytování informací o dopravním pro-
vozu a o cestování v reálném čase, pro dynamické řízení 
dopravy, ovlivňování dopravních proudů a  poskytová-
ní informací a  služeb řidičům a  cestujícím ve městech 
a v rámci sítě TEN-T a související infrastruktury.

Interreg V-A  
Česká republika – Polsko

Specifický cíl 2.1 
Zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího 
využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů  
a u aktivit v rámci dopravy (pouze jako doplňkové  
aktivity k projektu):

• výstavba, rekonstrukce, přestavba a modernizace veřejně 
dostupné základní infrastruktury zpřístupňující a zvyšují-
cí využití přírodního a  kulturního dědictví v  odvětví ces-
tovního ruchu (např. cyklostezky, naučné stezky), včetně 
doplňkové turistické infrastruktury usnadňující návštěvu 
kulturních a  přírodních atraktivit (např. stojany pro kola, 
informační tabule apod.),

• výstavba, rekonstrukce, přestavba a  modernizace in-
frastruktury umožňující nebo usnadňující přístup ke 
kulturním a přírodním atraktivitám pro návštěvníky se 
speciálními potřebami (hendikepovaní, rodiny s dětmi, 
senioři apod.),

• rekonstrukce/přestavba a modernizace stávajících lokál-
ních a  regionálních silničních spojení zlepšující přeshra-
niční dostupnost přírodních a kulturních atraktivit.
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třídění odpadu • podzemní kontejnery  
prevence vzniku odpadu  

protipovodňové zábrany • úprava říčních koryt

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  
A DOPADY KLIMATICKÝCH 

ZMĚN
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Odpadové hospodářství je dynamicky se rozvíjející ob-
last, která bývala dříve často opomíjena. Díky standar-
dům EU byl v České republice zaveden moderní systém 
odpadového hospodářství. Podporu pro tyto projekty 
naleznete především v  Operačním programu Životní 

prostředí a v programech přeshraniční spolupráce.
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ,  
A DOPADY KLIMATICKÝCH 

ZMĚN

Podporované aktivity  

Operační program  
Životní prostředí 

 
 

www.opzp.cz

Operační program  
Podnikání a inovace 

pro konkurenceschopnost  
 

www.mpo.cz

Program spolupráce  
Svobodný stát Sasko  

–  
Česká republika  

2014–2020 

www.sn-cz2020.cz

Interreg V-A  
Česká republika  

–  
Polsko 

  www.cz-pl.eu

Předcházení vzniku komunálního odpadu

předcházení vzniku/hromadění komunálního odpadu
3.1 Prevence vzniku odpadů  

Využití odpadu

zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadu
3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů  

Rekultivace skládky a odstranění ekologické zátěže

sanace a rekultivace skládek

3.3 Rekultivace staré skládky

3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

Náhrada nebo rekonstrukce zařízení

rekonstrukce chladicích zařízení, skladů hořlavých kapalin 
a agrochemikálií

3.5 Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení  

Kontaminované provozy, úprava infrastruktury

Revitalizace ploch, regenerace kontaminovaných ploch

2.3 Zvýšit využitelnost 
infrastruktury pro podnikání

Protipovodňová ochrana

varovné systémy, úprava koryt a vodní díla

1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření
1b Zintenzivnění přeshraniční akceschopnosti a výkonnosti

1.1 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, 
zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů 
krizového řízení
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infrastruktury pro podnikání
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1.1 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, 
zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů 
krizového řízení

27

MMR-Operacni-programy_Obce_TD-76str.indd   27 15. 12. 2015   11:13:11



28

Operační program  
Životní prostředí

Specifický cíl 1.3
Zajistit povodňovou ochranu intravilánu:

• zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt 
vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů,

• hospodaření se srážkovými vodami v  intravilánu a  je-
jich další využití namísto jejich urychleného odvádění 
kanalizací do toků,

• obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně moderniza-
ce vodních děl sloužící povodňové ochraně,

• stabilizace a  sanace svahových nestabilit ohrožujících 
zdraví, majetek a  bezpečnost, vyplývajících z  „Registru 
svahových nestabilit“.

Specifický cíl 1.4 
Podpořit preventivní protipovodňová opatření:

• analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných pro-
tipovodňových opatření,

• budování, rozšíření a  zkvalitnění varovných, hlásných, 
předpovědních a  výstražných systémů na celostátní 
úrovni, digitální povodňové plány,

• budování a  rozšíření varovných, hlásných, předpověd-
ních a  výstražných systémů na lokální úrovni, digitální 
povodňové plány.

Specifický cíl 3.1 
Prevence vzniku odpadů:

• předcházení vzniku komunálních odpadů,

• předcházení vzniku průmyslových odpadů (např. aplikace 
technologií, které sníží měrné množství odpadů vznikající 
ve výrobě).

Specifický cíl 3.2 
Zvýšit podíl materiálového a energetického využití 
odpadů:

• výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpra-
vu odpadů: 

 » systémy pro sběr, 

 » svoz a separace odpadů a bioodpadů, 

 » sběrné dvory a sklady komunálního odpadu, 

 » systémy pro separaci komunálního odpadu, 

 » nadzemní a  podzemní kontejnery (včetně související 
infrastruktury).

• výstavba a modernizace zařízení pro materiálové vyu-
žití odpadů,

• výstavba a  modernizace zařízení na energetické využití 
odpadů a související infrastruktury,

• výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebez-
pečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma 
skládkování).
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Specifický cíl 3.3 
Rekultivovat staré skládky:

• rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně za-
bezpečených).

Specifický cíl 3.4 
Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže:

• inventarizace kontaminovaných a  potenciálně kontami-
novaných míst, kategorizace priorit kontaminovaných 
míst podle závažnosti,

• realizace průzkumných prací, analýza rizik,

• sanace vážně kontaminovaných lokalit.

Specifický cíl 3.5 
Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich 
řízení:

• rekonstrukce výrobních zařízení s  nebezpečnými che-
mickými látkami,

• rekonstrukce chladicího zařízení – změnou chladiva, 
snížením množství kapalného čpavku, náhradou chla-
dicího zařízení, modernizací rozvodů,

• protipožární izolace zásobníků LPG,

• vybudování bezpečného stáčení vstupních surovin 
a nových produktů,

• rekonstrukce skladovacích nádrží vč. realizace havarij-
ních jímek,

• rekonstrukce skladů hořlavých kapalin, skladovacích 
nádrží kapalných uhlovodíků, rekonstrukce skladů ka-
palných průmyslových hnojiv,

• výstavba zabezpečených skladů agrochemikálií,

• modernizace zabezpečovacího zařízení u  vlečky pro 
přepravu nebezpečných látek,

• znalostní portály – vytvoření uceleného znalostního 
systému nebezpečných chemických látek pro potřeby 
implementace nařízení CLP s  ohledem na specifika 
GHS, TDG a na požadavky prevence závažných havárií,

• informační systémy pro podporu prevence závažných 
havárií,

• vytvoření expertních center REACH pro hodnocení rizik 
chemických látek,

• vybavení pracoviště pro hodnocení rizik chemických látek,

• rekonstrukce nebo nákup technologií vedoucích ke sníže-
ní průmyslového znečištění, např. průmyslové ČOV.  
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Program spolupráce Svobodný 
stát Sasko – Česká republika 
2014–2020 

Specifický cíl 1b 
Zintenzivnění přeshraniční akceschopnosti a výkonnosti:

• koncepční protipovodňová ochrana,

• přeshraniční investice do výstroje a  vybavení, zejmé-
na do speciální techniky a  do společných informačních 
systémů a komunikačních platforem včetně nezbytných 
doprovodných stavebních opatření vztahujících se k jed-
notlivým projektům,

• zlepšování spolupráce formou společných cvičení, od-
borné přípravy a školení, zejména jazykového vzdělávání, 
podpory práce s mládeží a vztahů s veřejností.

Operační program podnikání  
a inovace pro  
konkurenceschopnost 

Specifický cíl 2.3 
Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání  
Program podpory: Nemovitosti 

• modernizace zastaralých, prostorově a  technicky nevy-
hovujících objektů, budov a areálů. Technické a stavební 
rekonstrukce brownfieldů (bez výdajů na odstranění eko-
logických zátěží), jejich přeměna na moderní podnikatel-
ské objekty a vznik nově zrekonstruovatelných podnika-
telských ploch,

• realizace komplexních stavebně-technických opatření 
vedoucích k  rekonstrukcím technicky nevyhovujících 
podnikatelských nemovitostí nebo brownfieldů na pod-
nikatelský objekt a vzniku nově zrekonstruovaných pod-
nikatelských ploch, zrekonstruovaný objekt bude využit 
malými a středními podniky v daném objektu.
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Interreg V-A  
Česká republika – Polsko

Investiční priorita 1.1
Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních 
rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj  
systémů krizového řízení:

• investice do rozvoje společných či propojených systé-
mů prevence, monitoringu, reakce a  odstraňování ná-
sledků rizik,

• zvýšení schopnosti záchranných a  bezpečnostních slo-
žek efektivně zasahovat po obou stranách hranice, 

• společná odborná příprava pracovníků záchranných/bez-
pečnostních složek a útvarů krizového řízení zaměřená na 
posílení přeshraniční akceschopnosti.
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VZDĚLÁVÁNÍ 
A VÝZKUM

mateřské a základní školy 
celoživotní vzdělávání  

vybavení pro školy • cizí jazyky
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Podpora vzdělávání přispívá k  rozvoji společnosti. 
Obce mohou využít dotace například pro inovaci a mo-
dernizaci výuky na školách. Žádat můžete o  dotaci 
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání, In-
tegrovaného regionálního operačního programu nebo 

z programů přeshraniční spolupráce.
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VZDĚLÁVÁNÍ  
A VÝZKUM   

Podporované aktivity

Operační program  
Výzkum, vývoj a vzdělání 

 
 
 

www.msmt.cz

Integrovaný  
regionální  
operační  
program 

 

www.dotaceEU.cz/irop

Operační  
program  

podnikání  
a inovace pro 
konkurence-

schopnost 
www.mpo.cz

Interreg V-A  
Slovenská  
republika  

–  
Česká republika 

www.sk-cz.eu

Interreg V-A  
Rakousko 

 –  
Česká republika  

2014–2020 

www.at-cz.eu

Program přeshra-
niční spolupráce  
Česká republika  

–  
Svobodný stát 

Bavorsko Cíl EÚS 
2014–2020

www.by-cz.eu

Program spolupráce Svobodný stát 
Sasko 

 –  
Česká republika  

2014–2020 
 

www.sn-cz2020.cz

Interreg V-A  
Česká republika  

–  
Polsko 

 
 

 www.cz-pl.eu

Vzdělávání, studijní programy
stáže, výuka cizích jazyků, odborné 
studie, výměnné pobyty

1.1 Zvýšení relevant-
nosti obsahu vzdělávání 
pro potřeby trhu práce 
s cílem zlepšení uplatni-
telnosti na trhu práce

10a Investice do vzdělávání, odborné pří-
pravy a školení za účelem získávání doved-
ností a celoživotního učení: vypracováním 
a naplňováním společných programů 
vzdělávání, odborné přípravy a školení

3 Odbourání jazykových 
a systémových překážek 
ve vzdělávání

3.1 Investice do vzdělávání, odborné pří-
pravy a školení za účelem získávání doved-
ností a celoživotního učení: vypracováním 
a naplňováním společných programů 
vzdělávání, odborné přípravy a školení

3.1 Zlepšení posta-
vení osob vstupují-
cích na přeshraniční 
trh práce 

Předškolní, základní, středo-
školské vzdělávání vč. VOŠ
vybudování a rozšíření kapacit MŠ, vzdě-
lávání pedagogů, vybavení, cizí jazyky

3.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění 
přechodu dětí na ZŠ

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti 
infrastruktury pro vzdělávání a celoži-
votní učení

1.1 Zvýšení relevant-
nosti obsahu vzdělávání 
pro potřeby trhu práce 
s cílem zlepšení uplatni-
telnosti na trhu práce

3 Odbourávání jazykových 
a systémových překážek 
ve vzdělávání

3.1 Investice do vzdělávání, odborné přípra-
vy a školení za účelem získávání dovedností 
a celoživotního učení: vypracováním a napl-
ňováním společných programů vzdělávání, 
odborné přípravy a školení

Terciální vzdělávání
studijní programy, obory zaměřené 
na praxi, kvalita VŠ

2.1 Zvyšování kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho 
relevance pro potřeby trhu práce
2.4 Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvali-
ty a strategického řízení vysokých škol

