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EUROPE DIRECT JIHLAVA
Úkolem Europe Direct Jihlava (ED Jihlava) je šířit povědomí a informace 
o Evropské unii a aktivně podporovat diskuzi o jejích aktivitách na místní 
a regionální úrovni. Celoevropská informační síť ED, k níž ED Jihlava patří, 
zastává funkci prostředníka mezi Evropskou unií a jejími občany v regionech  
‒ snaží se přiblížit evropské instituce občanům a zároveň poskytuje orgánům 
EU zpětnou vazbu jaká témata místní občany zajímají. 

Střediska ED jsou koordinována a spolufinancována Evropskou komisí 
a tzv. hostitelskou organizací, kterou se na základě výběrového řízení stala 
Regionální rozvojová agentura Vysočina. 

Co Vám ED Jihlava konkrétně nabízí?

 Informace o Evropské unii.
 Informace o práci a studiu v zemích EU.
 Informace o možnostech financování ze zdrojů EU.
 Informace o volbách do Evropského parlamentu.
  Zajišťování kontaktních údajů na organizace, se kterými 

potřebujete jednat.
 Přístup k internetu za účelem vyhledávání informací o EU.
 Vybrané publikace o EU zdarma.
 Vydávání měsíčního elektronického zpravodaje.
 Možnost studia materiálů o EU z knihovny EUROPE DIRECT Jihlava.
 Pořádání různých akcí a seminářů.

Více informací o činnosti a akcích ED Jihlava naleznete v měsíčním 
elektronickém Evropském zpravodaji informační sítě Europe Direct. 

Zasílání zpravodaje si můžete objednat na e-mailové adrese  
europe.direct@rrav.cz.

Služby střediska jsou 
pro veřejnost zdarma.

EUROPE DIRECT Jihlava
Regionální rozvojová agentura Vysočina, Čajkovského 37, 586 01 Jihlava
tel.: 731 447 172, e-mail: europe.direct@rrav.cz, www.europe-direct.cz 

centrální bezplatná linka: 00 800 6 7 8 9 10 11
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Úvod
Tuto brožuru vydalo informační středisko Europe Direct Jihlava jako doplňující materiál pro instituce 
v Kraji Vysočina. Hlavním tématem brožury jsou evropské dotační programy nového programového 
období 2014 – 2020 doplněné o stále aktuální výzvy předchozího programového období 2007–2013 
a je určena zejména pro obce, neziskové organizace a podnikatelské subjekty v Kraji Vysočina.

Cílem brožury je informovat o možnostech získání dotací z evropských strukturálních a investičních 
fondů a zjednodušit orientaci v jednotlivých operačních programech. Uvedené informace jsou spíše 
obecného charakteru, protože každá výzva má svá specifika a konkrétní podmínky jsou většinou známé 
až po vyhlášení výzvy. Podrobnější informace nabízejí uvedené webové stránky nebo se můžete obrátit 
na pracovníky Europe Direct Jihlava.

Název programu Webové stránky

OP Doprava www.opd.cz

www.mdcr.cz

OP Životní prostředí www.opzp.cz

www.sfzp.cz

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz

www.mpo.cz

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání www.msmt.cz

OP Zaměstnanost www.esfcr.cz

www.mpsv.cz

Integrovaný regionální operační program www.jihovychod.cz

Program rozvoje venkova www.eagri.cz

www.szif.cz

OP Rybářství www.eagri.cz

www.szif.cz

OP Přeshraniční spolupráce Rakousko- ČR www.at-cz.eu

www.rrav.cz

Aktuální přehled o realizovaných projektech nabízí portál Mapa projektů, který vznikl za účelem umožnit 
veřejnosti získat o projektech, které byly na území České republiky realizovány za pomoci prostředků 
z fondů Evropské unie, snadno a rychle přehled. Portál vznikl z iniciativy Zastoupení Evropské komise 
v České republice, které také uhradilo veškeré náklady na vytvoření mapy.

Hlavním zdrojem údajů je Metodika monitorování programů SF/FS pro programové období  
2007–2013 a centrálního informační systém pro monitorování programů SF/FS pro období 2007–2013 
- MSC2007 spravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Doplňující informace o projektech (např. 
popis, fotografie) doplňují řídící orgány příslušných operačních programů.

Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 26

Efektivní veřejná správa  27

Program rozvoje venkova 27

Podpora přenosu znalostí a inovací v zemědělství, lesním  
hospodářství a venkovských oblastech  28

Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků  
a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělských činností  
ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských  
technologií a udržitelného obhospodařování lesů 29

Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování  
produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat  
a řízení rizik v zemědělství 29

Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých  
na zemědělství a lesnictví 29

Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu  
na nízkouhlíkovou ekonomiku 30

Podpora sociálního začlenění, snižování chudoby a hospodářský  
rozvoj ve venkovských oblastech 30

Operační program rybářství 30

Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 31
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* Zahrnuty individuální projekty (IP) a grantové projekty (GP)
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OP PI
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ROP JZ
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ROP M
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OP VaV pl
IOP

ROP SZ
OP ŽP

111,0 110,4 107,7 104,1 102,2 98,3 97,0 96,0 94,5 92,9 92,6 91,4 90,2 86,8

Stav prostředků krytých Rozhodnutím / Smlouvou o poskytnutí dotace* v % 
Vzhledem k celkové alokaci OP v programovém období 2007/2013. K 3.10. 2014, zdroj: MSC2007

Celková alokace 784,2

Prostředky v podaných žádostech 1 309,3

Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou 
o poskytnutí doatce 662,3

Proplacené prostředky zájemcům (vyúčtované) 441,5

Zaslané žádosti do EK 376,5

Stav prostředků krytých Rozhodnutím / Smlouvou o poskytnutí dotace* v %
Vzhledem k celkové alokaci OP v programovém období 2007/2013. K 3.10. 2014, zdroj: MSC2007

63,3 61,4
54,1 49,6 46,9

Stav proplacených žádostí příjemcům* v %
Vzhledem k celkové alokaci OP v programovém období 2007/2013. K 3.10. 2014, zdroj: MSC2007

74,6 73,4

OP LZ
Z

ROP SČ
OP PI

OP PA
ROP SV

OP V aV pl
OP ŽP

ROP JV
OP PK

ROP SM
OP VK OIP

ROP M
S

ROP JZ
ROP SZ

OP D
OP TP

72,2 70,8 70,6 69,2 69,1 68,5 67,5 67,2 66,7 65,4

* U OP ŽP, IOP, OP TP, OP LZZ a OP VK vztaženo k alokaci po aplikaci automatického zrušení závazku v roce 2013

55,8 53,0 48,9
36,2

Stav zaslaných žádostí do Evropské komise* v %
Vzhledem k celkové alokaci OP v programovém období 2007/2013. K 3.10. 2014, zdroj: MF - PCO

75,5 72,3

ROP JV
ROP SV

ROP JZ

ROP SM
ROP SČ

OP D
ROP SZ

OP PI
OP PA

OP TP
OP LZ

Z
OP VK

OP V aV pl
OP PK

OP ŽP

ROP M
S

IOP

64,5 63,9 62,7 60,3 59,9 59,8 59,3 57,6 57,2 56,9 56,5

* U OP ŽP, IOP, OP TP, OP LZZ a OP VK vztaženo k alokaci po aplikaci automatického zrušení závazku v roce 2013

Programové období 2007 – 2013
Zhodnocení 
Od počátku programového období do 3. října 2014 bylo podáno více než 115 tis. žádostí o dotaci 
v celkovém objemu 1 309,3 mld. Kč. V průběhu třetího čtvrtletí 2014 žadatelé předložili na řídicí orgány 
a zprostředkující subjekty celkem 2 162 žádostí o dotaci na individuální a grantové projekty v celkové 
hodnotě 15,9 mld. Kč, což představuje čtvrtletní nárůst o 1,2 %. Schváleno bylo více než 55 tis. projektů 
za 662,3 mld. Kč. Za uplynulé čtvrtletí bylo vydáno 2 067 Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí dotace na 
individuální a grantové projekty v hodnotě 30,8 mld. Kč. Čtvrtletně došlo k navýšení objemu finančních 
prostředků krytých Rozhodnutím / Smlouvu o 4,9 %. 

K 3. říjnu 2014 bylo finančně ukončeno více než 34 tis. projektů v hodnotě 287,8 mld. Kč, ve třetím 
čtvrtletí 2014 byl zaznamenán nárůst o 2 606 projektů v hodnotě 17,8 mld. Kč (6,6 %). 

V rámci individuálních projektů a globálních grantů bylo na účty příjemců proplaceno již 441,5 mld. 
Kč. Čtvrtletní nárůst činí 23,9 mld. Kč, tedy 5,7 %. Objem souhrnných žádostí předložených na PCO 
dosahuje 415,8 mld. Kč. Čtvrtletně došlo k navýšení o 22,4 mld. Kč (5,7 %).
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Aktuální možnosti 
Programové období 2007–2013 stále neskončilo, ale do 31. prosince 2015 je potřeba ukončit realizaci 
projektů a poté bude probíhat ukončování programu. Probíhající výzvy v programovém období 2007–
2013 znázorňuje následující tabulka.

Srovnání operačních programů v programovém období  
2007-2013 a 2014-2020
V novém programovém období 2014–2020 došlo k určitým změnám oproti předchozímu 
programovému období. Tabulka níže nabízí pro snadnější orientaci přehled jednotlivých operačních 
programů, které budou blíže popsány v následujících kapitolách.

OP Oblast Vyhlášení Ukončení

OP Doprava 

1.1 Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T, 
včetně železničních uzlů

09/07/2007 30/06/2015

1.2 Zajištění interoperability na stávajících železničních 
tratích, zajištění souladu s TSI a rozvoj telematických 
systémů

2.1 Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T

3.1 Modernizace a rozvoj železničních tratí mimo síť 
TEN-T

4.1 Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. Třídy 
mimo TEN-T

6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest 
sítě TEN-T a mimo TEN-T

09/07/2007 30/06/2015

Integrovaný 
operační 
program

3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik 12/09/2007 27/02/2015

4.1a, 4.1b Národní podpora cestovního ruchu 07/09/2011 –

5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 22/05/2009 –

OP VK Fázová výzva, oblast zatím není určena – –

OP LZZ 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti 15/02/2008 31/12/2015

ROP JV
1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 01/08/2013 –

3.1 Rozvoj urbanizačních center (IPRM) 06/09/2013 –

Programové období 2007-2013 Programové období 2014-2020

OP Doprava OP Doprava

OP Životní prostředí OP Životní prostředí

OP Podnikání a inovace OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Zaměstnanost

OP Výzkum a vývoj pro inovace
OP Výzkum, vývoj a vzdělání

OP Vzdělání pro konkurenceschopnost

OP Technická pomoc OP Technická pomoc

OP Praha konkurenceschopnost
OP Praha pól růstu

OP Praha Adaptabilita

ROP NUTS II Severozápad

Integrovaný regionální operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko

ROP NUTS II Jihovýchod

ROP NUTS II Severovýchod

ROP NUTS II Střední Morava

ROP NUTS II Jihozápad

ROP NUTS II Střední Čechy

Integrovaný operační program

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova

OP Rybářství OP Rybářství

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko

OP přeshraniční spolupráce Rakousko – ČR OP přeshraniční spolupráce Rakousko – ČR

OP Přeshraniční spolupráce Slovensko – ČR OP Přeshraniční spolupráce Slovensko – ČR

OP Přeshraniční spolupráce Sasko – ČR OP Přeshraniční spolupráce Sasko – ČR

OP Přeshraniční spolupráce Bavorsko – ČR OP Přeshraniční spolupráce Bavorsko – ČR

Program nadnárodní spolupráce Central Europe Program nadnárodní spolupráce Central Europe 2020

– Program nadnárodní spolupráce Danube

OP meziregionální spolupráce Interreg Ivc OP meziregionální spolupráce Interreg Europe

Program Espon 2013 Program Espon 2020

OP Interact II. OP Interact III.

Program Urbact II. –
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Nové programové období  
2014 – 2020
Nové programové období 2014–2020 přinese České republice prostřednictvím evropských 
strukturálních a investičních fondů finanční prostředky ve výši 666 mld. Kč. Konkrétně jde o Evropský 
fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (FS), Evropský 
zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (ENRF). Bylo 
stanoveno celkem 11 tematických cílů, které by měly být v rámci jednotlivých operačních programů 
naplňovány.

TC1 Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací

TC2 Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT

TC3 Zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků

TC4 Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech odvětvích

TC5 Podporování přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a jejich řízení

TC6 Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

TC7 Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách

TC8 Podpora udržitelné a kvalitní zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil

TC9 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci

TC10  Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, odborné přípravy pro získání dovedností 
a celoživotního učení

TC11  Zvyšování institucionální kapacity veřejných orgánů a zlepšování účinnosti veřejné správy, 
Technická podpora

Přehled operačních programů z této publikace 

Zkratka OP Název OP / zdroj financování Řídicí orgán Podíl na 
alokaci NSRR

OP D OP Doprava / FS a EFRR MD  131 mld. Kč

OP ŽP OP Životní prostředí / FS a EFRR MŽP    72 mld. Kč

OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost / EFRR MPO  120 mld. Kč 

OP VVV OP Výzkum, vývoj a vzdělávání / EFRR a EFS MŠMT    78 mld. Kč

IROP Integrovaný regionální operační program / EFRR MMR  128 mld. Kč

OP Z OP Zaměstnanost / ESF a YEI (Iniciativa na podporu 
zaměstnanosti mládeže)

MPSV    58 mld. Kč

PRV Program rozvoje venkova / EZFRV MZe    64 mld. Kč

OP R OP Rybářství / ENFR MZe   865 mil. Kč

OP R–ČR OP Přeshraniční spolupráce Rakousko – ČR/EFRR MMR   2,7 mld. Kč

Dotační možnosti na Vysočině  
v roce 2015

1  Doprava 12

2  Životní prostředí 14

3  Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 16

4  Výzkum, vývoj a vzdělávání 18

5  Integrovaný regionální operační program 21

6  Zaměstnanost 24

7  Rozvoj venkova 27

8  Rybářství 30

9  Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 31
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1  Operační program Doprava

Operační program doprava se zaměřuje na zkvalitnění a urychlení propojenosti železniční, silniční 
a říční dopravy v rámci tzv. transevropských dopravních sítí (TEN-T) s cílem zajištění udržitelné 
konkurenceschopnosti Česká republiky. Dále také dokončení napojování regionů ČR na strategickou 
dopravní infrastrukturu, které zajistí podmínky na zvyšování konkurenceschopnosti jednotlivých 
regionů.

Prioritní osa Podíl na alokaci Specifické cíle

1.  Infrastruktura pro železniční a 
další udržitelnou dopravu 44.54 %

1.1 Zlepšení infrastruktury pro vyšší 
konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy

1.2 Zlepšení infrastruktury pro vyšší 
konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní 
dopravy v hlavní síti TEN-T

1.3 Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální 
dopravy

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

1.5 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování 
bezpečnosti dopravního provozu ve městech

1.6 Vytvoření podmínek pro širší využití železniční 
a vodní dopravy prostřednictvím modernizace 
dopravního parku

2.  Silniční infrastruktura na síti 
TEN-T a veřejná 40,6 %

2.1 Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení 
bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy 
prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace 
dálnic, rychlostní silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje 
systémů ITS

2.2 Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na 
alternativní pohon na silniční síti

3.  Silniční infrastruktura mimo 
síť TEN-T 13,36 %

3.1 Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti 
a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví 
prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů 
dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T

4. Technická asistence 1,5 % 4.1 Podpora a zajištění implementace OP Doprava

Naplňuje tematické cíle: TC7

Stav výzvy: očekává se vyhlášení výzvy

Očekávaný termín výzvy: I. polovina roku 2015

Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Příjemci dotace: vlastníci/správci dotčené infrastruktury např. správa železniční dopravní cesty (sŽDC), 
Ředitelství vodních cest (ŘVC), vlastníci dopravních prostředků provozovaných v železniční dopravě, 
vlastníci a provozovatelé plavidel provozující nákladní vodní dopravu a pravidelnou osobní veřejnou vodní 
dopravu atd.

Příklady podporovaných aktivit:

•	 	Modernizace,	obnova	a	výstavba	 tratí	a	zlepšování	parametrů	na	síti	TEN-T	a	mimo	síť	TEN-T,	včetně	
infrastruktury pro příměstskou dopravu 

•	 Modernizace	a	rekonstrukce	tratí	a	další	infrastruktury	v	rámci	železničních	uzlů

•	 	Zvýšení	komfortu	a	vybavenosti	infrastruktury	stanic	a	zastávek	ve	správě	správce	železniční	infrastruktury

•	 Úpravy	tratí	vedoucí	k	zajištění	interoperability

•	 	Výstavba	 infrastruktury	 vodních	 cest	 (např.	 plavební	 stupně,	 plavební	 komory,	 objekty	 pro	 zajištění	
bezpečnosti atd.)