1.1 Zvýšení relevant-
nosti obsahu vzdělávání 
pro potřeby trhu práce 
s cílem zlepšení uplatni-
telnosti na trhu práce

3 Odbourávání jazykových 
a systémových překážek 
ve vzdělávání

Celoživotní vzdělávání
kvalita VŠ, cizí jazyky, vybavení 
novými technologiemi

2.3 Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vyso-
kých školách

1.1 Zvýšení relevant-
nosti obsahu vzdělávání 
pro potřeby trhu práce 
s cílem zlepšení uplatni-
telnosti na trhu práce

Vzdělávání s vazbou na trh 
práce
strategické řízení, spolupráce mezi 
institucemi, výměna znalostí

2.5 Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro 
rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje
3.5 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně 
posílení jejich relevance pro trh práce

1.1 Zvýšení relevant-
nosti obsahu vzdělávání 
pro potřeby trhu práce 
s cílem zlepšení uplatni-
telnosti na trhu práce

10a Investice do vzdělávání, odborné pří-
pravy a školení za účelem získávání doved-
ností a celoživotního učení: vypracováním 
a naplňováním společných programů vzdě-
lávání, odborné přípravy a školení

3 Odbourávání jazykových 
a systémových překážek 
ve vzdělávání

3.2 Zlepšení zaměstnatelnosti mladých lidí

3.1 Zlepšení postave-
ní osob vstupujících 
na přeshraniční trh 
práce    

Vzdělávání znevýhodněných sku-
pin či individuální potřeby dětí
asistenční služby, kompenzační 
pomůcky, bezbariérovost

2.2 Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-
-ekonomicky znevýhodněných skupin 
3.2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
3.1 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí 
do vzdělávání

Řízení a příprava ve vzdělávání 
další vzdělávání pedagogů, efektiv-
nost PPP, kvalita diagnostiky žáků, 
monitoring

3.3 Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání
3.4 Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogic-
kých pracovníků
3.1 Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání

Výzkumné týmy a centra
rozšíření týmů, mezinárodní spolu-
práce, studie 

1.1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

1a Posilování výzkumné a inovační infrastruktury 
a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu 
a inovací a podpora odborných středisek, zejména 
těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu

1 Posílení přeshraničních 
aktivit v oblasti výzkumu 
a inovací

Výzkumné projekty a infrastruktura
realizace výzkumných projektů, mezi-
národní výzkumné projekty, vybavení

1.2 Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce vý-
zkumných organizací s aplikační sférou
1.3 Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely

1 Posílení přeshraničních 
aktivit v oblasti výzkumu 
a inovací

Výzkum a spolupráce, strategie
přenos výsledků do praxe, propaga-
ce aktivit, databáze, registry

1.4 Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni

1.2 Zvýšit intenzitu 
a účinnost spolupráce 
ve výzkumu, vývoji 
a inovacích

1.2 Zintenzivnění využívá-
ní výsledků aplikovaného 
výzkumu zejména malý-
mi a středními podniky

1.b podpora podnikových investic do 
výzkumu a inovací a vytváření vazeb 
a součinnosti mezi podniky

1 Posílení přeshraničních 
aktivit v oblasti výzkumu 
a inovací
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VZDĚLÁVÁNÍ  
A VÝZKUM   

Podporované aktivity

Operační program  
Výzkum, vývoj a vzdělání 

 
 
 

www.msmt.cz

Integrovaný  
regionální  
operační  
program 

 

www.dotaceEU.cz/irop

Operační  
program  

podnikání  
a inovace pro 
konkurence-

schopnost 
www.mpo.cz

Interreg V-A  
Slovenská  
republika  

–  
Česká republika 

www.sk-cz.eu

Interreg V-A  
Rakousko 

 –  
Česká republika  

2014–2020 

www.at-cz.eu

Program přeshra-
niční spolupráce  
Česká republika  

–  
Svobodný stát 

Bavorsko Cíl EÚS 
2014–2020

www.by-cz.eu

Program spolupráce Svobodný stát 
Sasko 

 –  
Česká republika  

2014–2020 
 

www.sn-cz2020.cz

Interreg V-A  
Česká republika  

–  
Polsko 

 
 

 www.cz-pl.eu

Vzdělávání, studijní programy
stáže, výuka cizích jazyků, odborné 
studie, výměnné pobyty

1.1 Zvýšení relevant-
nosti obsahu vzdělávání 
pro potřeby trhu práce 
s cílem zlepšení uplatni-
telnosti na trhu práce

10a Investice do vzdělávání, odborné pří-
pravy a školení za účelem získávání doved-
ností a celoživotního učení: vypracováním 
a naplňováním společných programů 
vzdělávání, odborné přípravy a školení

3 Odbourání jazykových 
a systémových překážek 
ve vzdělávání

3.1 Investice do vzdělávání, odborné pří-
pravy a školení za účelem získávání doved-
ností a celoživotního učení: vypracováním 
a naplňováním společných programů 
vzdělávání, odborné přípravy a školení

3.1 Zlepšení posta-
vení osob vstupují-
cích na přeshraniční 
trh práce 

Předškolní, základní, středo-
školské vzdělávání vč. VOŠ
vybudování a rozšíření kapacit MŠ, vzdě-
lávání pedagogů, vybavení, cizí jazyky

3.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění 
přechodu dětí na ZŠ

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti 
infrastruktury pro vzdělávání a celoži-
votní učení

1.1 Zvýšení relevant-
nosti obsahu vzdělávání 
pro potřeby trhu práce 
s cílem zlepšení uplatni-
telnosti na trhu práce

3 Odbourávání jazykových 
a systémových překážek 
ve vzdělávání

3.1 Investice do vzdělávání, odborné přípra-
vy a školení za účelem získávání dovedností 
a celoživotního učení: vypracováním a napl-
ňováním společných programů vzdělávání, 
odborné přípravy a školení

Terciální vzdělávání
studijní programy, obory zaměřené 
na praxi, kvalita VŠ

2.1 Zvyšování kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho 
relevance pro potřeby trhu práce
2.4 Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvali-
ty a strategického řízení vysokých škol

1.1 Zvýšení relevant-
nosti obsahu vzdělávání 
pro potřeby trhu práce 
s cílem zlepšení uplatni-
telnosti na trhu práce

3 Odbourávání jazykových 
a systémových překážek 
ve vzdělávání

Celoživotní vzdělávání
kvalita VŠ, cizí jazyky, vybavení 
novými technologiemi

2.3 Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vyso-
kých školách

1.1 Zvýšení relevant-
nosti obsahu vzdělávání 
pro potřeby trhu práce 
s cílem zlepšení uplatni-
telnosti na trhu práce

Vzdělávání s vazbou na trh 
práce
strategické řízení, spolupráce mezi 
institucemi, výměna znalostí

2.5 Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro 
rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje
3.5 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně 
posílení jejich relevance pro trh práce

1.1 Zvýšení relevant-
nosti obsahu vzdělávání 
pro potřeby trhu práce 
s cílem zlepšení uplatni-
telnosti na trhu práce

10a Investice do vzdělávání, odborné pří-
pravy a školení za účelem získávání doved-
ností a celoživotního učení: vypracováním 
a naplňováním společných programů vzdě-
lávání, odborné přípravy a školení

3 Odbourávání jazykových 
a systémových překážek 
ve vzdělávání

3.2 Zlepšení zaměstnatelnosti mladých lidí

3.1 Zlepšení postave-
ní osob vstupujících 
na přeshraniční trh 
práce    

Vzdělávání znevýhodněných sku-
pin či individuální potřeby dětí
asistenční služby, kompenzační 
pomůcky, bezbariérovost

2.2 Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-
-ekonomicky znevýhodněných skupin 
3.2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
3.1 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí 
do vzdělávání

Řízení a příprava ve vzdělávání 
další vzdělávání pedagogů, efektiv-
nost PPP, kvalita diagnostiky žáků, 
monitoring

3.3 Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání
3.4 Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogic-
kých pracovníků
3.1 Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání

Výzkumné týmy a centra
rozšíření týmů, mezinárodní spolu-
práce, studie 

1.1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

1a Posilování výzkumné a inovační infrastruktury 
a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu 
a inovací a podpora odborných středisek, zejména 
těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu

1 Posílení přeshraničních 
aktivit v oblasti výzkumu 
a inovací

Výzkumné projekty a infrastruktura
realizace výzkumných projektů, mezi-
národní výzkumné projekty, vybavení

1.2 Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce vý-
zkumných organizací s aplikační sférou
1.3 Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely

1 Posílení přeshraničních 
aktivit v oblasti výzkumu 
a inovací

Výzkum a spolupráce, strategie
přenos výsledků do praxe, propaga-
ce aktivit, databáze, registry

1.4 Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni

1.2 Zvýšit intenzitu 
a účinnost spolupráce 
ve výzkumu, vývoji 
a inovacích

1.2 Zintenzivnění využívá-
ní výsledků aplikovaného 
výzkumu zejména malý-
mi a středními podniky

1.b podpora podnikových investic do 
výzkumu a inovací a vytváření vazeb 
a součinnosti mezi podniky

1 Posílení přeshraničních 
aktivit v oblasti výzkumu 
a inovací
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 » budováním institucionálních kapacit apod. s cílem sni-
žování administrativní zátěže výzkumných pracovníků.

• implementace nového, motivačního systému hodnocení 
a  institucionálního financování výzkumných organizací 
podle kvality, s  cílem posílit roli výzkumných organizací 
v ekonomickém rozvoji,

• vytvoření a  implementace mechanizmů pro koordinaci 
podpory mezinárodních výzkumných a inovačních aktivit 
(např. JPI, EUREKA a dalších),

• řízení RIS3 na národní úrovni a zajištění její efektivní im-
plementace přispívající ke zvýšení kvality strategického ří-
zení výzkumu a vývoje, včetně řízení entrepreneurial disco-
very procesu a budování partnerství,

• vytvoření, rozvoj a implementace systému pro centralizo-
vané zpřístupňování informačních zdrojů v oblasti výzku-
mu a  vývoje (databází, registrů apod.), včetně vytvoření 
a implementace národního systému pro nákup licencí k vy-
užívání nákladných elektronických informačních zdrojů pro 
výzkum, vývoj a inovace,

• vytvoření, rozvoj a  implementace systému pro integro-
vanou komunikaci o  výsledcích výzkumu a  vývoje včet-
ně opatření na zvýšení úrovně prezentace výsledků VaV 
(včetně vytvoření databáze přístrojového vybavení vý-
zkumných organizací pro potřeby externích uživatelů).

Specifický cíl 2.1 
Zvyšování kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho 
relevance pro potřeby trhu práce:

• zkvalitnění vzdělávací činnosti veřejných, státních i sou-
kromých VŠ,

• zvýšení relevance studijních programů dle poptávky 
a lepší příprava absolventů pro trh práce, 

• posílení internacionalizace a celkový rozvoj a moderniza-
ce vzdělávací činnosti a dalších aktivit,

• výuka dle moderních výukových trendů a posilování spo-
lupráce s praxí, 

• rozšířená nabídka plnohodnotných bakalářských stu-
dijních programů a  praktických oborů, rozšíření nabídky 
magisterských a  navazujících magisterských studijních 
programů zohledňujících potřeby trhu práce .

Operační program  
Výzkum, vývoj a vzdělávání

Specifický cíl 1.1
Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků: 

• rozšíření výzkumných týmů a  center, jejich vybavení, 
modernizace, 

• zapojení do mezinárodní spolupráce, navázání partner-
ství a společné projekty.

Specifický cíl 1.2 
Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce 
výzkumných organizací s aplikační sférou:

• příprava, realizace a spolupráce na výzkumných projektech,

• využití výsledků v praxi, vzájemná spolupráce,

• zapojení do mezinárodních výzkumných projektů např. 
„Future emerging technologies“ podporovaných z progra-
mu Horizont 2020).

Specifický cíl 1.3 
Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely:

• budování nové infrastruktury pro rozvoj výzkumně zamě-
řených studijních programů,

• výzkumné vybavení pro vzdělávací účely (přístroje, labo-
ratorní pomůcky, výpočetní technika).

Specifický cíl 1.4 
Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni:

• rozvoj strategického řízení politiky výzkumu, vývoje a ino-
vací na národní úrovni: 
 » vytvořením a  implementací systému pro technology 
assessment a technology foresight, 

 » vytvořením systému pro sledování a vyhodnocování ve-
řejných intervencí v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, 

 » vytvořením a implementací národní strategie otevřené-
ho přístupu k vědeckým informacím (open access), 
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Specifický cíl 2.2 
Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami,  
ze socioekonomicky znevýhodněných skupin  
a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání 
a snížení studijní neúspěšnosti studentů: 

• rozšíření působnosti a zlepšení dostupnosti vysokoškol-
ských poradenských a  asistenčních služeb a  nastavení 
minimálních standardů služeb pro studenty se specific-
kými potřebami, 

• revize a adaptace studijního prostředí pro zájemce o stu-
dium a  studenty s  důrazem na osoby se specifickými 
potřebami, ze socioekonomicky znevýhodněných skupin 
a z etnických minorit, za účelem navýšení jejich podílu na 
celkovém počtu VŠ studentů.  

Specifický cíl 2.3 
Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání  
na vysokých školách:

• zlepšit kvalitu podmínek na VŠ pro poskytování celoživot-
ního vzdělávání.

Specifický cíl 2.4 
Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení 
kvality a strategického řízení vysokých škol:

• vytvoření, zavedení a  rozvoj transparentních systémů 
vnitřního zajišťování kvality na VŠ,

• budování kapacit pro zajišťování kvality na VŠ (mj. 
analytických a koncepčních) a podpora akademického 
vedení, 

• zajišťování kvality a efektivních principů řízení, 

• zkvalitnění vnějších forem hodnocení.  

Specifický cíl 2.5 
Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem 
a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje: 

• zvýšení kvalifikace výzkumných, administrativních a tech-
nických pracovníků ve výzkumných organizacích (domácí 
a zahraniční stáže),

• zvýšení kvality a  efektivity strategického řízení výzkum-
ných organizací,

• zatraktivnění práce ve VaV jako profesní volby díky sti-
mulaci zájmu dětí, žáků a studentů o VaV od předškol-
ního věku,

• posílení koordinace regionálních politik, zlepšení komuni-
kace a rozvoj vícestranné spolupráce veřejné, akademic-
ké a aplikační sféry s cílem rozvinout a udržet dlouhodobé 
konkurenční výhody založené na znalostech, kreativitě 
a podnikavosti.

Specifický cíl 3.1
Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně  
usnadnění přechodu dětí na ZŠ:

• zvýšit kvalitu a návaznost předškolního vzdělávání a pri-
márního vzdělávání, včetně usnadnění přechodu dětí 
z MŠ na ZŠ,

• profesní podpora pedagogů, rozšíření kvalifikace pedago-
gických pracovníků,

• sdílení profesních zkušeností.

Specifický cíl 3.2 
Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových 
kompetencích:

• individuální formy podpory, vzájemné učení a další vzdě-
lávání pedagogů,

• zvýšení počtu pedagogů schopných přizpůsobit výuku 
potřebám jednotlivých žáků,

• zvýšení kvality a efektivnosti systému pedagogicko-psy-
chologického poradenství s důrazem na dobudování va-
zeb mezi školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, 
SVP) a školními poradenskými pracovišti (ŠPP) a na zvý-
šení kvality diagnostické a  intervenční činnosti tak, aby 
byl zajištěn maximální rozvoj potenciálu všech žáků.
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Specifický cíl 3.1
 Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání:

• zkvalitnění pedagogicko-psychologického poradenství, 
zefektivnění činnosti školských poradenských zařízení 
i školních poradenských pracovišť,

• začlenění dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření do 
zájmového a neformálního vzdělávání,

• realizace preventivních a  podpůrných opatření u  žáků 
ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání a  je-
jich podpora při vstupu na trh práce.

Investiční priorita 3
Socioekonomická integrace marginalizovaných skupin, 
jako jsou Romové

Specifický cíl 1 
Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování  
romských dětí do vzdělávání:

• zajištění rovného přístupu ke vzdělání pro každé dítě 
nebo žáka,

• zvýšení počtu proinkluzivně nastavených běžných škol 
a školských zařízení,

• podpora zájmového a neformálního vzdělávání v obcích 
se sociálně vyloučenými lokalitami a  obcích, které jsou 
připraveny zavést, či již zavedly opatření na prevenci vzni-
ku segregovaných škol,

• širší dostupnost kvalitního předškolního vzdělávání, 
zvláště pro děti ohrožené školním neúspěchem, rozvoj 
systému včasné péče o ohrožené děti,

• zlepšení přístupu pedagogických pracovníků, ale i  veřej-
nosti k možnostem inkluzivního vzdělávání žáků, kteří žijí 
v odlišných sociálních kontextech.

Specifický cíl 3.3
Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality 
ve vzdělávání:

• zvýšení kompetencí pracovníků veřejné správy, zřizova-
telů, ředitelů a pedagogů pro využití monitoringu a hod-
nocení jako nástrojů pro řízení změn a podporu dalšího 
rozvoje s cílem zlepšování rovných příležitostí a kvality ve 
vzdělávání na všech úrovních,

• vytvoření uceleného rámce standardů, monitorování 
a hodnocení. 

Specifický cíl 3.4 
Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících  
pedagogických pracovníků:
• zvýšení kvality přípravy pedagogických pracovníků 

a usnadnění jejich adaptačního období ve spolupráci se 
školami jakožto zaměstnavateli.

Specifický cíl 3.5
Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně 
posílení jejich relevance pro trh práce:
• podpora motivace dětí, žáků a studentů ke studiu technických 

a  přírodovědných oborů, zvýšení odborné a  podnikatelské 
kompetence absolventů a jejich uplatnitelnost i na trhu práce,

• posílení kreativity, manuální zručnosti a vztahu k přírodě 
a technice u předškolních dětí,

• rozšíření spolupráce mezi školami.

Investiční priorita 2
Boj proti všem formám diskriminace a prosazování 
rovných příležitostí:
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Integrovaný regionální  
operační program

Specifický cíl 2.4 
Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury  
pro vzdělávání a celoživotní učení:

• podpora předškolního vzdělávání – podpora zařízení za-
jišťujících péči o děti do tří let, dětských skupin a mateř-
ských škol; stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za 
účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově 
dostupných zařízení pro péči o  děti; součástí projektu 
mohou být i úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní 
prvky),

• podpora základního vzdělávání – stavební úpravy, poří-
zení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících 
klíčových kompetencích: komunikace v  cizích jazycích, 
v  oblasti technických a  řemeslných oborů, přírodních 
věd, ve schopnosti práce s  digitálními technologiemi 
a internetem,

• podpora školských zařízení pro střední a  vyšší odborné 
vzdělávání: stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajiště-
ní rozvoje klíčových kompetencí v oblastech komunikace 
v cizích jazycích a technických a řemeslných oborů, pří-
rodních věd a schopnosti práce s digitálními technologie-
mi, za účelem zvýšení kvality vzdělávání v návaznosti na 
budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky 
a poptávky na regionálním trhu práce, 

• podpora celoživotního vzdělávání v oblastech komunika-
ce v cizích jazycích, v oblasti technických a  řemeslných 
oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s  digitálními 
technologiemi,

• zájmové a  neformální vzdělávání mládeže – stavební 
úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových 
kompetencí formou zájmového a  neformálního vzdělá-
vání: v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblas-
ti technických a  řemeslných oborů, přírodních věd, ve 
schopnosti práce s digitálními technologiemi.

Obce mohou také realizovat projekty v rámci CLLD, 
specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního 
rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských 
oblastech a aktivizace místního potenciálu.

Operační program podnikání  
a inovace pro  
konkurenceschopnost

Specifický cíl 1.2  
Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce  
ve výzkumu, vývoji a inovacích:  
Program podpory: Projekty Proof of Concept:

• podporuje aktivity vedoucí ke komercializaci výsledků vý-
zkumu pomocí ověření proveditelnosti,

• činnosti související s  mapováním aplikovatelnosti, prů-
zkumem trhu a zájmu aplikační sféry,

• činnosti vedoucí ke vzniku funkčního vzorku/prototypu, 
nalezení strategického komerčního partnera, patentování 
a případně vzniku nové spin-off firmy.
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Specifický cíl 1.2 
Zintenzivnění využívání výsledků aplikovaného  
výzkumu zejména malými a středními podniky:

• přenos výsledků aplikovaného výzkumu a  vývoje do 
praxe a  jeho další komercializace subjekty působícími 
v přes hraničním regionu (např. i v oblasti zelené ekono-
miky a změny klimatu),

• nástroje na efektivní identifikaci společných potřeb pro-
duktivního sektoru a  včasnou orientaci výzkumných 
a vývojových aktivit na perspektivní odvětví a oblasti,

• příprava přeshraničních strategií na podporu inteligent-
ního rozvoje a využívání inovací s ohledem na cíle sta-
novené v národních strategiích inteligentní specializace 
a regionálních inovačních strategiích (obdobných doku-
mentech),

• optimalizace a  spolupráce při využívání stávající infra-
struktury výzkumu, vývoje a  inovací pro potřeby podni-
katelské základny v přeshraničním regionu,

• příprava a  zavádění inovativních forem podpory MSP 
v oblasti využívání výsledků výzkumu a vývoje, zejména 
inovační poukázky (vouchers) pro malé a střední podniky.

Interreg V-A Slovenská  
republika – Česká republika 

Specifický cíl 1.1 
Zvýšení relevance obsahu vzdělávání pro potřeby trhu 
práce s cílem zlepšení použitelnosti na trhu práce:

• tvorba, zavádění a ověřování nových a inovovaných spo-
lečných vzdělávacích programů pro základní, střední 
a vysoké školy s důrazem na získání klíčových kompe-
tencí požadovaných praxí,

• spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, institucemi 
působícími v oblasti vzdělávání, zaměstnavateli a úřady 
práce s  cílem zvýšení relevance vzdělávání s  ohledem 
na potřeby zaměstnavatelů v přeshraničním regionu,

• podpora výměny odborných znalostí a zkušeností, reali-
zace výměnných pobytů pro pedagogický personál, žáky 
a studenty,

• zvyšování povědomí žáků a rodičů o nabídce vzdělává-
ní prostřednictvím služeb kariérní orientace a poraden-
ství, propagace a zvýšení atraktivity technických oborů 
a škol (řemeslné a přírodovědné obory),

• tvorba společných programů celoživotního učení pro 
dospělou populaci, včetně zavádění nových přístupů ke 
zvyšování atraktivnosti a efektivnosti celoživotního uče-
ní pro firmy a jednotlivce,

• podpora vytváření strategií, partnerství a  regionálních 
„paktů“ pro rozvoj lidských zdrojů, včetně celoživotního 
vzdělávání,

• investice do zkvalitnění vzdělávací infrastruktury realizo-
vané jen jako doplňkové aktivity s důrazem na zavádění 
inovativních technologií, nových prvků výuky, zvýšení 
podílu praktické přípravy, prvků výuky orientované na 
reálné potřeby trhu práce, především v technických obo-
rech, vybavení pro společnou odbornou přípravu.
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Interreg V-A Rakousko –  
Česká republika 2014–2020

Investiční priorita 10a
Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení 
za účelem získávání dovedností a celoživotního učení 
vypracováním a naplňováním společných programů 
vzdělávání, odborné přípravy a školení: 

• přizpůsobení vzdělávacích podmínek/systémů hospodář-
ským a kulturním potřebám společného regionu (uspoko-
jení potřeb trhu práce atd.),

• akce na podporu harmonizace systému odborného vzdě-
lávání k uspokojování potřeb společného trhu práce (např. 
společné programy na podporu dlouhodobých stáží stu-
dentů ve firmách v  příhraničních oblastech, tzv. „duální 
vzdělávání“),

• rozvoj a implementace společných systémových opatření 
a společně implementované programy v oblasti vzdělává-
ní v podobě studijních plánů/osnov, 

•  výměna studentů a pracovníků, příprava základních zá-
sad pro harmonizaci a  uznávání kvalifikací, specializo-
vaných dvojstranných odborně vzdělávacích programů 
a výuky cizích jazyků.

Typy plánovaných intervencí zahrnují studie a odborné 
posudky, plánovací činnosti, jakož i investice do  
infrastruktury, zařízení a vybavení (za podmínek  
stanovených ve formě specifických výběrových kritérií).

Investiční priorita 1a 
Posílení výzkumné a inovační infrastruktury  
a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu  
a inovací a podpora odborných středisek zejména  
těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu:

• přípravné studie a plánovací aktivity pro investice do in-
frastruktury pro výzkum a inovace, které budou společně 
využívat/sdílet spolupracující instituce pro výzkum a ino-
vace z obou stran hranice,

• investice do nových sdílených výzkumných a inovačních 
zařízení nebo rozšíření a  modernizace technologických 
zařízení, výzkumných kapacit a laboratoří v regionálním/
přeshraničním zájmu,

• podpora konkrétních přeshraničních výzkumných a  ino-
vačních aktivit (projektů) využívajících stávající výzkumné 
a inovační kapacity na jedné či druhé straně hranice a po-
moc při přípravě implementace výsledků.