•	 	Napojení	terminálů	na	dopravní	infrastrukturu	železniční,	silniční,	vodní	a	letecké	dopravy	a	jejich	výstavba	
a modernizace 

•	 Podpora	nových	technologií	překládky	

•	 Podpora	přepravních	jednotek	pro	kombinovanou	dopravu

•	 	Výstavba	 a	 modernizace	 infrastruktury	 systémů	 městské	 a	 příměstské	 dopravy	 na	 drážním	 principu	
(metro, tramvaje, tram-train, trolejbusy)

•	 	Rozvoj	systémů	a	služeb	včetně	inteligentních	dopravních	systémů	(ITS)	ve	městech	pro	řízení	dopravy,	
podpora rozvoje infrastruktur prostorových dat a zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu 
dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy

•	 Obnova	vozidlového	parku	osobní	železniční	dopravy

•	 Úpravy	vozidel	vedoucí	k	zajištění	interoperability	

•	 Obnova	parku	plavidel	nákladní	a	pravidelné	osobní	veřejné	vodní	dopravy	atd.

Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Příjemci dotace: vlastníci/správci dotčené silniční infrastruktury, zejména ŘsD ČR a infrastruktury s veřejným 
přístupem.

Příklady podporovaných aktivit:

•	 	Podpora	zavádění	nových	technologií	a	aplikací	pro	ochranu	dopravní	infrastruktury	i	optimalizaci	dopravy

•	 Vybavení	veřejné	dopravní	infrastruktury	napájecími	a	dobíjecími	stanicemi	pro	alternativní	pohony	atd.

Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Příjemci dotace: vlastníci/správci dotčené infrastruktury, zejména ŘsD ČR.

Příklady podporovaných aktivit:

•	 	Rekonstrukce,	modernizace,	obnova	a	výstavba	silnic	a	dálnic	ve	vlastnictví	státu	mimo	síť	TEN-T	včetně	
zavádění	ITS

•	 	Propojování	 regionálních	 dopravních	 řídících	 a	 informačních	 center	 s	 národním	 dopravním	 řídícím	
a informačním centrem včetně rozvoje infrastruktur rozvojových dat, výstavba obchvatů a přeložek atd.



14 15

2  Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí se zaměřuje zejména na zlepšování kvality životního prostředí 
a tím i zdraví obyvatel. Tyto cíle budou naplňovány prostřednictvím opatření na zlepšování kvality vody, 
snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech a ochranu klimatu, omezování 
množství odpadů, snižování ekologických zátěží a ochranu a péči o přírodu a krajinu.

Prioritní osa Podíl na alokaci Specifické cíle

1.  Zlepšování kvality vody 
a snižování rizika povodní 28 %

1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do 
povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů 
a zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti 
a množství

1.2 Snížit vnos znečišťujících látek do povrchových 
a podzemních vod

1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření

2.  Zlepšování kvality ovzduší 
v lidských sídlech 17,69 %

2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností 
podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním 
koncentracím znečištěných látek

2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se 
na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím 
znečišťujících látek

2.3 Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání 
vývoje kvality ovzduší, počasí a klimatu a ozonové vrstvy 
Země

3.  Odpady a materiálové toky, 
ekologické zátěže a rizika 17,88 %

3.1 Předcházet vzniku odpadů a snížit vliv nebezpečných 
vlastností odpadů

3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití 
odpadů

3.3 Odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré 
skládky

3.4 Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže

3.5 Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich 
řízní

4.  Ochrana a péče o přírodu 
a krajinu 13,71 %

4.1 Posílit biodiverzitu na majetku ČR, ve správě 
rezortních organizací MŽP

4.2 Posílit biodiverzitu

4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

5. Energetické úspory 19,87 % 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov 
a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

6. Technická pomoc 2,85 %
6.1 Zajistit řádné a efektivní řízení a administraci

6.2 Zajistit informovanost, publicitu a absorpční kapacitu

Naplňuje tematické cíle: TC4, TC5, TC6

Stav výzvy: očekává se vyhlášení výzvy

Očekávaný termín výzvy: přelom roku 2014/2015

Dotační programy a příklady podporovaných aktivit
Příjemci dotace: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, státní podniky, organizační 
složky	státu,	krajů,	obcí,	spolky,	obecná	sdružení,	podnikatelské	i	nepodnikatelské	subjekty,	vysoké	školy,	
veřejné	výzkumné	instituce,	obchodní	společnosti,	obecně	prospěšné	společnosti,	nadace	a	nadační	
fondy, fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, právnické osoby atd.

Příklady podporovaných aktivit:

•	 	Program	Předcházení	 vzniku	odpadů	–	prevence	vzniku	odpadů	a	snížení	 vlivu	nebezpečných	vlastností	
odpadů

•	 Program	Zvýšení	podílu	využití	odpadů	–	zvýšení	podílu	materiálového	a	energetického	využití	odpadů

•	 	Program	Snížení	emisí	provozoven	–	snížení	emisí	stacionárních	zdrojů,	náhrada	a	rekonstrukce	stávajících	
stacionárních zdrojů

•	 	Program	 Snížení	 znečištění	 vod	 průmyslem	 a	 zemědělstvím	 –	 snížení	 znečišťování	 vod	 průmyslovou	
a zemědělskou činností

•	 	Program	Zlepšení	kvality	prostředí	v	sídlech	–	zakládání	či	revitalizace	funkčních	ploch	a	prvků	sídelní	zeleně

•	 	Program	Snížení	environmentálního	rizika	–	náhrada	nebo	rekonstrukce	zařízení	s	cílem	zvýšení	bezpečnosti	
provozu, snížení míry rizika a omezení vzniku závažných havárií

•	 	Program	 Posílení	 přirozené	 funkce	 krajiny	 –	 zprůchodnění	 migračních	 bariér	 pro	 vodní	 a	 suchozemské	
živočichy, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur

•	 	Program	Odstranění	a	inventarizování	ekologických	zátěží	–	inventarizace	kontaminovaných	míst,	realizace	
průzkumných prací, sanace. Odstraňování nepovolených tzv. černých skládek

•	 	Program	 Odstranění	 nepovolených	 skládek	 –	 odstraňování	 nepovolených	 skládek	 a	 rekultivace	 starých	
skládek

•	 	Program	Posílení	biodiverzity	–	péče	o	vzácné	druhy	a	biotypy,	péče	o	cenná	stanoviště	a	 jejich	obnova	
a	tvorba,	zajišťování	péče	o	zvláště	chráněná	území

•	 	Program	 Snížení	 emisí	 z	 lokálního	 vytápění	 domácností	 –	 náhrada	 stávajících	 stacionárních	 spalovacích	
zdrojů v domácnostech (např. výměna kotlů)

•	 	Program	Snížení	znečištění	odpadních	vod	a	zlepšení	kvality	pitné	vody	–.	Snížení	množství	vypouštěného	
znečištění	do	povrchových	i	podzemních	vod	z	aktuálních	zdrojů	a	zajištění	dodávky	pitné	vody

•	 	Program	Snížení	energetické	náročnosti	veřejných	budov	–	snižování	spotřeby	energie	zlepšením	tepelně	
technických vlastností obvodových konstrukcí budov, realizace technologií na využití odpadního tepla, 
realizace nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla 

•	 	Program	Podpora	preventivních	protipovodňových	opatření	–	analýza	odtokových	poměrů,	protipovodňových	
opatření, zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální i celostátní úrovni, 
digitální povodňové plány 

•	 Program	Zajištění	povodňové	ochrany	–	zlepšení	zajištění	povodňové	ochrany	v	sídlech	i	volné	krajině

•	 	Program	Posílení	biodiverzity	na	majetku	státu	–	péče	o	vzácné	druhy	a	biotypy,	péče	o	cenná	stanoviště	
a	jejich	obnova	a	tvorba,	zajišťování	péče	o	zvláště	chráněná	území

•	 	Program	Zlepšení	systému	sledování	vývoje	ovzduší	a	klimatu	–	výstavba	a	obnova	systémů	sledování	kvality	
ovzduší,	počasí,	klimatu	a	ozonové	vrstvy	Země	včetně	související	infrastruktury
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3   Operační program Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se zaměřuje na rozvoj ICT 
a informačních technologií, nákup moderních technologických zařízení, snížení energetické 
náročnosti, ochranu duševního vlastnictví, vývojová centra, vznik a rozvoj klastrů, technologických 
platforem a projektů spolupráce od regionálních uskupení po nadnárodní korporace, vznik a rozvoj 
vědeckotechnických parků, školicí střediska, vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí, přístup 
k ekonomickým a technologickým trendům, účast na veletrzích, výstavách a další inovační strukturu.