Investiční priorita 1b 
Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací 
a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky 
výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského  
vzdělávání, zejména podpora investic v oblasti vývoje 
produktů a služeb, přenos technologií, sociálních  
inovací, ekologických inovací, aplikací veřejných služeb, 
stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených 
inovací prostřednictvím inteligentní specializace  
a podpory technického a aplikovaného výzkumu,  
pilotních linek, opatření k včasnému ověřování  
produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby,  
zejména v oblasti klíčových technologií a šíření  
technologií pro všeobecné použití:

• společné výzkumné projekty, přenosy technologií a přeno-
sy know-how mezi výzkumnými/technologickými institu-
cemi a podniky (včetně nezbytného vybavení pro výzkum 
a inovace),

• systémová opatření napomáhající podnikům (primárně 
MSP) připojit se k  systému inovací a  využívat výsledky 
regionálního systému výzkumu a inovací (včetně konkrét-
ních služeb v sektoru výzkumu a inovací), zprostředkování 
informací, kontaktů, poradenství a další pomoc podnikům 
(v první řadě MSP),

• propagace aktivit v  oblasti vytváření sítí a  spolupráce 
mezi výzkumnými institucemi, vzdělávacími institucemi, 
vysokými školami a podniky,

• podpora vytváření sítí a spolupráce, které umožňují podni-
kům (zejména MSP) využívat výsledky výzkumu a inova-
cí, zvyšují jejich inovativnost a podporují je při vstupu do 
systému inovací.
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Program spolupráce Svobodný 
stát Sasko – Česká republika 
2014–2020

Specifický cíl 3.1 
Rozšíření přeshraničních nabídek vzdělávání:

• opatření předškolního vzdělávání, 

• podpora environmentálního vzdělávání a  ekologického 
povědomí, 

• zlepšování jazykových a interkulturních dovedností.

Specifický cíl 3.2 
Zlepšení zaměstnatelnosti mladých lidí:

• podpora školních projektů a profesní kvalifikace v oblasti 
vzdělávání,

• podpora opatření v rámci přeshraniční odborné přípravy, 
dalšího vzdělávání a kvalifikace a opatření za účelem při-
způsobení vzdělávání trhu práce včetně opatření pro pře-
nos vzdělávání,

• kooperační opatření vysokých škol, vzdělávacích institucí 
a podniků za účelem přenosu know-how na rozhraní mezi 
hospodářstvím a společností, budování a rozšiřování aka-
demických kooperačních sítí a podpora mobility. 

Program přeshraniční spoluprá-
ce Česká republika – Svobodný 
stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020

Prioritní osa 3 
Investice do dovedností a vzdělávání

Specifický cíl 1
Odbourání jazykových a systémových překážek  
ve vzdělávání: 

• společné vzdělávací strategie od přeshraniční výuky po 
společné odborné kurzy, případně studijní programy na 
vysokých školách a společné vzdělávání v určitých obo-
rech a profesích, 

• pořizování nezbytné infrastruktury a vybavení, pokud bu-
dou potřebné pro realizaci konkrétního projektu,

• koordinace vzdělávacích a kvalifikačních programů, 

• společné vzdělávací kurzy a přeshraniční poradenství ve 
vzdělávání,

• odborné studie a analýzy v oblasti přeshraničního vzdě-
lávání, ale i  výměna informací a zkušeností mezi aktéry 
českého a bavorského vzdělávacího systému. 

Specifický cíl 2 
Přizpůsobení vzdělávání změněným podmínkám  
na společném trhu práce:

• realizace společného duálního vzdělávacího programu,

• výměna zkušeností mezi aktéry z oblasti vzdělávání, kva-
lifikace a trhu práce, 

• opatření pro vzájemné uznávání formálních kvalifikací 
(školní, kvalifikační a studijní absolutoria), sloužící ke ko-
ordinaci nabídky a poptávky na přeshraničním trhu práce 
a potenciálně vedou k nárůstu zaměstnanosti, 

• odborné studie a analýzy v oblasti vzdělávání a trhu prá-
ce, které mohou sloužit jako základ pro konkrétní praktic-
ké projekty, například ve formě přeshraničního poraden-
ství k perspektivám a šancím na trhu práce případně při 
nástupu na trh práce. 
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Opatření 2 
Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi 
na trhu práce: 

• vzdělávací aktivity realizované vzdělávacími institucemi 
ve spolupráci s institucemi trhu práce,

• společná příprava konceptů praktické výuky v podnicích 
či obdobných institucích (např. koncepty tzv. duál ního 
vzdělávání),

• analýzy, studie a  obdobné materiály v  oblasti přiblížení 
nabídky vzdělávání a potřeb trhu práce za podmínky, že 
existuje jasný doklad či podložený předpoklad o  jejich 
 reálném uplatnění v  oblasti vzdělávání ve vazbě na trh 
práce ve společném pohraničí.

Opatření č. 3 
Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému:

• výuka jazyka zahraničního partnera (češtiny nebo polštiny),

• výuka jazyků na základních školách, gymnáziích (v  PR) 
a středních školách, VŠ a univerzitách,

• prezenční a  distanční formy výuky jazyka (e-learning 
apod.),

• jazykové pobyty a stáže.

Interreg V-A  
Česká republika – Polsko 

Specifický cíl 3.1
Zlepšení postavení osob vstupujících na přeshraniční trh 
práce  

Opatření 1 
Příprava a realizace společného vzdělávání:

• společná příprava a  realizace kurzů, praktické výuky, 
vzdělávacích programů a výměnných pobytů, koordinace 
plánů výuky v pohraničí a další aktivity společného vzdělá-
vání, představující příležitost pro zvýšení kvalifikace osob 
vstupujících na přeshraniční trh práce,

• realizace přeshraničních výměn studentů a  pedagogic-
kých pracovníků mezi školskými zařízeními,

• systémová opatření v oblastí vzdělávání:

 » studie, 

 » strategie, 

 » výměna informací a zkušeností, 

 » vzájemné uznávání diplomů/kvalifikace, směřující ke 
zvýšení pracovní mobility zejména osob vstupujících na 
trh práce ve společném pohraničí a zvýšení jejich šancí 
na uplatnění na trzích práce v obou zemích,

• aktivity zaměřené na přípravu společných forem výuky.
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ZAMĚSTNANOST  
A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

podpora sociálních služeb  
dostupnost zdravotních služeb 

zmírnění diskriminace
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Nezaměstnanost a pracovní příležitosti patří ke klíčo-
vým tématům. S pomocí Operačního programu Zaměst-
nanost a  Integrovaného regionálního operačního pro-
gramu je možné získat dotace na projekty pomáhající 
zvýšit zapojení všech skupin aktivních obyvatel na trhu 
práce. Oba tyto programy rovněž přispívají ke zvýšení 
efektivity systému sociálních služeb a zdravotní péče.
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ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ 
SLUŽBY

Podporované aktivity

Operační program  
Zaměstnanost

www.esfcr.cz

Integrovaný regionální  
operační program

www.dotaceEU.cz/irop

Přístup k zaměstnání

rekvalifikace, flexibilní formy zaměstnání

1.1.1 Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných 
a znevýhodněných

1.1.2 Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých osob prostřednictvím programu 
Záruky pro mládež

Rovnost mužů a žen

zmírnění diskriminace, flexibilní formy práce
1.2.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

Aktivní začleňování

vzdělávání a poradenství, prevence patologických jevů, komu-
nitní služby

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

2.1.2 Rozvíjet sektor sociální ekonomiky

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb k sociální inkluzi

Sociální služby

plánování sociálních služeb a jejich poskytování, poskytování  
sociálního bydlení

2.2.1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti 
a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb k sociální inkluzi

Sociální začleňování

sociální podniky

3.1.1 Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a podporovat mezinárodní 
spolupráci v tematických oblastech OPZ 

Přístup ke zdravotnictví

pořízení technologie, zvýšení kvality péče
2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
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2.1.2 Rozvíjet sektor sociální ekonomiky

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb k sociální inkluzi

Sociální služby

plánování sociálních služeb a jejich poskytování, poskytování  
sociálního bydlení

2.2.1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti 
a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb k sociální inkluzi

Sociální začleňování

sociální podniky
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spolupráci v tematických oblastech OPZ 

Přístup ke zdravotnictví

pořízení technologie, zvýšení kvality péče
2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
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• podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností, 
jako jsou veřejně prospěšné práce, společensky účelná 
pracovní místa, krátkodobé pracovní příležitosti, pracovní 
trénink, odborné praxe a stáže, včetně podpory meziná-
rodní pracovní mobility; podpora vytváření míst určených 
k získání odborné praxe či podpora vytváření stáží,

• podpora zahájení samostatné výdělečné činnosti, a  to 
zejména formou rekvalifikací, poradenství a poskytování 
příspěvků,

• motivační aktivity zaměřené na zvýšení orientace mladých 
lidí v požadavcích trhu práce a požadavcích volných pra-
covních míst na trhu práce, dále příprava k  zařazení do 
rekvalifikace, resp. jiného nástroje aktivní politiky zaměst-
nanosti, včetně obnovení nebo získání pracovních návyků.

Specifický cíl 1.2.1
Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce:

• podpora vybudování a  provozu služeb péče o  děti typu 
dětské skupiny, dětské kluby apod.,

• další profesní vzdělávání pro ženy a osoby pečující o jiné zá-
vislé osoby, zaměřené na zlepšení jejich přístupu na trh práce,

• podpora opatření pro odstranění projevů diskriminace na 
trhu práce na základě pohlaví,

• vzdělávání, zvyšování povědomí a  poradenství v  oblasti 
rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce,

• podpora zavádění flexibilních forem práce a jejich využí-
vání v praxi jako nástroje podpory slučitelnosti pracovní-
ho a soukromého života.          

                                                                                
Specifický cíl 2.1.1
Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením 
nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce: 

• podpora sociálního začleňování osob a  skupin sociálně 
vyloučených a  ohrožených prostřednictvím sociálních 
služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb obecného 
zájmu se zaměřením na zapojení těchto osob do ekono-
mického, sociálního a pracovního života společnosti,

• podpora služeb poskytovaných terénní a ambulantní for-
mou, podpora komunitní sociální práce,

• podpora specifických nástrojů k prevenci a řešení problé-
mů v sociálně vyloučených lokalitách,

Operační program  
Zaměstnanost

Specifický cíl 1.1.1
 Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména  
starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných:

• zprostředkování zaměstnání, poradenská a informační činnost, 

• bilanční a pracovní diagnostika,

• rekvalifikace,

• podpora vytváření nových pracovních míst a  umístění 
podporovaných osob na uvolněná pracovní místa,

• podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností,

• podpora flexibilních forem zaměstnání a odměňování,

• doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených 
osob na trhu páce,

• motivační aktivity,

• pracovní rehabilitace,

• realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky 
zaměstnanosti.

Specifický cíl 1.1.2 
Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých osob  
prostřednictvím programu Záruky pro mládež:

• zprostředkování zaměstnání uchazečům o  zaměstnání 
a  poskytování souvisejících služeb v  oblasti zaměstna-
nosti,

• poskytování poradenské činnosti za účelem zjišťování 
osobnostních a kvalifikačních předpokladů mladých před 
volbou povolání, za účelem zprostředkování vhodného 
zaměstnání a při výběru vhodných nástrojů aktivní politi-
ky zaměstnanosti; poskytování poradenství v oblasti další 
účasti ve vzdělávání, zvyšování či prohlubování kvalifikace, 
včetně podpory rekvalifikací, s cílem harmonizovat vztah 
mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce,

• poskytování rekvalifikací – získání nové kvalifikace, zvy-
šování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifi-
kace, včetně jejího udržování a obnovování (za rekvalifika-
ci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění 
osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala),
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• propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociál-
ní práce a zdravotní péče,

• podpora profesionální realizace sociální práce jako aktivity 
zaměřené na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám 
zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování,

• vzdělávání a  poradenství, aktivizační, asistenční a  moti-
vační programy v sociální oblasti,

• programy právní a  finanční gramotnosti a  na prevenci 
a řešení zadluženosti a předluženosti,

• podpora dobrovolnictví při činnostech vedoucích k aktiv-
nímu začleňování a zvýšení zaměstnatelnosti,

• programy na podporu aktivního a zdravého stárnutí,

• programy prevence sociálně patologických jevů a preven-
ce kriminality,

• programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohro-
žené závislostmi nebo závislé na návykových látkách, pro-
gramy pro osoby s chronickým duševním onemocněním,

• aktivity přispívající k boji s diskriminací na základě pohla-
ví, rasového, národnostního nebo etnického původu, víry 
nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku, sexuální 
orientace či jiného statutu,

• podpora plánování sociální bytové politiky obcí, vznik 
a rozvoj nástrojů sociálního/dostupného/podporovaného 
bydlení jako prevence prostorového vyloučení.