Prioritní osa Podíl na alokaci Specifické cíle

1.  Rozvoj výzkumu a vývoje pro 
inovace 31 %

1.1 Zvýšit inovační výkonnost podniků

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

2.  Rozvoj podnikání 
a konkurenceschopnosti 
malých a středních podniků

20,67 %

2.1 Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a 
rozvojových MSP

2.2 Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků

2.3 Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání

2.4 Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP

3.  Účinné nakládání energií, 
rozvoj energetické 
infrastruktury a obnovitelných 
zdrojů energie, podpora 
zavádění nových technologií 
v oblasti nakládání energií 
a druhotných surovin

28,20 %

3.1 Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na 
hrubé konečné spotřebě ČR

3.2 Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského 
sektoru

3.3 Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních 
soustavách

3.4 Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v 
oblasti nakládání energií a při využívání druhotných 
surovin

3.5 Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem

3.6 Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy

4.  Rozvoj vysokorychlostních 
přístupových sítí k internetu 
a IKT

17,23 %

4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k 
internetu

4.2 Zvýšit využití potenciálu ICT sektoru pro 
konkurenceschopnost ekonomiky

5. Technická pomoc 2,9 %

5.1 Zajištění efektivního řízení administrace operačního 
programu

5.2 Zajištění informovanosti, publicity a absorpční 
kapacity operačního programu

Naplňuje tematické cíle: TC1, TC 2, TC2, TC4, TC7

Stav výzvy: očekává se vyhlášení výzvy

Očekávaný termín výzvy: I. polovina roku 2015

Dotačních programy a příklady podporovaných aktivit
Příjemci dotace: zejména	obchodní	společnosti	všech	velikostí	působící	ve	zpracovatelském	průmyslu,	
v	IT	sektoru,	pro	vybrané	aktivity	také	v	energetice	a	dalších	podnikatelských	odvětvích,	organizace	státní	
správy	a	samosprávy,	neziskové	organizace,	veřejné	výzkumné	organizace,	vysoké	školy,	podnikatelské	
subjekty, občanské sdružení, podnikají fyzické osoby, právnické osoby atd. 
 
–	 Malý	podnik	do	49	zaměstnanců	–	45	%	dotace 
–	 Středí	podnik	od	50	do	249	zaměstnanců	–	35	%	dotace 
–	 Velký	podnik	od	250	zaměstnanců	–	25	%	dotace

Příklady podporovaných aktivit:

•	 	Program	Inovace	–	výrobní	technologie	včetně	nehmotného	majetku	a	investic	do	nemovitostí

•	 Program	Úspory	energie	–	snížení	energetické	náročnosti,	zvýšení	energetické	efektivity

•	 Program	ICT	a	sdílené	služby	–	mzdy	a	investice	do	dlouhodobého	hmotného	a	nehmotného	majetku

•	 Program	Potenciál	–	pořízení	výzkumného	a	vývojového	vybavení

•	 Program	Aplikovaný	výzkum	–	realizace	průmyslového	výzkumu	a	experimentálního	vývoje

•	 Program	Nemovitosti	–	podpora	rozvoje	podnikatelských	nemovitostí

•	 	Program	Vysokorychlostní	internet	–	modernizace	a	rozvoj	infrastruktury	vysokorychlostního	internetového	
připojení

•	 Program	Technologie	–	nákup	strojů	a	vybavení	včetně	SW	a	patentových	licencí

•	 Program	Obnovitelné	zdroje	energie	–	využití	obnovitelných	zdrojů	energií

•	 Program	Školicí	střediska	–	výstavba	či	rozvoj	vzdělávacího	střediska,	včetně	vybavení

•	 Program	Nízkouhlíkové	technologie	–	využití	a	rozvoj	nízkouhlíkových	technologií

•	 	Program	Služby	 infrastruktury	–	podpora	spolupráce	mezi	výzkumnými	organizacemi	a	podnikatelskou	
sférou

•	 Program	Poradenství	1	(pro	začínající	podniky)	–	poradenské	služby	poskytované	externími	poradci

•	 Program	Poradenství	2	–	poradenské	služby	poskytované	externími	poradci

•	 Program	Partnerství	znalostního	transferu	–	vytvoření	partnerství	mezi	podnikem	a	výzkumnou	organizací

•	 Program	Spolupráce	–	podpora	vytváření	klastrů	a	technologických	platforem

•	 	Program	Pre	–	Commercial	Public	Procurement	–	spolupráce	veřejného	subjektu	a	společnosti	realizující	
výzkum a vývoj

•	 	Program	Projekty	Proof	of	Concept	–	činnost	ověřující	proveditelnost	výzkumu	a	vývoje,	tržní	uplatnitelnost	
výsledků a transfery technologií

•	 Program	Progres	–	realizace	podnikatelských	záměrů	začínajících	podniků

•	 Program	Marketing	–	účast	na	zahraničním	veletrhu	či	výstavě

•	 Program	Smart	grids	I.	(distribuční	sítě)	–	modernizace	distribučních	soustav

•	 	Program	Smart	grids	II.	(přenosová	síť)	–	výstavba,	posílení,	modernizace	a	rekonstrukce	vedení	přenosové	
soustavy a transformoven

•	 Program	Inovační	vouchery	–	nákup	externích	služeb	v	oblasti	inovací
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4   Operační program Výzkum, vývoj 
a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání se zaměřuje na investice do rozvoje lidského kapitálu, 
který je jednou z důležitých forem veřejných investic. Dílčím cílem je zvyšování kvality vzděláváním 
zajištění podmínek pro kvalitní výzkum, propojení vzdělávání a výzkumu s trhem práce a posílení 
principu rovného přístupu ke vzdělání. Dále snížit riziko neúspěchu mladých lidí ve vzdělání a zlepšení 
kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy, spravedlivost, sociální soudržnost a aktivní občanství, 
zlepšování kreativity a inovativnosti a rozvoje podnikatelských schopností.

Prioritní osa Podíl na alokaci Specifické cíle

1.  Posilování kapacit pro kvalitní 
výzkum 65 %

1.1 Posílení excelence ve výzkumu

1.2 Zvýšení přínosů výzkumu pro společnost

2.  Rozvoj vysokých škol 
a lidských zdrojů pro výzkum 
a vývoj

20,67 %

2.1 Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho 
relevance pro potřeby trhu práce a společnosti

2.2 Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze 
socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických 
menšin na vysokoškolské vzdělávání, a snížení studijní 
neúspěšnosti studentů

2.3 Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na 
vysokých školách

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

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

2.6 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých 
školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení 
přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti 
vysokých škol

3.  Rovný přístup ke kvalitnímu 
předškolnímu, primárnímu 
a sekundárnímu vzdělávání

73 %

3.1 Vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků

3.2 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně 
usnadnění přechodu dětí na ZŠ

3.3 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v 
klíčových kompetencích

3.4 Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení 
kvality ve vzdělávání

3.5 Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících 
pedagogických pracovníků

3.6 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně 
posílení jejich relevance pro trh práce

4. Technická pomoc 7 %
4.1 Zajištění efektivní administrace

4.2 Zajištění informovanosti, publicity a absorpční 
kapacity

Naplňuje tematické cíle: TC1, TC9, TC10

Stav výzvy: očekává se vyhlášení výzvy

Očekávaný termín výzvy: I. polovina roku 2015

Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Příjemci dotace: vysoké	školy,	veřejné	výzkumné	instituce,	korporace	(vč.	obchodních),	orgány	státní	
správy a samosprávy a jimi zřízené a podřízené organizace, příspěvkové organizace státu a územních 
samosprávných	celků,	další	subjekty	provádějící	výzkum	či	neformální	vzdělávání,	science	learning	centra,	
návštěvnická	centra	atd.

Příklady podporovaných aktivit:

•	 	Dobudování,	upgrade	a	doplnění	výzkumného	zařízení	pro	strategicky	významné	infrastruktury	a	výzkumná	
centra

•	 Rozvoj	kapacit	výzkumných	týmů

•	 Podpora	otevřeného	přístupu	k	vědeckým	informacím	-	„open	access“

•	 Navázání	strategických	partnerství	a	programů	výzkumné	spolupráce

•	 	Zapojení	výzkumných	týmů	do	mezinárodních	výzkumných	projektů	v	oblastech	národních	a	evropských	
priorit

•	 Vytvoření	nových	a	rozvoj	stávajících	návštěvnických	center	v	podpořených	výzkumných	centrech	

•	 	Příprava	a	realizace	projektů	dlouhodobé	spolupráce	výzkumných	organizací	s	podniky	a	mezioborových	
partnerství

•	 Zkvalitnění	infrastrukturních	podmínek	VŠ	a	ústavů	Akademie	věd	ČR	(AV	ČR)	

•	 	Navázání	 a	 rozvoj	 strategických	 partnerství	 veřejného	 a	 soukromého	 sektoru	 na	 regionální,	 národní	
i mezinárodní úrovni pomocí nových nástrojů atd.

Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Příjemci dotace: vysoké	školy,	veřejné	výzkumné	instituce,	vyšší	odborné	školy,	korporace	(vč.	
obchodních), orgány státní správy a samosprávy a jimi zřízené a podřízené organizace, příspěvkové 
organizace	státu	a	územních	samosprávných	celků,	další	subjekty	provádějící	výzkum	či	neformální	
vzdělávání,	science	learning	centra,	návštěvnická	centra	atd.

Příklady podporovaných aktivit:

•	 	Zkvalitnění	výuky	na	vysokých	školách

•	 Vytvoření	či	modernizace	studijních	programů/oborů

•	 Získání	a	udržení	klíčových	a	perspektivních	výzkumných	a	akademických	pracovníků

•	 Rozvoj	mezinárodní	spolupráce	a	mezinárodního	prostředí	na	vysokých	školách

•	 	Posilování	mezisektorové	a	mezinárodní	mobility	výzkumných,	technických,	administrativních	pracovníků	
a studentů

•	 Pořádání	národních	a	mezinárodních	vědeckých	konferencí,	seminářů	a	letních	škol

•	 Opatření	ke	snižování	míry	studijní	neúspěšnosti,	zvyšování	tzv.	retention	rate
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•	 Personální	zajištění	interní	grantové	podpory

•	 	Opatření	 k	podpoře	 studentů	 se	 speciálními	 potřebami,	 ze	 socio-ekonomicky	 znevýhodněných	 skupin	
a	etnických	menšin

•	 	Úprava	prostor	pro	studenty	 se	specifickými	potřebami	 (SP)	a	podpora	akademických	pracovníků	pro	
práci se studenty se sP

•	 Rozvoj	a	modernizace	učeben	a	laboratoří	a	prostor	pro	praktickou	výuku	na	vysokých	školách

•	 Pořízení	nových	a	vývoj	stávajících	informačních	zdrojů	atd.

Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 
vzdělávání
Příjemci dotace: školy	a	školská	zařízení	v	oblasti	předškolního,	základního	a	středního	vzdělávání,	
zájmového,	základního	a	středního	uměleckého	vzdělávání	a	vyšší	odborné	školy,	vysoké	školy,	státní	
správy	a	samosprávy	a	jimi	zřízené	a	podřízené	organizace,	další	subjekty	podílející	se	na	realizaci	
vzdělávacích aktivit atd.

Příklady podporovaných aktivit:

•	 	Posílení	kompetencí	pedagogických	pracovníků	všech	stupňů	běžných	škol	pro	inkluzivní	vzdělávání	a	na	
moderní	(aktivizující)	metody	výuky	pro	zvýšení	její	kvality

•	 Zajištění	lepšího	diagnostikování	individuálních	potřeb	dětí	a	žáků

•	 Začátek	prevence	školní	neúspěšnosti	dětí	již	v	předškolním	období

•	 Opatření	pro	snižování	předčasného	ukončování	vzdělání

•	 	Opatření	pro	aktivizaci	žáků	škol	samostatně	zřízených	pro	děti	a	žáky	se	zdravotním	postižením,	včetně	
aktivit	 vedoucí	 k	 vyšší	 míře	 jejich	 začleňování	 do	 již	 existujících	 organizací	 zájmového	 a	 neformálního	
vzdělávání a programů podpory jejich vstupu na trh práce

•	 	Zvyšování	kvality	předškolního	vzdělávání	-	matematická	a	čtenářská	pregramotnost,	inkluzívní	vzdělávání	
a polytechnické vzdělávání  - Polytechnické vzdělávání zahrnuje technické a přírodovědné vzdělávání 
včetně environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a podpory vzdělávání v přírodním prostředí

•	 	Na	úrovni	ZŠ	a	SŠ	především	zkvalitňování	vzdělávání	všech	žáků	v	klíčových	kompetencích	s	důrazem	na	
rozvoj základních gramotností (čtenářská a matematická) a na podporu nadání a talentu každého z žáků

•	 Zvýšení	kvality	a	efektivnosti	systému	pedagogicko-psychologického	poradenství

•	 Zvýšení	kvality	diagnostické	a	intervenční	činnosti	

•	 Profesní	rozvoj	všech	pedagogických	pracovníků,	zvyšování	kvality	přípravy	učitelů

•	 Zlepšení	spolupráce	škol	a	školských	zařízení	a	zaměstnavatelů	NNO

•	 	Zvýšit	motivaci	žáků	studovat	a	v	praxi	uplatnit	odborné	dovednosti	a	zároveň	zvýšit	informovanost	žáků,	
rodičů a učitelů atd.

5   Integrovaný regionální operační program

Cílem Integrovaného regionálního operačního programu je umožnění vyváženého rozvoje území, 
zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech 
a regionech. Tento cíl bude naplňován prostřednictvím snižováním územních rozdílů, zkvalitnění 
infrastruktury a posilování konkurenceschopnosti jednotlivých regionů. Dále pak posílením veřejných 
služeb, zaměstnanosti a podpory vzdělanosti, jako jednoho z pilířů zvyšování kvality života obyvatel, 
a posílením institucionální kapacity veřejné správy.

Prioritní osa Podíl na alokaci Specifické cíle

1.  Konkurenceschopné, 
dostupné a bezpečné regiony 34 %

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

1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

2.  Zkvalitnění veřejných služeb 
a podmínek života pro 
obyvatele regionů

38,33 %

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí 
k sociální inkluzi

2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských 
aktivit v oblasti sociálního podnikání

2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních 
služeb a péče o zdraví

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení

2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

3.  Dobrá správa území 
a zefektivnění veřejných 
institucí

16,97 %

3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 
kulturního a přírodního dědictví

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

3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů 
územního rozvoje

4.  Komunitně vedený místní 
rozvoj 8 %

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za 
účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech 
a aktivizace místního potenciálu

4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního 
rozvoje

5.  Technická pomoc 2,7 % 5.1 Zajištění kvalitního řízení a implementace programu

Naplňuje tematické cíle: TC2, TC4, TC5, TC6, TC7, TC9, TC10, TC11

Stav výzvy: očekává se vyhlášení výzvy

Očekávaný termín výzvy: I. polovina roku 2015

Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Příjemci dotace: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi, 
dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy, dopravci ve veřejné linkové dopravě, 
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•	 	Zateplení	a	výměna	a	rekonstrukce	oken	a	dveří,	výměna	zdroje	tepla	bytového	domu,	využívajícího	pevná	
nebo	tekutá	fosilní	paliva,	za	efektivní	ekologicky	šetrné	zdroje

•	 Pořízení	kondenzačních	kotlů	na	zemní	plyn	nebo	zařízení	pro	kombinovanou	výrobu	elektřiny	a	tepla	atd.

Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Příjemci dotace: organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje, obce, 
dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí, 
nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, církve a náboženské společnosti, 
organizace zřizované nebo zakládané církvemi a náboženskými společnostmi, fyzické osoby, státní 
organizace atd.

Příklady podporovaných aktivit:

•	 	Revitalizace	vybraných	nemovitých	národních	kulturních	památek,	památky	zapsané	na	Seznam	světového	
kulturního	a	přírodního	dědictví	UNESCO	a	na	Seznam	kandidátů	na	zápis	na	Seznam	kulturního	a	přírodního	
dědictví	UNESCO

•	 Revitalizace	kulturních	památek	ve	vesnických	a	městských	památkových	rezervacích

•	 Veřejná	infrastruktura	pro	zpřístupnění	a	zatraktivnění	kulturního	a	přírodního	dědictví

•	 Revitalizace	a	zatraktivnění	parků	a	zahrad	u	národních	kulturních	památek

•	 	Projekty	zlepšující	podmínky	pro	uchování	a	zefektivnění	správy	sbírek,	mobiliárních	a	knihovních	fondů	
a jejich zpřístupnění pro veřejnost a pro kulturní a kreativní průmysly

•	 	Projekty	z	oblasti	eGovernment,	infrastruktury	a	informační	a	komunikační	systémy	veřejné	správy,	zajištění	
úplného elektronického podání a elektronizaci agend (např. eCulture, ehealth, eJustice, eProcurement, 
esbírka, eLegislativa, elektronické identifikace a autorizace)

•	 	Zvýšení	 kybernetické	 bezpečnosti	 	 -	 podpora	 vzniku	 a	 vybavení	 orgánů	 veřejné	 moci	 pro	 ochranu	
infrastruktury	IKT	a	zajištění	řízeného	a	bezpečného	sdílení	dat	veřejné	správy

•	 	Vytváření	nových	a	modernizace	stávajících	informačních	a	komunikačních	systémů	pro	specifické	potřeby	
subjektů veřejné správy a složek IZs atd.