Specifický cíl 2.1.2 
Rozvoj sektoru sociální ekonomiky: 

• vznik a  rozvoj podnikatelských aktivit v  oblasti sociální-
ho podnikání, zavedení systému podpory startu, rozvoje 
a udržitelnosti sociálních podniků (zapojení i soukromého 
sektoru), včetně aktivit vedoucích k zajištění snazšího pří-
stupu k jejich financování, 

• aktivity k  posílení postavení sociálně vyloučených osob 
na trhu práce prostřednictvím aktivního začleňování osob 
v sociálně-podnikatelských subjektech, 

• zavedení vzdělávacích programů, vzdělávání a poraden-
ství související s podporou vzniku, založením, provozem 
a marketingem sociálního podniku, 

• podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociál-
ních podniků, včetně společensky odpovědného zadávání 
zakázek; zvyšování povědomí a informovanosti o sociál-
ním podnikání a spolupráce všech relevantních aktérů. 

Specifický cíl 2.2.1
Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, 
služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb 
podporujících sociální začleňování: 

• podpora pobytových sociálních služeb – zařízení ústavní 
péče pro děti a  rozvoj nových služeb komunitního typu, 
ambulantních a terénních služeb a nových typů péče,

• rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální za-
čleňování, včetně přenosu dobré praxe a  podpory pilot-
ních projektů vedoucích k  posílení udržitelnosti a  vyšší 
efektivnosti jednotlivých systémů,

• podpora systému sociálního bydlení a  s  ním spojených 
preventivních, následných a doprovodných služeb,

• zavádění komplexních programů a  vytváření podmínek 
přesahujících jednotlivé oblasti podpory sociálního začle-
ňování osob,

• propojování informačních systémů pro evidenci, kontro-
lu a hodnocení efektivity a účelnosti služeb, včetně pro-
středků vynakládaných na tyto služby,

• podpora procesu střednědobého plánování služeb (zavá-
dění, realizace a vyhodnocování procesu), včetně tvorby 
střednědobých plánů rozvoje služeb,

• podpora a posilování koordinační role obcí v sociální oblasti,

• vzdělávání v sociální oblasti, v oblasti koncepční, strate-
gické a manažerské u pracovníků v sociálních službách, 
pracovníků pracujících s  dětmi, pracovníků ve  službách 
pro rodiny a děti a v dalších navazujících službách a orga-
nizacích podporujících sociální začleňování,

• vzdělávání pro sociální pracovníky, zdravotníky apod.,

• vytvoření a zajištění fungování regionálních center zdra-
ví zaměřených na tvorbu a  realizaci programů podpory 
zdraví a zdravotní gramotnosti ohrožených skupin,

• realizace screeningových programů a zlepšení jejich do-
stupnosti nejrizikovějším skupinám.
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Specifický cíl 3.1.1 
Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací 
a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ: 

• podpora kapacit pro vývoj a šíření inovací – např. inovač-
ních „laboratoří, hubů a  inkubátorů“ na příslušné úrovni, 
zaměřených na podporu inovací v oblasti aktivní politiky 
zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy,

• vytvoření a rozvoj kapacit pro inovační nabídku a poptávku,

• podpora sociálního experimentování, sběru dobré praxe 
a fungujících principů a jejich šíření,

• aktivní a  preventivní nástroje politiky zaměstnanosti, 
zprostředkování práce, inovace v zaměstnávání mladých 
a starších lidí,

• rozvíjení nových forem spolupráce regionů v  oblasti za-
městnanosti a sociálního začleňování,

• přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám 
trhu práce, rozvoj lidských zdrojů ve firmách, inovace na 
pracovištích, rozvoj dalšího vzdělávání a strategií celoži-
votního vzdělávání pro zaměstnance,

• nové přístupy k aktivnímu a zdravému stárnutí, zejména 
v souvislosti s udržením starších osob na trhu práce,

• efektivní využití potenciálu migrace – inovativní způsoby 
práce s migranty v návaznosti na jejich inkluzi na trh prá-
ce (např. řešení nelegálních forem zaměstnanosti) a aktu-
ální potřeby trhu práce,

• zvyšování efektivity sociálních služeb a nové způsoby je-
jich financování a spolupráce se zaměstnavateli,

• inovace v  oblasti dlouhodobé péče, propojení sociální 
a  zdravotní péče k  zefektivnění služeb a  komplexnímu 
uspokojení potřeb uživatelů,

• podpora práce komunitních organizací a dalších místních 
iniciativ s cílem zlepšování vztahu a koordinace mezi růz-
nými organizacemi se záměrem poskytovat vylepšené 
služby, které reagují na aktuální potřeby klientů,

• podpora nových metod sociální práce zaměřených na 
prevenci ztráty bydlení a opětovné začlenění do bydlení,

• rozvoj nových nástrojů ověřování, validace a předvýběru 
vhodných přístupů pro politiku veřejné správy a její imple-
mentaci.

Specifický cíl 2.2.2
Zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních služeb 
a umožnit přesun těžiště psychiatrické péče do komunity: 

• podpora specializačního postgraduálního vzdělávání 
zdravotnických pracovníků v  oborech vyznačujících se 
regionálními rozdíly v dostupnosti, v oborech, kde nepříz-
nivý věkový průměr způsobuje nedostupnost péče, a obo-
rech s  nedostatečným pokrytím péče; kromě speciali-
začního vzdělávání budou podporovány rovněž odborné 
stáže a příprava vzdělávacích materiálů, 

• zavádění zdravotní péče ve vybraných oborech v  regio-
nech, kde tato péče dříve nebyla poskytována nebo byla 
poskytována v  nedostatečném objemu, včetně péče ve 
vlastním sociálním prostředí pacienta; financovány budou 
především potřebné režijní náklady (např. jízdné), vzdělá-
vání zdravotnického personálu apod., 

• vytvoření a zajištění fungování regionálních center zdra-
ví zaměřených na tvorbu a  realizaci programů podpory 
zdraví a zdravotní gramotnosti ohrožených skupin, 

• realizace screeningových programů a zlepšení jejich do-
stupnosti nejrizikovějším skupinám, 

• podpora transformace a deinstitucionalizace zdravotnických 
služeb v oblasti psychiatrické péče, rozvoj nových služeb ko-
munitního typu, ambulantních a  terénních služeb a nových 
typů péče, včetně rozvoje a rozšiřování nástrojů pro identifika-
ci a odstraňování dopadů institucionalizace na uživatele, 

• aktivity na podporu přesunu těžiště psychiatrické péče do 
komunity, jako např.: 

 » tvorba a realizace vzdělávacích programů pro lékařské 
i  nelékařské pracovníky poskytovatelů psychiatrické 
pé če v oborech, jako je např. psychoterapie, krizová in-
tervence, case management, specifické komunikační 
dovednosti, fyzická bezpečnost pracovníků, vzdělání 
v oboru psychiatrické sestry / komunitní psychiatrické 
sestry; dále vzdělávání pro osoby zapojené do procesu 
reformy psychiatrické péče, ať již jde o lékařské, či nelé-
kařské pracovníky (např. praktičtí lékaři), anebo nezdra-
votníky (učitelé, pracovníci státní správy apod.), 

 » informační a  destigmatizační programy na podporu du-
ševního zdraví a života bez závislosti pro pacienty, jejich 
rodinné příslušníky, neformální pečovatele nebo veřejnost 
přicházející do styku s  duševně nemocnými, jako jsou 
např. přednášky, workshopy, diskuse, kampaně, peerovské 
programy apod.
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Specifický cíl 2.2 
Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských  
aktivit v oblasti sociálního podnikání:

• výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků pro 
sociálně vyloučené osoby se ztíženým přístupem na trh 
práce.

Specifický cíl 2.3 
Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních  
služeb a péče o zdraví:

• zvýšení kvality návazné péče: 

 » pořízení technologií a přístrojového vybavení potřebné-
ho pro péči v podpořeném oboru,

• deinstitucionalizace psychiatrické péče,

 » podpora transformace psychiatrické péče pořízením 
vybavení mobilních týmů, zřizováním nových či rekon-
strukcí stávajících zařízení pro poskytování komunitní 
péče a zřizováním nových či rekonstrukcí stávajících za-
řízení pro dosažení deinstitucionalizované péče, 

 » vytvoření infrastruktury Center duševního zdraví (CDZ); 
vytvoření infrastruktury pro akutní oddělení všeobec-
ných nemocnic, ambulantní péči, stacionáře a vybavení 
mobilních týmů,

• struktura Center duševního zdraví a prostorové vybavení:

 » krizové služby,

 » terénní služby,

 » denní stacionář (DS) a centrum denních aktivit,

 » ordinace psychiatra,

 » ordinace klinického psychologa a psychoterapeuta,

 » místnost pro schůzky týmu,

 » další prostory a zázemí,

•  jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zele-
ně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, 
aleje, parky a zahrady.

Obce mohou také realizovat projekty v rámci CLLD, 
specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního 
rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských 
oblastech a aktivizace místního potenciálu.

Integrovaný regionální  
operační program

Specifický cíl 2.1 
Zvýšení kvality a dostupnosti služeb k sociální inkluzi:

• výstavba a rekonstrukce zařízení pro poskytování komu-
nitní péče např. domovů pro osoby se zdravotním postiže-
ním (součástí může být i terapeutická dílna),

• nákup objektů, zařízení a  vybavení či stavební úpravy 
a poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006, 

• vybudování zázemí pro terénní služby, vybavení pro mobil-
ní poskytování zdravotně-sociální pomoci ve vyloučených 
lokalitách či vybudování zázemí pro sociální poradenství,

• veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají čle-
nové komunity za účelem realizace sociálních, vzděláva-
cích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociál-
ní situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku,

• podpora sociálního bydlení, pořízení bytů, bytových domů 
a  jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení včetně 
základního vybavení.
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Efektivní veřejná správa je zaměřena na moderniza-
ci služeb a  veřejné správy, zvyšování její výkonnosti 
a  transparentnosti. Podporovány budou aktivity za-
měřené zejména na řešení příčin nízké transparent-
nosti a  efektivity veřejné správy, vysoké administra-
tivní a  regulatorní zátěže a  nedostatečné odbornosti 
zaměstnanců veřejné správy. Využít můžete Operační 
program Zaměstnanost,  Integrovaný regionální ope-

rační program a programy přeshraniční spolupráce. 
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MODERNIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY

Podporované aktivity

Operační program 
Zaměstnanost 

 

www.esfcr.cz

Integrovaný regionální 
operační program 

 
 

www.dotaceEU.cz/irop

Interreg V-A  
Slovenská republika  

–  
Česká republika 

 

www.sk-cz.eu

Interreg V-A  
Rakousko  

– 
 Česká republika  

2014–2020 

www.at-cz.eu

Program přeshraniční  
spolupráce  

Česká republika  
–  

Svobodný stát Bavorsko 
 Cíl EÚS 2014–2020

www.by-cz.eu

Program spolupráce  
Svobodný stát Sasko 

 –  
Česká republika  

2014–2020  

www.sn-cz2020.cz

Interreg V-A  
Česká republika 

 –  
Polsko 

 

  www.cz-pl.eu

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 trans-
parentnosti 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 
znalostí a dovedností jejích 
pracovníků, rozvoje politik 
a strategií v oblasti lidských 
zdrojů a implementace 
služebního zákona

Územní rozvoj 

územní a regulační plány, studie

3.3 Podpora pořizování a uplat-
ňování dokumentů územního 
rozvoje

Přeshraniční spolupráce mezi občany  
a institucemi

vzájemné porozumění, podpora spolupráce, integrace

3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně 
přeshraniční spolupráce míst-
ních a regionálních aktérů

11 Posilování institucionální 
kapacity orgánů veřejné 
správy a zúčastněných 
subjektů a účinné veřejné 
správy

11b Posilování institucionální kapacity orgá-
nů veřejné správy a zúčastněných subjektů 
a účinné veřejné správy podporou právní 
a správní spolupráce a spolupráce mezi 
občany a institucemi

4 Posílení a rozvoj přeshraniční 
spolupráce na podporu dalšího 
společného rozvoje pohraničí

4.1 Posilování institucionální kapacity 
orgánů veřejné správy a zúčastněných 
subjektů a účinné veřejné správy podpo-
rou právní a správní spolupráce a spolu-
práce mezi občany a institucemi

Aktivity pro MAS

4.1 Posílení komunitně vedené-
ho místního rozvoje za účelem 
zvýšení kvality života ve ven-
kovských oblastech a aktivizace 
místního potenciálu
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Podporované aktivity