Komunitně vedený místní rozvoj
Příjemci dotace: subjekty	(obecně	prospěšná	společnost,	spolek,	ústav,	zájmové	sdružení	právnických	
osob), které realizují projekty v rámci schválených strategií komunitně vedeného místního rozvoje na území 
Místních	akčních	skupin	(MAS)	atd.

Příklady podporovaných aktivit:

•	 	Zvýšení	podílu	udržitelných	forem	dopravy

•	 Zvýšení	kvality	a	dostupnosti	služeb	vedoucí	k	sociální	inkluzi

•	 Vznik	nových	a	rozvoj	existujících	podnikatelských	aktivit	v	oblasti	sociálního	podnikání

•	 Rozvoj	infrastruktury	pro	poskytování	zdravotních	služeb	a	péče	o	zdraví

•	 Zvýšení	kvality	a	dostupnosti	infrastruktury	pro	vzdělávání	a	celoživotní	učení

•	 Zefektivnění	prezentace,	posílení	ochrany	a	rozvoje	kulturního	a	přírodního	dědictví	atd.

Ministerstvo	dopravy,	subjekty	zajišťující	dopravní	obslužnost,	základní	složky	IZS	zajišťující	plošné	pokrytí	
na	území	ČR,	organizační	složky	státu	a	jimi	zřizované	nebo	zakládané	organizace,	které	zajišťují	vzdělávání	
a výcvik složek IZs atd.

Příklady podporovaných aktivit:

•	 	Rekonstrukce,	modernizace,	popř.	výstavba	silnic	a	budování	obchvatů	sídel	na	vybrané	regionální	silniční	
síti 

•	 	Podporováno	bude	napojení	hospodářsky	problémového	 regionu	nebo	periferního	území	na	síť	TEN-T	
a zahrnutí doplňující zeleně podél silnic, např. zelené pásy, aleje a výsadby

•	 Výstavba	a	modernizace	přestupních	terminálů	pro	veřejnou	dopravu

•	 Výstavba,	rekonstrukce	nebo	modernizace	ITS	a	dopravní	telematiky	pro	veřejnou	dopravu

•	 Podpora	alternativních	pohonných	systémů	ve	vozidlech	veřejné	dopravy

•	 Nákup	nízkoemisních	a	bezemisních	vozidel

•	 	Výstavba	a	 rekonstrukce	cyklostezek	a	cyklotras,	doplňující	zeleně	v	okolí	budov	a	na	budovách	např.	
zelené	 zdi	 a	 střechy,	 aleje,	 hřiště	 a	 parky	 do	 realizovaných	 projektů	 přispět	 k	 bezbariérovosti	 veřejné	
dopravy

•	 	Posílení	odolnosti	staveb,	ve	kterých	jsou	základní	složky	IZS	dislokovány,	vybudování	nových	dislokací	
základních složek IZs

•	 Posílení	vybavení	základních	složek	IZS	technikou	a	věcnými	prostředky

•	 	Modernizace	vzdělávacích	a	výcvikových	středisek	pro	základní	složky	IZS	(simulátory,	trenažéry,	polygony	
apod.), jejich vybavení atd.

Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Příjemci dotace: nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace 
organizačních složek státu, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané 
kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí, církve/církevní organizace, osoby samostatně výdělečné činné, 
malé	a	střední	podniky,	příspěvkové	organizace	zřizované	Ministerstvem	zdravotnictví	ČR,	subjekty	
poskytující	veřejnou	službu	v	oblasti	zdravotní	péče,	školy	a	školská	zařízení	v	oblasti	předškolního,	
základního	a	středního	vzdělávání	a	vyšší	odborné	školy,	další	subjekty	podílející	se	na	realizaci	
vzdělávacích aktivit, vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek (budovy se čtyřmi 
a více byty) atd.

Příklady podporovaných aktivit:

•	 	Zřizování	či	rekonstrukce	stávajících	zařízení	pro	poskytování	komunitní	péče

•	 	Infrastruktura	pro	terénní,	ambulantní	a	nízkokapacitní	pobytové	formy	sociálních,	zdravotních	a	návazných	
služeb pro osoby sociálně vyloučené či ohrožené chudobou a sociálním vyloučením 

•	 Infrastruktura	komunitních	center	pořízení	bytů	a	bytových	domů	pro	sociální	bydlení

•	 	Doplňující	 zeleně	 v	 okolí	 budov	 a	 na	 budovách	 např.	 zelené	 zdi	 a	 střechy,	 aleje,	 hřiště	 a	 parky	 do	
realizovaných projektů

•	 	Výstavba,	rekonstrukce,	rozšíření	a	vybavení	sociálních	podniků,	modernizace	infrastruktury	poskytovatelů	
vysoce specializované péče 

•	 Zřizováním	nových	či	rekonstrukcí	stávajících	zařízení	pro	dosažení	efektivního	systému	péče
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6   Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost je zaměřený na podporu zaměstnanosti, rovných příležitostí žen 
a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje 
s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a veřejných služeb a podporu mezinárodní 
spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Prioritní osa Podíl na alokaci Specifické cíle

1.  Podpora zaměstnanosti 
a adaptability pracovní síly 59 %

1.1 Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob

1.2 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

1.3 Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností 
a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně 
pracovní síly s požadavky trhu práce

1.4 Zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb 
poskytovaných institucemi veřejných služeb 
zaměstnanosti

1.5 Zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání

2.  Sociální začleňování a boj 
s chudobou 30 %

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

2.2 Rozvoj sektoru sociální ekonomiky

2.3 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních 
služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících 
služeb podporujících sociální začleňování

2.4 Zvýšit kvalitu péče o duševní zdraví a přispět 
k udržitelnosti systému zdravotnictví cílenou podporou 
zdraví, zdravého životního stylu a prevence nemocí

2.5 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení 
problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve 
venkovských oblastech

3.  Sociální inovace 
a mezinárodní spolupráce 2 % 3.1 Zvýšit efektivitu sociálních inovací a mezinárodní 

spolupráce v tematických oblastech OPZ

4.  Efektivní veřejná správa 5 % 4.1 Zvýšit efektivitu a transparentnost veřejné správy 

5. Technická pomoc 5 %
5.1 Zajistit řádnou implementaci OPZ prostřednictvím 
poskytnutí spolehlivých a efektivních služeb pro řízení 
a administraci programu

Naplňuje tematické cíle: TC8, TC9, TC11

Stav výzvy: očekává se vyhlášení výzvy

Očekávaný termín výzvy: konec I. poloviny roku 2015

Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Příjemci dotace: MPSV,	MPO,	MŠMT	a	jimi	řízené/zřízené	instituce,	další	ústřední	orgány	státní	správy,	
poradenské a vzdělávací instituce, profesní a podnikatelská sdružení, nestátní neziskové organizace, kraje 
a obce a svazky obcí, zaměstnavatelé, sociální partneři atd.

Příklady podporovaných aktivit:

•	 	Zprostředkování	zaměstnání,	poradenské	a	informační	činnosti	a	programy	a	rekvalifikace

•	 	Podpora	 vytváření	 nových	 pracovních	 míst,	 aktivit	 k	 získání	 pracovních	 návyků	 a	 zkušeností,	 pracovní	
rehabilitace

•	 	Realizace	nových	či	inovativních	nástrojů	aktivní	politiky	zaměstnanosti,	další	profesní	vzdělávání	pro	ženy	
a osoby pečující o jiné závislé osoby

•	 Vzdělávání	a	poradenské	aktivity	pro	osoby	na	mateřské	a	rodičovské	dovolené

•	 Podpora	opatření	pro	odstranění	projevů	diskriminace	na	trhu	práce	na	základě	pohlaví

•	 Advokační	služby	pro	pomoc	obětem	diskriminace	na	trhu	práce	z	hlediska	rovnosti	žen	a	mužů

•	 Podpora	aktivit	zaměřených	na	vyšší	míru	zapojení	mužů	do	péče	o	děti

•	 Tvorba	a	realizace	podnikových	vzdělávacích	programů

•	 Podpora	sdružování	malých	a	středních	podniků	za	účelem	vzdělávání

•	 Tvorba	a	realizace	vzdělávacích	programů	pro	zaměstnance,	kteří	jsou	ohroženi	propouštěním

•	 	Poradenské	 a	 informační	 aktivity	 v	 oblasti	 kariérového	 poradenství,	 orientace	 na	 trhu	 práce,	 možností	
služeb zaměstnanosti

•	 	Podpora	 odborné	 praxe	 a	 stáží	 v	 podnicích	 tvorba,	 rozvoj	 a	 realizace	 vzdělávacích	 programů	 pro	
zaměstnance	 institucí	 trhu	 práce	 zaměřených	 na	 zvýšení	 kvality	 poskytovaných	 služeb	 a	 personálního	
zajištění

•	 	Podpora	a	rozvoj	spolupráce	a	partnerství	při	realizaci	politiky	zaměstnanosti	jak	na	národní,	tak	zejména	
regionální úrovni

•	 Podpora	rozvoje	a	kapacit	institucí	trhu	práce,	rozvoj	sítě	EURES

•	 Podpora	učňovské	přípravy	a	odborných	stáží,	poskytnutí	prvních	pracovních	zkušeností

•	 	Podpora	 náboru	 a	 mobility	 mladých	 pracovníků,	 podpora	 zahájení	 podnikání,	 odborné	 vzdělávání	
a příprava atd.