Operační program 
Zaměstnanost 

 

www.esfcr.cz

Integrovaný regionální 
operační program 

 
 

www.dotaceEU.cz/irop

Interreg V-A  
Slovenská republika  

–  
Česká republika 

 

www.sk-cz.eu

Interreg V-A  
Rakousko  

– 
 Česká republika  

2014–2020 

www.at-cz.eu

Program přeshraniční  
spolupráce  

Česká republika  
–  

Svobodný stát Bavorsko 
 Cíl EÚS 2014–2020

www.by-cz.eu

Program spolupráce  
Svobodný stát Sasko 

 –  
Česká republika  

2014–2020  

www.sn-cz2020.cz

Interreg V-A  
Česká republika 

 –  
Polsko 

 

  www.cz-pl.eu

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 trans-
parentnosti 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 
znalostí a dovedností jejích 
pracovníků, rozvoje politik 
a strategií v oblasti lidských 
zdrojů a implementace 
služebního zákona

Územní rozvoj 

územní a regulační plány, studie

3.3 Podpora pořizování a uplat-
ňování dokumentů územního 
rozvoje

Přeshraniční spolupráce mezi občany  
a institucemi

vzájemné porozumění, podpora spolupráce, integrace

3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně 
přeshraniční spolupráce míst-
ních a regionálních aktérů

11 Posilování institucionální 
kapacity orgánů veřejné 
správy a zúčastněných 
subjektů a účinné veřejné 
správy

11b Posilování institucionální kapacity orgá-
nů veřejné správy a zúčastněných subjektů 
a účinné veřejné správy podporou právní 
a správní spolupráce a spolupráce mezi 
občany a institucemi

4 Posílení a rozvoj přeshraniční 
spolupráce na podporu dalšího 
společného rozvoje pohraničí

4.1 Posilování institucionální kapacity 
orgánů veřejné správy a zúčastněných 
subjektů a účinné veřejné správy podpo-
rou právní a správní spolupráce a spolu-
práce mezi občany a institucemi

Aktivity pro MAS

4.1 Posílení komunitně vedené-
ho místního rozvoje za účelem 
zvýšení kvality života ve ven-
kovských oblastech a aktivizace 
místního potenciálu
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Operační program  
Zaměstnanost 

Specifický cíl 4.1
Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě 
zejména prostřednictvím posílení strategického řízení 
organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení 
administrativní zátěže:

• dokončení podpory plošného procesního modelování 
agend jak pro přímý, tak pro přenesený výkon státní sprá-
vy a následná realizace doporučených změn,

• zkvalitnění strategického a projektového řízení, využívání 
analytických, metodických, evaluačních a dalších obdob-
ných studií a kapacit ve veřejné správě a justici,

• podpora snižování administrativní a  regulační zátěže, 
posílení a zlepšení ex ante a ex post hodnocení dopadů 
regulace (RIA, RIA ex post), včetně zhodnocení korupč-
ních rizik,

• zlepšení komunikace a  zvyšování důvěry mezi veřejnou 
správou a  občany (prostřednictvím propagačních a  po-
pularizačních aktivit, zjednodušení přístupu veřejnosti, 
včetně osob se specifickými potřebami, ke službám a in-
formacím veřejné správy podpora publikace relevantních 
dat a informací i na principu „open data“),

• optimalizace výkonu veřejné správy,

• racionalizace soudních řízení, posílení legislativních čin-
ností, podpora právního poradenství směrem k občanům 
i procesní standardizace justice, podpora využívání alter-
nativních forem řešení sporů, alternativních trestů a pro-
cesů podmíněného propuštění; další opatření vedoucí ke 
kvalitnímu a efektivnímu fungování právního státu,

• nastavení a rozvoj procesů dosahování kvality a jejího ří-
zení, včetně environmentálního managementu.

Specifický cíl 4.1.2 
Profesionalizovat veřejnou správu zejména  
prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností  
jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti 
lidských zdrojů a implementace služebního zákona:

• realizace specifických vzdělávacích a  výcvikových pro-
gramů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů 
ve veřejné správě:

 » odpovědné zadávání veřejných zakázek, 

 » územní plánování, 

 » využívání eGovernmentu, 

 » zvládnutí krizového řízení a součinnost složek IZS,

• zavádění a  rozvoj moderních metod řízení ve veřejné 
správě – vzdělávací kurzy, stáže, personální a  procesní 
audity, rozvoj stávajících či zavádění nových nástrojů ří-
zení lidských zdrojů,

• profesionalizace státní služby – vzdělávací kurzy, semi-
náře, stáže, komunikační nástroje.
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Integrovaný regionální  
operační program

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

• podpora projektů z oblasti eGovernmentu a informačních 
a komunikačních systémů veřejné správy v rozsahu rozší-
ření, propojení, konsolidace systémů, aplikací a datového 
fondu veřejné správy a  jeho publikování, včetně cloudo-
vých řešení; cílem je: 

 » efektivní a bezpečné využívání jednotlivých agend na prin-
cipu “open data“, 

 » využívání pořízených dat, 

 » dalším typem projektů je zajištění úplného elektronické-
ho podání a elektronizace agend (např. eCulture, eHealth, 
 eJustice, eProcurement, eSbírka, eLegislativa, elektronické 
identifikace, autentizace a autorizace), 

• zvýšení kybernetické bezpečnosti – ochrana informač-
ních a  komunikačních (včetně radiokomunikačních) 
technologií VS včetně její infrastruktury, a to v souladu se 
standardy definovanými v zákoně č. 181/2014 Sb., o ky-
bernetické bezpečnosti – vznik a vybavení dohledových 
center, projekty implementující technická opatření stano-
vená v zákoně o kybernetické bezpečnosti (redundantní 
řešení apod.) tzv. významných informačních systémů a 
kritické informační infrastruktury (VIS/KII). 
Týká se pouze VIS/KII, viz pravidla výzvy č. 10.

• vytváření nových a modernizace stávajících informačních 
a komunikačních systémů pro potřeby subjektů veřejné 
správy a složek IZS v oblasti spisové služby, archivnictví, 
vládního spojení, informačních systémů pro potřeby sa-
mosprávných agend, rozvoj radiokomunikační infrastruk-
tury státu, technologií. 

Obce mohou také realizovat projekty v rámci CLLD, 
specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního 
rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských 
oblastech a aktivizace místního potenciálu.

Specifický cíl 3.3 
(pouze pro obce s rozšířenou působností)
Podpora pořizování a uplatňování dokumentů  
územního rozvoje:

• pořízení územních plánů a změny územních plánů– pro 
dopravní a technickou infrastrukturu v optimální varian-
tě s ohledem na ochranu krajiny a se zohledněním po-
vodňových rizik; vymezení plochy pro stavby a opatření 
protipovodňové ochrany a  zastavitelné plochy s  ohle-
dem na významné povodňové riziko, pro zabezpečení 
udržitelného rozvoje obcí (místem realizace je území 
obce s rozšířenou působností; přesné informace – ve 
výzvě IROP č. 2), 

• pořízení regulačních plánů z vlastního podnětu obce, 
které nezahrnují územní rozhodnutí (místem realizace je 
území obce s rozšířenou působností; přesné informace 
naleznete ve výzvě IROP č. 3),

• pořízení územních studií - veřejné dopravní infrastruktury, 
veřejné technické infrastruktury a veřejných prostranství. 
Tyto územní studie lze realizovat na území celého správ-
ního obvodu obce s rozšířenou působností (SO ORP). Lze 
tedy pořizovat ÚS veřejného prostranství i pro jednotlivé 
obce v SO ORP, ale žadatelem musí být ORP. ÚS veřejné 
dopravní infrastruktury musí splňovat podmínku vazby 
na TEN-T anebo Politiku územního rozvoje. ÚS veřejné 
technické infrastruktury musí splňovat podmínku vazby 
na TEN-E anebo Politiku územního rozvoje. Realizovat lze 
také ÚS krajiny, které komplexně řeší problematiku celého 
správního obvodu obce s rozšířenou působností. Přesné 
informace naleznete ve výzvě IROP č. 9.

Specifický cíl 4.1 
Posílení komunitně vedeného místního rozvoje  
za účelem zvýšení kvality života ve venkovských  
oblastech a aktivizace místního potenciálu:
Jedná se o průřezový specifický cíl, který je realizován vý-
hradně prostřednictvím integrovaného nástroje – Komunit-
ně vedený místní rozvoj (CLLD). Podporovány jsou aktivity 
identifikované ve strategiích CLLD, které jsou v souladu se 
specifickými cíli (1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3). Více in-
formací naleznete na www.dotaceEU.cz/irop.
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Program Interreg V-A  
Rakousko – Česká republika

Investiční priorita 11 
Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné 
správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: 
podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi 
občany a institucemi: 

• podpora spolupráce obcí, měst a regionů a dalších insti-
tucí v rámci veřejného sektoru,

• posílení sítí (zvláště nevládních organizací) na místní/re-
gionální úrovni a podpora potenciálu pro rozšíření spolu-
práce s jasným přeshraničním přístupem a cíli,

• podpora integrace v  malém měřítku, spolupráce mezi 
občany a institucemi a další místní aktivity zaměřené na 
soudržnost (SPF),

• společné aktivity v rámci sociální, kulturní a jiné podobné 
spolupráce přispívající k vzájemnému porozumění a sou-
držnosti v příhraniční oblasti,

• systematická spolupráce vzdělávacích institucí a institu-
cí trhu práce, spolupráce v oblasti dopravy – opatření pro 
lepší koordinaci a harmonizaci provozu veřejné dopravy 
v  příhraničním regionu, opatření pro koordinaci rozvoje 
dopravních sítí atd.,

• spolupráce s orgány odpovědnými za řízení rizik,

• spolupráce škol a dalších vzdělávacích institucí (vzájem-
ná setkání, aktivity pro děti atd.),

• ostatní opatření týkající se spolupráce v oblasti veřejných 
služeb a činností ve veřejném zájmu.

Interreg V-A Slovenská repub-
lika – Česká republika 

Specifický cíl 3.1 
Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce 
místních a regionálních aktérů:

• společné plánování, strategie a  studie v  přeshraničním 
regionu,

• posilování institucionální kapacity a  dovedností organi-
začních struktur v oblastech efektivní správy, vzdělávání, 
kulturního a přírodního dědictví,

• rozvoj spolupráce institucí veřejné správy,

• vytváření a  upevňování partnerství, sítí a  podpůrných 
přes hraničních struktur.
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Program spolupráce Svobodný 
stát Sasko – Česká republika  
2014–2020

Specifický cíl 4 
Posílení a rozvoj přeshraniční spolupráce na podporu 
dalšího společného rozvoje pohraničí:

• podpora spolupráce institucí,

• zvyšování jazykových a mezikulturních kvalifikací a kom-
petencí,

• vytváření partnerství a sítí přeshraničních struktur.

Interreg V-A  
Česká republika – Polsko

Investiční priorita 4.1 
Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné 
správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy 
podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi 
občany a institucemi:

• opatření směřující k posilování integrace na lokální úrov-
ni, spolupráce občanské společnosti a  další aktivity při-
spívající ke kohezi na lokální úrovni, zapojením obyvatel 
a místních komunit příhraničního území prostřednictvím 
společných společenských, kulturních a jiných aktivit při-
spívajících ke vzájemnému poznání a porozumění či pro-
střednictvím vzájemných setkávání,

• rozvoj spolupráce institucí veřejné správy – realizace spo-
lečných činností institucí a veřejné správy zaměřených na 
vypracování společných řešení přeshraničních výzev a je-
jich implementace na obou stranách hranice; společné ře-
šení problémů v oblasti veřejné správy a jejích služeb pro 
obyvatelstvo na obou stranách hranice – společné studie, 
koncepce, výměna informací a znalostí apod.