Sociální začleňování a boj s chudobou
Příjemci dotace: poskytovatelé služeb v této oblasti, kraje, obce a jimi zřizované organizace, svazky 
obcí,	organizační	složky	státu	(MPSV,	MZ.,	MS,	MV,	MO	a	jimi	řízené/zřízené	organizace,	Úřad	vlády	ČR),	
NNO,	zaměstnavatelé,	sociální	podniky,	školy	a	školská	zařízení,	výzkumné	a	vzdělávací	instituce,	profesní	
organizace atd. 
 
Příjemci budou subjekty realizující projekty v rámci schválených Komunitně vedených strategií místního 
rozvoje.
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Efektivní veřejná správa
Příjemci dotace: organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, obce a kraje, včetně jimi 
zřizovaných a zakládaných organizací atd.

Příklady podporovaných aktivit:

•	 	Dokončení	podpory	plošného	procesního	modelování	agend

•	 Zlepšení	komunikace	a	zvyšování	důvěry	mezi	veřejnou	správou	a	občany

•	 Racionalizace	soudních	řízení,	posílení	legislativních	činností

•	 Podpora	právního	poradenství	směrem	k	občanům

•	 Podpora	posílení	a	zlepšení	ex	ante	a	ex	post	hodnocení	dopadů	a	zhodnocení	korupčních	rizik

•	 	Nastavení	a	rozvoj	systému	vzdělávání	pracovníků	veřejné	správy,	moderních	metod	řízení	lidských	zdrojů	
a rozvoj procesů dosahování kvality a jejího řízení atd.

Příklady podporovaných aktivit:

•	 	Podpora	 sociálního	 začleňování	 osob	 sociálně	 vyloučených	 či	 sociálním	 vyloučením	 ohrožených	
prostřednictvím sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti

•	 Podpora	plánování	sociální	bytové	politiky	obcí

•	 	Podpora	profesionální	realizace	sociální	práce,	vzdělávání	a	poradenství,	aktivizační,	asistenční	a	motivační	
programy,	aktivity	přispívající	k	boji	s	diskriminací	všeho	druhu,	programy	prevence	sociálně	patologických	
jevů a prevence kriminality

•	 	Podpora	 transformace	 a	 deinstitucionalizace	 pobytových	 sociálních	 služeb,	 zdravotnických	 služeb,	
psychiatrické péče, zařízení ústavní péče pro děti a rozvoj nových služeb komunitního typu, ambulantních 
a terénních služeb a nových typů péče

•	 Podpora	systému	sociálního	bydlení

•	 	Přenos	 dobré	 praxe	 k	 posílení	 udržitelnosti	 a	 vyšší	 efektivnosti,	 rozvoj	 a	 rozšiřování	 systémů	 kvality,	
standardizace činností v sociálních službách, službách pro rodiny a děti, sociálně právní ochraně dětí

•	 	Vzdělávání	 sociálních	 pracovníků	 pracujících	 ve	 službách	 a	 ve	 veřejné	 správě	 a	 pracovníků	 v	 oblasti	
prevence diskriminace, rovných příležitostí a v oblasti ochrany práv podpora vytváření nových pracovních 
míst na lokální úrovni

•	 Podpora	spolupráce	aktérů	na	místní	úrovni	při	řešení	lokální	nezaměstnanosti

•	 Podpora	a	vytváření	podmínek	pro	vznik	a	rozvoj	sociálních	podniků	atd.

Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
Příjemci dotace: poskytovatelé služeb v této oblasti, kraje, obce a jimi zřizované organizace, svazky 
obcí,	organizační	složky	státu	(MPSV,	MZ.,	MS,	MV,	MO	a	jimi	řízené/zřízené	organizace,	Úřad	vlády	ČR),	
NNO,	zaměstnavatelé,	sociální	podniky,	školy	a	školská	zařízení,	výzkumné	a	vzdělávací	instituce,	profesní	
organizace atd.

Příklady podporovaných aktivit:

•	 	Aktivní	a	preventivní	nástroje	politiky	zaměstnanosti

•	 Spolupráce	regionů	v	oblasti	zaměstnanosti	a	sociálního	začleňování

•	 Přizpůsobení	pracovníků,	podniků	a	podnikatelů	změnám	trhu	práce

•	 Aktivní	a	zdravé	stárnutí

•	 Efektivní	využití	potenciálu	migrace

•	 	Zvyšování	efektivity	sociálních	služeb	a	podpora	nových	metod	sociální	práce,	inovace	v	oblasti	sociálního	
začleňování

•	 Aktivity	zvyšující	transparentnost,	udržitelnost	a	efektivnější	fungování	NNO

•	 	Výměna	zkušeností	a	přenos	dobré	praxe	mezi	členskými	státy	EU	v	otázkách	týkajících	se	aktivní	politiky	
zaměstnanosti

•	 Podpora	vzniku	tematických	sítí	a	spolupráce	mezi	projekty	v	různých	členských	státech	EU	atd.

7   Program rozvoje venkova

Na území České republiky bude prováděn jeden národní Program rozvoje venkova, který je vymezen 
a určen pro celé území ČR, s výjimkou hlavního města Prahy. Přispěje ke zlepšení stavu životního 
prostředí obnovou, zachováním a zlepšením ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím 
a podporou účinného využívání zdrojů v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví. Dále umožní 
vytvořit podmínky pro růst konkurenceschopnosti zemědělských a potravinářských podniků, napomůže 
lepší organizaci potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění 
na trh. Program bude také podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru 
s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. Podporován bude komunitně vedený 
místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby 
daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni.

Prioritní osa Specifické cíle

1.  Podpora přenosu znalostí a inovací v zemědělství, 
lesním hospodářství a venkovských oblastech

1.1 Podpora inovací, spolupráce a rozvoje znalostní 
základny ve venkovských oblastech

1.2 Posílení vazeb mezi zemědělstvím, produkcí potravin 
a lesnictvím a výzkumem inovacemi, mimo jiné za 
účelem zlepšení řízení v oblasti životního prostředí 
a environmentálního profilu

1.3 Podpora celoživotního vzdělávání a odborné přípravy 
v odvětvích zemědělství a lesnictví

2.  Zvýšení životaschopnosti zemědělských 
podniků a konkurenceschopnosti všech druhů 
zemědělských činností ve všech regionech 
a podpora inovativních zemědělských technologií 
a udržitelného obhospodařování lesů

2.1 Zvýšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských 
podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a 
modernizace, zejména s ohledem na zvýšení míry účasti 
a orientace na trhu, jakož i zemědělské diverzifikace

2.2 Usnadnění vstupu dostatečně kvalifikovaných 
zemědělců do odvětví a zejména generační obměny 
v tomto odvětví

2.3 Zvýšení hospodářské výkonnosti všech lesnických 
podniků, zejména s ohledem na zvýšení míry účasti 
a orientaci n trhu
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Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti 
všech druhů zemědělských činností ve všech regionech a podpora 
inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů
Příjemci dotace: zatím není dostupné

Příklady podporovaných aktivit:

•	 	Investice	do	hmotného	majetku,	pozemkové	úpravy,	lesní	infrastruktura,	investice	do	nových	lesnických	
technologií a zpracování lesnických výrobků a jejich uvádění na trh

•	 Spolupráce	–	podpora	vývoje	nových	produktů,	postupů	a	technologií

•	 Převod	podniků	malých	zemědělců

•	 Podpora	zahájení	podnikatelské	činnosti	pro	mladé	zemědělce	atd.

Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování produktů 
a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik 
v zemědělství
Příjemci dotace: zatím není dostupné

Příklady podporovaných aktivit:

•	 	Režimy	jakosti	zemědělských	produktů	a	potravin

•	 Spolupráce	–	podpora	horizontální	a	vertikální	spolupráce

•	 Platby	za	dobré	životní	podmínky	zvířat

•	 Preventivní	opatření	před	poškozením	potenciálu	zemědělské	produkce	atd.

Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví
Příjemci dotace: zatím není dostupné

Příklady podporovaných aktivit:

•	 	Platby	v	oblasti	s	přírodními	či	jinými	zvláštními	omezeními	(LFA)

•	 Agroenvironmentální-klimatické	operace

•	 Ekologické	zemědělství

•	 Platby	v	rámci	sítě	Natura	2000	a	podle	rámcové	směrnice	o	vodě

•	 Neproduktivní	investice

•	 	Předcházení	 poškozování	 lesů	 lesními	 požáry	 a	 přírodními	 katastrofami	 a	 katastrofickými	 událostmi	
a	obnova	poškozených	lesů

•	 Investice	ke	zvýšení	odolnosti	a	ekonomické	hodnoty	lesních	ekosystémů

•	 Lesnicko-environmentální	a	klimatické	služby	a	obnova	lesů	atd.

3.  Podpora organizace potravinového řetězce, 
včetně zpracování produktů a jejich uvádění na 
trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení 
rizik v zemědělství

3.1 Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich 
lepším začleněním do zemědělsko-potravinářského 
řetězce prostřednictvím programů jakosti, zvýšení 
hodnoty zemědělských produktů, podpory na místních 
trzích a krátkých dodavatelských řetězců, seskupení 
a organizací producentů a mezioborových organizací

4.  Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů 
závislých na zemědělství a lesnictví

4.1 Obnova, zachování a posílení biologické rozmanitosti, 
včetně oblastí sítě Natura 2000, oblastí s přírodními 
či jinými zvláštními omezeními a zemědělství vysoké 
přírodní hodnoty i stavu evropské krajiny

4.2 Lepší hospodaření s vodou, včetně nakládání 
s hnojivy a pesticidy

4.3 Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou

5.  Podpora účinného využívání zdrojů a podpora 
přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku

5.1 Efektivnější využívání vody v zemědělství

5.2 Efektivnější využívání energie

5.3 Usnadnění dodávek a využívání energie 
z obnovitelných zdrojů, vedlejších produktů, odpadu, 
reziduí a jiných nepotravinářských surovin pro účely 
biologického hospodářství

5.4 Snižování emisí skleníkových plynů a amoniaku 
v zemědělství

5.5 Podpora ukládání a pohlcování uhlíku v zemědělství 
a lesnictví

6.  Podpora sociálního začlenění, snižování chudoby 
a hospodářský rozvoj ve venkovských oblastech

6.1 Usnadnění diverzifikace, vytváření a rozvoj malých 
podniků a pracovních míst

6.2 Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech

Naplňuje tematické cíle: TC1, TC3, TC4, TC5, TC6, TC8, TC9, TC10

Stav výzvy: zatím není dostupné

Podpora přenosu znalostí a inovací v zemědělství, lesním hospodářství 
a venkovských oblastech
Příjemci dotace: vzdělávací	subjekty	akreditované	k	těmto	činnostem	Ministerstvem	zemědělství

Příklady podporovaných aktivit:

•	 	Zvyšování	 kvalifikace	 pracovníků	 v	 resortu	 zemědělství	 –	 získání	 minimální	 zemědělské	 kvalifikace,	
dosažení odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin, absolvování inseminačních 
kurzů, bezpečnost potravin, hygiena provozů, kvalita potravin atd.

•	 Poradenství	a	spolupráce	atd.
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Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou 
ekonomiku
Příjemci dotace: zatím není dostupné

Příklady podporovaných aktivit:

•	 	Zalesňování	zemědělské	půdy

•	 Zavádění	zemědělsko-lesnických	systémů

Podpora sociálního začlenění, snižování chudoby a hospodářský rozvoj ve 
venkovských oblastech
Příjemci dotace: zemědělský podnikatel

Příklady podporovaných aktivit:

•	 	Investice	do	nezemědělské	činnosti

•	 Podpora	cestovního	ruchu

•	 Podpora	rozvoje	malých	zemědělských	podniků

•	 LEADER	–	Místní	akční	skupiny	atd.

8   Operační program Rybářství

Operační program Rybářství je zaměřen na zachování udržitelné produkce tržních ryb z tradiční 
akvakultury v České republice, investice do recirkulačních zařízení, investice do konkurenceschopnosti 
tradiční akvakultury, zvýšení podílu zpracovaných ryb, propagaci akvakultury a podporu konzumace 
ryb, podporu rybářského výzkumu a vývoj nových nebo inovovaných produktů a technologií a jejich 
zavádění do podniků, podporu forem hospodaření přispívající k zachování či zlepšování stavu životního 
prostředí a biologické rozmanitosti a na celoživotní vzdělávání.

Naplňuje tematické cíle: TC3, TC6

Očekávaný termín výzvy: zatím není dostupné

Příjemci dotace: podniky akvakultury, podnikatelé vstupující do odvětví, subjekty reprezentující 
akvakulturu, rybářské svazy a organizační jednotky rybářských svazů, hlavní spolek rybářského svazu 
a	pobočné	spolky	rybářských	svazů,	organizace	producentů,	Ministerstvo	zemědělství	atd.

9   Evropská územní spolupráce  
Rakousko – Česká republika

Program evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika je zaměřen na regionální a místní 
projekty s přeshraničním významem a budou vybírány pouze takové projekty, u kterých bude 
prokazatelný významný pozitivní dopad na české i rakouské příhraničí. Plánovaný rozpočet Programu 
je stanoven ve výši 2,7 mld. Kč z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Výše dotace bude 
činit max. 85 % z celkových způsobilých nákladů projektu. Nově musí být splněna podmínka minimálně 
tří kritérií ze čtyř definovaných.

Kritéria: společná příprava projektu, společná realizace projektu, společný personál a společné 
financování

Programové území: 
• Česká republika: Kraj Vysočina, Jihočeská kraj, Jihomoravský kraj
•  Rakousko: Mostviertel – Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland 

– Nordteil, Wien, Innviertel, Linz – Wels, Mühlviertel, Steyer – Kirchdorf

Očekávaný termín výzvy: nejdříve v prvním čtvrtletí 2015

Příjemci dotace: veřejnoprávní instituce, neziskové organizace, podnikatelé

Specifické cíle: 

• Zkvalitnění	a	rozšíření	výzkumu	a	inovačních	kapacit

•	 Podpora	zapojení	podniků	do	inovačního	systému

•	 Valorizace	kulturního	a	přírodního	dědictví	společného	regionu	dlouhodobě	udržitelným	způsobem

•	 Zlepšení	ekologické	stability	a	zkvalitnění	služeb	ekosystému

•	 Podpora	využití	eko	–	inovativního	potenciálu	v	regionu

•	 	Rozšíření	společné	nabídky	vzdělávání	a	kvalifikačních	aktivit	s	cílem	zvýšení	využití	potenciálu	 lidských	
zdrojů v přeshraničním regionu

•	 Podpora	přeshraniční	spolupráce	komunit	a	institucí	ve	společném	regionu	atd.
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Regionální rozvojová agentura Vysočina

RRA Vysočina je společností pro podporu a koordinaci komplexního 
hospodářského a sociálního rozvoje na území kraje Vysočina. 

Zaměst nanci firmy i naši externí spolupracovníci poskytují své 
odborné služby již od roku 1999 a mají tedy bohaté zkušenosti 
v oblasti poradenství, konzultací, zpracování projektových 
žá-dostí, strategického plánování a rovněž i ve spolupráci 

s veřejným sektorem. RRA Vysočina je založena třemi subjekty 
– Sdružením obcí Vysočiny, Krajem Vysočina a Krajskou 

hospodářskou komorou kraje Vysočina.

Čajkovského 37, 586 01 Jihlava, T: +420 606 706 823, E: region@rrav.cz
www.rrav.cz

›  Konzultace rozvojových záměrů

›  Dotační poradenství

›  Dotační management

›  Technická asistence evropských 
programů

›  Audit projektového záměru,  
projektu i žadatele

›  Komplexní zpracování veškeré agendy 
veřejných zakázek

›  Navrhování a realizaci cyklotras  
včetně značení

›  Pasportizace dopravního značení

›  Realizace dopravního značení  
a informačních systémů v obcích

›  Grafické zpracování www stránek  
a publikací včetně tisku

›  Zpracování:
 – Projektových žádostí
 – Finančních analýz
 – Ekonomických analýz
 – Studií proveditelnosti
 – Strategických dokumentů
 – Analytických dokumentů
 – Podnikatelských plánů

Pro klienty nabízíme tyto služby:

Regionální  
partner:

Administrace 
projektů:

Použité zdroje: 

www.strukturalni-fondy.cz

www.enovation.cz

www.dotacni.info

Bulletin OKO NOKU č. 7

Čtvrtletní monitorovací zpráva o průběhu čerpání strukturálních fondů Fondu soudržnosti 
v programovém období 2007-2013, vydáno MMR-NOK (www.mmr.cz)

www.enovation.cz
www.dotacni.info
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