Program přeshraniční spolu-
práce Česká republika – Svo-
bodný stát Bavorsko Cíl EÚS 
2014–2020 

Investiční priorita 11b 
Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné 
správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy 
podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi 
občany a institucemi (z Nařízení o EÚS):

• spolupráce mezi občany a  institucemi v  rámci malých 
a mikroregionálních projektů (fondy malých projektů), kte-
ré přispívají především k porozumění a společné identitě,

• spolupráce mezi občany a institucemi, přispívající k dlou-
hodobému udržitelnému rozvoji společného území, spo-
lupráce při boji proti negativním jevům, jako je například 
prostituce a  obchod s  lidmi, společné aktivity v  oblasti 
marketingu.
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památky • turistické trasy
rekonstrukce • muzea 

festivaly • řemesla

KULTURNÍ DĚDICTVÍ

MMR-Operacni-programy_Obce_TD-76str.indd   60 15. 12. 2015   11:13:13



61

Česká republika je zemí s  velmi bohatou historií a  její 
území oplývá množstvím památek a turistických atrakcí. 
Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu progra-
mu a programům přeshraniční spolupráce je i v progra-
movém období 2014–2020 možné financovat rekonstruk-

ce, obnovy a modernizace kulturního dědictví.
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KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Podporované aktivity

Integrovaný  
regionální  
operační  
program

 
www.dotaceEU.cz/irop

Interreg V-A  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  

– 
 ČESKÁ REPUBLIKA

 
www.sk-cz.eu

Interreg V-A  
Rakousko  

–  
Česká republika 2014–2020 

www.at-cz.eu

Program přeshraniční spolupráce  
Česká republika  

–  
Svobodný stát Bavorsko  

Cíl EÚS 2014–2020

www.by-cz.eu

Program spolupráce  
Svobodný stát Sasko  

–  
Česká republika  

2014–2020 

www.sn-cz2020.cz

Interreg V-A  
Česká republika  

–  
Polsko 

  www.cz-pl.eu

Zpřístupnění kulturního dědictví

naučné stezky, oddechové zóny, značení

2.1 Zvýšení atraktivity kulturního 
a přírodního dědictví pro obyva-
tele a návštěvníky přeshraničního 
regionu

6c Zachování, ochrana, propagace a roz-
voj přírodního a kulturního dědictví 

2 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj 
přírodního a kulturního dědictví

2.2 Udržení turistické atraktivity prostřednictvím 
udržitelného zhodnocení společného přírodního 
a kulturního dědictví 

2.1 Podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvo-
jem vnitřního potenciálu 

Rekonstrukce, obnova a ochrana 
kulturního dědictví

historické památky, muzea, knihovny

3.1 Zefektivnění prezentace, 
posílení ochrany a rozvoje 
kulturního dědictví

2.1 Zvýšení atraktivity kulturního 
a přírodního dědictví pro obyva-
tele a návštěvníky přeshraničního 
regionu

6c Zachování, ochrana, propagace a roz-
voj přírodního a kulturního dědictví 

2 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj 
přírodního a kulturního dědictví

2.2 Udržení turistické atraktivity prostřednictvím 
udržitelného zhodnocení společného přírodního 
a kulturního dědictví 

2.1 Podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvo-
jem vnitřního potenciálu 

Regionální tradice

festivaly, ukázky řemesel

2.1 Zvýšení atraktivity kulturního 
a přírodního dědictví pro obyva-
tele a návštěvníky přeshraničního 
regionu

6c Zachování, ochrana, propagace a roz-
voj přírodního a kulturního dědictví 

2 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj 
přírodního a kulturního dědictví

2.2 Udržení turistické atraktivity prostřednictvím 
udržitelného zhodnocení společného přírodního 
a kulturního dědictví 

2.1 Podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvo-
jem vnitřního potenciálu 

Marketingové aktivity

propagace, plánování, studie

2.1 Zvýšení atraktivity kulturního 
a přírodního dědictví pro obyva-
tele a návštěvníky přeshraničního 
regionu

6c Zachování, ochrana, propagace a roz-
voj přírodního a kulturního dědictví 

2 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj 
přírodního a kulturního dědictví

2.2 Udržení turistické atraktivity prostřednictvím 
udržitelného zhodnocení společného přírodního 
a kulturního dědictví 

2.1 Podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvo-
jem vnitřního potenciálu 
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KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Podporované aktivity

Integrovaný  
regionální  
operační  
program

 
www.dotaceEU.cz/irop

Interreg V-A  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  

– 
 ČESKÁ REPUBLIKA

 
www.sk-cz.eu

Interreg V-A  
Rakousko  

–  
Česká republika 2014–2020 

www.at-cz.eu

Program přeshraniční spolupráce  
Česká republika  

–  
Svobodný stát Bavorsko  

Cíl EÚS 2014–2020

www.by-cz.eu

Program spolupráce  
Svobodný stát Sasko  

–  
Česká republika  

2014–2020 

www.sn-cz2020.cz

Interreg V-A  
Česká republika  

–  
Polsko 

  www.cz-pl.eu

Zpřístupnění kulturního dědictví

naučné stezky, oddechové zóny, značení

2.1 Zvýšení atraktivity kulturního 
a přírodního dědictví pro obyva-
tele a návštěvníky přeshraničního 
regionu

6c Zachování, ochrana, propagace a roz-
voj přírodního a kulturního dědictví 

2 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj 
přírodního a kulturního dědictví

2.2 Udržení turistické atraktivity prostřednictvím 
udržitelného zhodnocení společného přírodního 
a kulturního dědictví 

2.1 Podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvo-
jem vnitřního potenciálu 

Rekonstrukce, obnova a ochrana 
kulturního dědictví

historické památky, muzea, knihovny

3.1 Zefektivnění prezentace, 
posílení ochrany a rozvoje 
kulturního dědictví

2.1 Zvýšení atraktivity kulturního 
a přírodního dědictví pro obyva-
tele a návštěvníky přeshraničního 
regionu

6c Zachování, ochrana, propagace a roz-
voj přírodního a kulturního dědictví 

2 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj 
přírodního a kulturního dědictví

2.2 Udržení turistické atraktivity prostřednictvím 
udržitelného zhodnocení společného přírodního 
a kulturního dědictví 

2.1 Podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvo-
jem vnitřního potenciálu 

Regionální tradice

festivaly, ukázky řemesel

2.1 Zvýšení atraktivity kulturního 
a přírodního dědictví pro obyva-
tele a návštěvníky přeshraničního 
regionu

6c Zachování, ochrana, propagace a roz-
voj přírodního a kulturního dědictví 

2 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj 
přírodního a kulturního dědictví

2.2 Udržení turistické atraktivity prostřednictvím 
udržitelného zhodnocení společného přírodního 
a kulturního dědictví 

2.1 Podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvo-
jem vnitřního potenciálu 

Marketingové aktivity

propagace, plánování, studie

2.1 Zvýšení atraktivity kulturního 
a přírodního dědictví pro obyva-
tele a návštěvníky přeshraničního 
regionu

6c Zachování, ochrana, propagace a roz-
voj přírodního a kulturního dědictví 

2 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj 
přírodního a kulturního dědictví

2.2 Udržení turistické atraktivity prostřednictvím 
udržitelného zhodnocení společného přírodního 
a kulturního dědictví 

2.1 Podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvo-
jem vnitřního potenciálu 
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Interreg V-A Slovenská republika 
– Česká republika

Specifický cíl 2.1 
Zvýšení atraktivity kulturního a přírodního dědictví  
pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu 

Investiční priorita 6c 
Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního  
a kulturního dědictví:   

• investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírod-
ních a kulturních památek přeshraničního významu s cí-
lem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví,

• investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k pří-
rodním a kulturním památkám (např. značení, oddechové 
zóny) realizované formou doplňkových aktivit, 

• plánování, příprava a budování cyklistických cest a turis-
tických stezek s důrazem na zlepšení propojení kulturních 
a přírodně významných lokalit v přeshraničním regionu,

• činnosti podporující tvorbu ucelených tematických pro-
duktů založených na využívání přírodního a  kulturního 
dědictví, tj. spojování více objektů kulturního a přírodního 
dědictví jako ucelených produktů pro návštěvníky,

• podpora zavádění služeb podporujících využívání poten-
ciálu kulturního a přírodního dědictví,

• aktivity na prezentaci přírodního a kulturního dědictví rea-
lizované formou doplňkových aktivit.

Integrovaný regionální  
operační program

Specifický cíl 3.1 
Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 
kulturního dědictví:

• revitalizace souboru vybraných památek (památek za-
psaných na Seznam světového dědictví UNESCO, pamá-
tek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví 
UNESCO v kategorii kultura, národních kulturních pamá-
tek k  1. 1. 2014, památek evidovaných v  Indikativním 
seznamu národních kulturních památek k  1. 1. 2014), 
zpřístupnění, plnohodnotné využití, zatraktivnění a zabez-
pečení souboru památek: 

 » zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků; odstraňování 
přístupových bariér; zvýšení ochrany památky a  jejího 
zabezpečení; restaurování památek; rekonstrukce stá-
vajících expozic a depozitářů a budování nových expozic 
a depozitářů; obnova parků a zahrad u souborů pamá-
tek; modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů 
sociálního, technického a technologického zázemí, 

• zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních 
fondů a jejich zpřístupnění:

 » zvýšení ochrany sbírkových a knihovních fondů, restau-
rování sbírkových a  knihovních fondů, zajištění vyšší 
bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových 
bariér, digitalizace sbírek a  knihovních fondů (pouze 
jako součást komplexnějších projektů), zabezpečení 
a  osvětlení objektů, rekonstrukce stávajících expozic 
a  depozitářů a  budování nových expozic a  depozitářů, 
modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociál-
ního, technického a technologického zázemí.

Podmínky výběru muzeí a knihoven pro podporu z IROP 
naleznete v programovém dokumentu. 
Obce mohou také realizovat projekty v rámci CLLD, 
specifický cíl 4.1 Posílení komunitně vedeného místního 
rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských 
oblastech a aktivizace místního potenciálu.
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Program Interreg V-A  
Rakousko – Česká republika

Investiční priorita 6c 
Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního  
a kulturního dědictví Specifický cíl: Zhodnocení  
kulturního a přírodního dědictví společného regionu 
udržitelným způsobem:

• studie, strategie, plány, systematické propagační aktivity 
v oblasti ochrany, rozvoje a využívání kulturního a přírod-
ního dědictví,

• rekonstrukce, obnova, ochrana a propagace prvků kultur-
ního a  přírodního dědictví regionu (např. přírodní monu-
menty, chráněné oblasti, historické památky a muzea),

• ochrana, rozvoj a propagace nehmotného kulturního dě-
dictví přeshraničního regionu, splňujícího definici UNESCO 
(např. vědomosti a zkušenosti týkající se přírody apod.),

• informační opatření a investice malého rozsahu v oblas-
ti veřejně přístupné turistické infrastruktury (např. infor-
mační tabule, návštěvnické systémy) s cílem udržitelného 
využití kulturních a přírodních památek,

• zlepšení dopravní infrastruktury zahrnující silnice, cyklo-
stezky a stezky pro pěší zajištující dostupnost stávajícího 
kulturního a přírodního dědictví pro veřejnost. 

Program přeshraniční  
spolupráce Česká republika – 
Svobodný stát Bavorsko  
Cíl EÚS 2014–2020 

Prioritní osa 2 
Zachování a ochrana životního prostředí a účinné  
využívání zdrojů 

Investiční priorita 6c 
Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního  
a kulturního dědictví:

• ochrana a zachování společného kulturního a přírodního 
dědictví – obnova kulturního a přírodního dědictví (např. 
budovy, památníky) s bezprostředním přeshraničním vý-
znamem, zachování a  podpora nehmotného kulturního 
dědictví (např. společné regionální tradice), 

• zvyšování povědomí o  kulturním a  přírodním dědictví, 
jeho propagace a  zpřístupnění – turistické zhodnocení 
společného přírodního a  kulturního prostoru; vytváření 
povědomí obyvatel o  společném dědictví a  posilování 
regionální identity, přeshraniční iniciativy v oblasti marke-
tingu (společné internetové prezentace, webové a mobilní 
aplikace, QR-kódy, ale i společné tematické nebo regionál-
ní kampaně).
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Interreg V-A  
Česká republika – Polsko

Specifický cíl 2.1
Podpora zaměstnanosti rozvojem vnitřního potenciálu 
jako součásti územní strategie pro konkrétní oblasti, 
včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí 
a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních 
a kulturních zdrojů:

• zachování a  obnova kulturních a  přírodních atraktivit – 
 rekonstrukce, revitalizace a  jiná opatření k  zachování 
a obnově přírodních a kulturních atraktivit, realizace opat-
ření směřujících k vyššímu zapojení kulturních či přírod-
ních atraktivit do udržitelného cestovního ruchu,

• podpora využití nehmotného kulturního dědictví – kultur-
ní akce využívající nehmotného dědictví (např. festivaly 
řemesel a tradic),

• společná informační, marketingová a propagační opatře-
ní v oblasti využití přírodních a kulturních zdrojů: 

 » využití mobilních technologií pro společnou prezentaci 
a propagaci kulturních a přírodních atraktivit společné-
ho pohraničí (webové stránky, sociální sítě, mobilní apli-
kace, využití QR kódů apod.), 

 » společné kampaně propagující přírodní a kulturní atrak-
tivity společného území, 

 » společná účast na veletrzích a  obdobných propagač-
ních akcích cestovního ruchu, včetně pořízení nezbyt-
ných propagačních předmětů dlouhodobé povahy 
potřebných pro tento druh propagace (bannery, propa-
gační stany apod.),

• studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kul-
turních zdrojů.

Program spolupráce Svobodný 
stát Sasko – Česká republika  
2014–2020 

Specifický cíl 2.2 
Udržení turistické atraktivity prostřednictvím  
udržitelného zhodnocení společného přírodního  
a kulturního dědictví:  

• investice do zachování a  ochrany, propagace a  rozvo-
je kulturního a  přírodního dědictví, uměleckých objektů 
a kulturních projektů,

• podpora kulturního a přírodního cestovního ruchu,

• opatření na rozvoj turisticko-kulturní infrastruktury včetně 
související dopravní infrastruktury,

• společný vývoj koncepcí a  produktů a  realizace společ-
ných marketingových opatření, propojení jednotlivých za-
řízení a tvorba systémů pro společný management. 
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PRAHA – PÓL RŮSTU ČR 

Inovační infrastruktura
Bezbariérová MHD • Sociální začleňování 
Záchytná parkoviště • Energetické úspory 
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Hlavní město Praha má k dispozici svůj vlastní dotační 
operační program. Projekty v tomto programu by měly 
směřovat na podporu výzkumu a inovací, energetických 
úspor a vzdělávání. Podstatnou část alokace můžete 
využít na podporu sociálního začleňování a boje proti 
chudobě. Tato témata představují aktuální problémy, 
se kterými se Praha potýká, a  díky dotacím z  EU je 
bude možné minimalizovat. Hlavní město Praha je 
cílem mnoha turistů z celého světa a je třeba, aby bylo 
nejen pro ně reprezentativním a příjemným  místem, 

kam se budou rádi vracet.
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Operační program  
Praha – pól růstu ČR

Řídící orgán: Hlavní město Praha

web: www.oppraha.cz

e-mail: fon@praha.eu

Alokace: 0,2 mld. EUR

  Zaměření programu:

• Podpora Prahy v roli hlavního inovačního centra ČR

• Zajištění efektivního hospodaření se všemi formami zdrojů

• Podpora sociálních služeb a znevýhodněných osob

• Podpora vzdělávání a rovných příležitostí
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Specifický cíl 1.1 
Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná  
regionální samosprávou:
• podpora aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků vý-

zkumu pomocí ověření proveditelnosti a komerčního po-
tenciálu a jejich zavedení do praxe („proof-of-concept“),

• projekty, jejichž cílem je zadávání veřejných zakázek 
v předobchodní fázi a inovační poptávky veřejného sektoru,

• projekty spolupráce výzkumného sektoru s aplikační sférou.

Specifický cíl 1.2 
Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem:
• zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických 

parků, včetně inkubátorů,
• vznik a  rozvoj kapacit poskytujících progresivní služby pro 

podnikatele (MSP),
• rozvoj inovačních firem v počátečních obdobích jejich život-

ního cyklu.

Specifický cíl 2.1 
Energetické úspory v městských objektech dosažené 
také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, 
energeticky efektivních zařízení a inteligentních  
systémů řízení:
• zvyšování energetické efektivity v  rámci objektů a  tech-

nických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné 
dopravy (např. zefektivnění využití rekuperované elektric-
ké energie z  kolejových vozidel, renovace osvětlovacích 
soustav s  využitím nejmodernějších úsporných zdrojů 
včetně inteligentní regulace osvětlení, instalace systému 
nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, instalace 
vhodných a energeticky efektivních zařízení využívajících 
obnovitelné zdroje energie a jiné),

• zvyšování energetické efektivity v  rámci objektů a  tech-
nických zařízení pro zajištění provozu městské silniční do-
pravy (např. snížení energetické náročnosti technických 
zařízení městských silničních tunelů, úsporná ventilace 
a  osvětlení atd.), úsporné osvětlení parkovišť P+R (park 
& ride), svislého dopravního značení (velkých dálkových 
návěstí) a přechodů pro chodce, snížení energetické ná-
ročnosti světelných signalizačních zařízení a jiné),

• realizace pilotních projektů přeměny energeticky nároč-
ných veřejných budov na budovy s téměř nulovou spotře-
bou energie (případně na budovy v pasivním energetickém 
standardu) s  integrovanými inteligentními systémy, které 
umožní centralizaci plnohodnotného sledování, ovládání 
a plánování funkcí zařízení budov (příprava konceptu inte-
ligentní budovy, zateplení obálky budov, výměna nebo re-
novace výplní stavebních otvorů – oken, dveří –, instalace 
systému nuceného větrání s  rekuperací odpadního tepla, 
instalace efektivních zařízení využívajících obnovitelné 
zdroje energie, instalace systémů aktivního stínění budov 
a bezpečnostních systémů, efektivní osvětlení).
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Specifický cíl 3.1
Posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní 
služby a prevenci:

• zvyšování kapacit služeb pro bezdomovce a  osoby 
ohrožené bezdomovectvím – prostory sociálních slu-
žeb pro osoby bez domova či ohrožené osoby, které se 
ocitají v krizi,

• zvyšování kapacit nízkoprahových a  kulturně komunit-
ních center poskytujících zázemí pro sociálně aktivizač-
ní aktivity – zřizování nových či rozšiřování stávajících 
center a prostor komunitního života a podpora stávají-
cích institucí místního života (např. knihovny, školy, kul-
turní domy),

• podpora rekonstrukcí, oprav a úprav bytů na byty systé-
mu sociálního bydlení a boje proti bezdomovectví (včetně 
chráněného, tréninkového a následného bydlení).

Specifický cíl 3.2 
Posílení infrastruktury pro sociální podnikání:

• vznik a rozvoj sociálních podniků poskytujících pracovní 
příležitosti pro znevýhodněné a  obtížně zaměstnatelné 
skupiny obyvatel v Praze (včetně chráněných dílen).

Specifický cíl 2.2 
Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy:

• realizace záchytných parkovišť systému P+R u  stanic 
a zastávek drážní dopravy, případně včetně doplňkových 
služeb úschovy jízdních kol B+R (bike & ride), bezbariéro-
vý pěší přístup od realizovaného parkoviště P+R k návaz-
né drážní dopravě,

• opatření pro preferenci povrchové městské veřejné do-
pravy v  uličním provozu – oddělení tramvajového pásu 
od uličního provozu, realizace nebo vyznačení vyhra-
zených jízdních pruhů pro autobusy, úpravy světelných 
signalizačních zařízení pro preferenci tramvají nebo pro 
preferenci autobusů (s využitím systému aktivní detekce); 
k těmto opatřením mohou být v řešených úsecích případ-
ně doplňkově uplatněna opatření k rychlejšímu a bezpeč-
nějšímu nástupu a výstupu na zastávkách tramvají a au-
tobusů (tzv. vídeňské zastávky, zastávkové mysy, časové 
ostrůvky, zvýšení nástupních hran apod., přičemž součás-
tí těchto doplňkových opatření mohou být také bezpro-
středně související úpravy pro zajištění chybějícího bez-
bariérového přístupu k řešeným zastávkám a také úpravy 
tohoto přístupu a  řešených zastávek k  usnadnění jejich 
používání osobami se specifickým tělesným postižením, 
zejména se zrakovým postižením), případně úpravy do-
pravního značení a  úpravy režimu parkování směřující 
k  plynulejšímu průjezdu tramvají nebo autobusů – uve-
dené aktivity nesmějí znamenat celkovou rekonstrukci 
tramvajové trati nebo komunikace; doplňkově může být 
také instalováno zařízení pro aktivní detekci v autobusech 
městské veřejné dopravy nasazovaných do provozu na 
řešených úsecích.
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Specifický cíl 3.3 
Posílení aktivit pro integraci, komunitní služby a prevenci

• podpora vzniku a  činnosti kulturně komunitních center 
a prostor komunitního života a projektů aktivizace míst-
ních komunit (zejména, ale nikoli výlučně osob vylouče-
ných, ohrožených a  v  krizi) za účelem posilování místní 
sociální soudržnosti (nízkoprahové a bezprahové prosto-
ry, sociální podnikání v rámci kulturně komunitních center, 
propojování sociálních služeb s kulturně komunitními pro-
jekty, aktivity posilující místní občanskou angažovanost).

Specifický cíl 4.1 
Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního,  
základního a středního vzdělávání a zařízení  
pro poskytování péče o děti do 3 let:

• vytvoření nových míst a tříd pro péči o děti do 3 let,

• podpora vzniku nových forem alternativní nerodičovské 
předškolní péče (včetně dětí do 3 let),

• zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury na školách 
za účelem přizpůsobení vzdělávacích zařízení potře-
bám integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami.

Specifický cíl 4.2 
Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení 
inkluze v multikulturní společnosti:

• rozvoj a  realizace vzdělávacích programů škol zaměře-
ných na zkvalitnění podmínek pro vzdělávání s důrazem 
na zohledňování potřeb pro začleňování sociokulturně 
znevýhodněných žáků a v prostředí multikulturní třídy,

• důraz bude kladen na podporu rozvoje sociálních a  ob-
čanských kompetencí, kompetencí k udržitelnému rozvoji 
a rozvoj kulturního povědomí dětí a žáků,

• zavádění moderních metod výuky s  důrazem na oblast 
projektového a  kreativního vzdělávání, mezipředmětové 
spolupráce, celoškolských projektů s  cílem posilování 
kritického myšlení, tvořivosti, iniciativy, schopnosti řešení 
problémů apod.

Specifický cíl 4.3 
Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti: 

• rozvoj zařízení péče o  děti zřizovaných hl. m. Prahou, 
městskými částmi a organizacemi zřízenými a založený-
mi hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, 

• rozšíření vzdělávacích programů o rozvoj sociálních a ob-
čanských kompetencí, kompetencí k udržitelnému rozvoji 
a rozvoji kulturního povědomí a vyjádření ve vzdělávacím 
procesu, 

• rozvoj sociálních a občanských kompetencí, kompetencí 
k udržitelnému rozvoji a rozvoj kulturního povědomí a vy-
jádření ve vzdělávacím procesu, 

• vzdělávání pedagogických pracovníků pro inkluzivní, ino-
vativní a kvalitní výuku.
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B+R   Parkoviště typu Bike and Ride, 
   česky „přijeď na kole a jeď“
CDZ    Centrum duševního zdraví
Centrum REACH  Regionální a vyúkové centrum
CLLD     Community-led Local Development  
   – komunitně vedený místní rozvoj
CNG   Stlačený zemní plyn
CZT   Centralizované zásobování teplem
ČOI   Česká obchodní inspekce
DS    Denní stacionář
Emise NH3  Bezbarvý štiplavý plyn (amoniak) 
EUREKA   Mezinárodní spolupráce ve  
   výzkumu a vývoji
EURO 6   Emisní norma
Eutrofizace  Proces obohacování vod o živiny,  
   zejména dusík a fosfor
Fosilní palivo  Nerostné suroviny (ropa, zemní  
   plyn a uhlí)
GHS   Globálně harmonizovaný systém  
   klasifikace a označování chemikálií
Horizont 2020  Rámcový program pro výzkum  
   a inovace
ITS   Inteligentní dopravní systém
IZS   Integrovaný záchranný systém
JPI   Společná programová iniciativa
KDŘ   Krátké dodavatelské řetězce
K+R   Záchytné parkoviště typu Kiss and  
   Ride, místo pro krátké zastavení 
   nebo vyčkávání osobních vozidel  
   v blízkosti nádraží, stanic metra  
   a jiných terminálů a zastávek  
   veřejné dopravy
KO   Komunální odpad
LHP   Lesní hospodářský plán
LPG   Zkapalněný ropný plyn
MSP   Malé a střední podniky

MŠ   Mateřská škola
Natura 2000  Soustava chráněného uzemí
NP   Národní park
NPP   Národní přírodní památka
NPR   Národní přírodní rezervace
OPZ   Oblast podpory zaměstnanosti
Osoby se SP  Osoby se specifickými potřebami
P+R   Záchytné parkoviště Park and  
   Ride, česky: „zaparkuj a jeď“
PPP   Pedagogicko-psychologická poradna
Rekuperace odpadního 
vzduchu   Zpětné získávání tepla ze vzduchu 
RIA   Hodnocení dopadů regulace
RIS3   Národní výzkumná a inovační  
   strategie pro inteligentní  
   specializaci České republiky
Sb.   Sbírky
SC   Specifický cíl
Solárně termická soustava Solární kolektory
SPC   Speciálně pedagogické centrum
SPF   Podpora integrace v malém měřítku
Spin-off firma  Firma založená studenty, profesory,  
   absolventy z univerzity 
SŠ   Střední školy
SVP   Střediska výchovné péče
ŠPP   Školní poradenské pracoviště
TEN-T   Transevropská dopravní síť
UNESCO   Organizace OSN pro výchovu,  
   vědu a kulturu
ÚSES   Územní systém ekologické stability
VHD   Veřejná hromadná doprava
VŠ   Vysoká škola
ZCHÚ   Zvláště chráněná území
ZŠ   Základní škola

Seznam zkratek a pojmů
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