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1. ÚVOD
Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2017-2018 (dále jen „Akční plán“) je krátkodobým
realizačním plánem Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 (dále jen „SRR“), která je
základním koncepčním dokumentem státu v oblasti regionální politiky. Hlavním cílem Akčního
plánu je konkretizovat aktivity státu při realizací cílů české regionální politiky v období
2017-2018 a uvést přehled finančních zdrojů státu, kterými bude podpora regionálního rozvoje
v daném období disponovat.
Akční plán 2017-2018 navazuje na Akční plán zpracovaný pro období 2015-2016 schválený
usnesením vlády ČR ze dne 12. 10. 2015 č. 806/2015. Bodem II. 1. uvedeného usnesení vláda
uložila ministryni pro místní rozvoj zpracovat do 31. prosince 2015 indikátorovou sestavu pro
účely monitoringu a evaluace Akčního plánu. Tento úkol byl splněn vypracováním Metodiky
vyhodnocení Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020, která stanovila indikátorovou sestavu
pro SRR i pro Akční plán. Pro úplnost jsou indikátory vážící se k Akčnímu plánu uvedeny v příloze
č. 2 tohoto materiálu. Monitorovací zpráva Akčního plánu 2015-2016, jejíž součástí bude i
vyhodnocení indikátorové sestavy, bude vládě předložena do 31. 3. 2017 a bude následně
podkladem pro Zprávu o plnění SRR, jejíž zpracování v polovině programového období EU, tj.
k 30. 6. 2017 je stanoveno v § 9 zákona č. 248/2000, o podpoře regionálního rozvoje, ve znění
pozdějších předpisů.
Akční plán je členěn do šesti kapitol. V první kapitole je popsán význam dokumentu a kontext
jeho vzniku. Ve druhé kapitole jsou uvedeny základní mechanismy a nástroje naplňování
Akčního plánu. Třetí kapitola je věnována detailnímu popisu naplňování jednotlivých aktivit
Akčního plánu. Čtvrtá kapitola věnuje pozornost územní dimenzi implementace Akčního plánu,
a to ve vazbě na typy územní dimenze tak, jak je definuje Národní dokument k územní dimenzi.
Pátá kapitola shrnuje zdroje financování jednotlivých aktivit Akčního plánu. Šestá kapitola uvádí
základní informace o způsobu monitorování, hodnocení a aktualizace Akčního plánu. V přílohách
jsou uvedeny dotační tituly státu (příloha č. 1), indikátory pro monitorování naplňování Akčního
plánu (příloha č. 2) a schválené harmonogramy operačních programů (příloha č. 3).
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2. MECHANISMY A NÁSTROJE REALIZACE AKČNÍHO PLÁNU STRATEGIE
REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Garantem sestavení a vyhodnocení Akčního plánu je Ministerstvo pro místní rozvoj. Akční plán je
nicméně naplňován aktivitami aktérů na všech úrovních (viz kapitoly 2.1 - 2.5). Akční plán
shrnuje aktivity státu/jednotlivých ministerstev a krajů při realizací dílčích cílů české regionální
politiky.
Potřebné informace od jednotlivých resortů byly získány prostřednictvím jejich zástupců
v Pracovní skupině pro tvorbu Akčního plánu (dále jen „Pracovní skupina“). V rámci Pracovní
skupiny byly v souladu se složením subjektů spolupracujících při vyhodnocování účinnosti SRR
podle usnesení vlády ČR ze dne 15. května 2013 č. 344 zastoupeny tyto resorty:










Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo kultury
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo vnitra

Pracovní skupina se v průběhu přípravy dokumentu sešla celkem třikrát. Na prvním jednání
(květen 2016) byla prodiskutována struktura Akčního plánu, na druhém jednání (září 2016) byla
odsouhlasena znění jednotlivých aktivit, a na třetím jednání (listopad 2016) bylo diskutováno
a odsouhlaseno konkrétní znění aktivit. Pro získání komplexního přehledu národních dotačních
titulů (příloha č. 1) byly osloveny také Úřad vlády ČR a zbývající resorty: Ministerstvo financí,
Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo obrany a Ministerstvo zahraničních věcí.
V nově předkládaném Akčnímu plánu byla oproti obdobnému dokumentu pro období let 2015
a 2016 zjednodušena struktura aktivit. Pro lepší přehlednost byly některé duplicitní aktivity
sloučeny. Na druhou stranu byly na základě informací obsažených v jednotlivých regionálních
akčních plánech („RAP“) některé aktivity doplněny. Jde například o podporu kulturních památek,
která nebyla v předchozím Akčním plánu pro období 2015-2016 explicitně řešena.
Podklady poskytnuté regionálními stálými konferencemi (dále jen „RSK“) jednotlivých krajů byly
v Akčním plánu zohledněny ve větší míře. U popisů jednotlivých aktivit Akčního plánu jsou
uvedeny aktivity RSK, které se váží k jejich naplňování a zdroje financování z krajských dotačních
titulů. Významným vstupem do Akčního plánu byly podklady zpracované RSK jednotlivých krajů.
Jde zejména o RAP (aktualizované v září 2016), v nichž jsou sumarizovány plánované aktivity
aktérů v jednotlivých krajích. Jednotlivé RAP jsou k dispozici na webu www.uzemnidimenze.cz.
Sekretariáty RSK rovněž poskytly výčet dotačních titulů, které budou v jednotlivých krajích v roce
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2017 vyhlašovány1 – souhrn mapování krajských dotačních titulů je součástí kapitoly 2.3.
Informace získané prostřednictvím RSK (RAP i krajské dotační tituly) byly následně využity při
popisu jednotlivých aktivit (viz kapitola 3), kde jsou vždy shrnuty plánované aktivity všech aktérů
na území krajů.
Podpora regionálního rozvoje bude i v období 2017-2018 financovaná v největší míře
z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Nelze však zapomínat ani na národní
dotační tituly, které výší své alokace podle propočtu MMR odpovídají zhruba 1/3 až 1/2 alokace
ESIF na dané období. V českém prostředí nejsou informace o dotačních titulech financovaných
pouze ze zdrojů veřejných rozpočtů (státu a územních samosprávných celků, především krajů)
shromažďovány na jednom místě a nejsou ani centrálně řízeny. Základní informace o těchto
dotačních titulech obsahuje web www.risy.cz. MMR tímto přispívá k plnění své role danou
zákonem č. 2/1969 Sb., jímž je MMR svěřeno „koordinovat činnosti ministerstev a jiných
ústředních orgánů státní správy při zabezpečování politiky bydlení a regionální politiky státu,
včetně koordinace financování těchto činností, pokud tyto prostředky přímo nespravuje“.
Souběžně s Akčním plánem připravuje MMR ve spolupráci se Svazem měst a obcí publikaci
popisující základní informace o dotačních titulech, jejichž příjemci mohou být obce a obcemi
zřizované organizace.
Pro účely lepšího sladění potřeb regionů a možností státu byly od RSK v roce 2016
shromažďovány náměty na zaměření potenciálních nových dotačních titulů. Získané podněty
budou v roce 2017 dále analyzovány a projednávány.
Dle zákona o podpoře regionálního rozvoje se kraje podílejí na koncepčním rozvoji regionů.
Úkolem krajů je v rámci strategie rozvoje územního obvodu kraje vymezit oblasti podpory
regionálního rozvoje. K finanční podpoře regionálního rozvoje vyčleňují kraje v návrzích svých
rozpočtů finanční prostředky na uskutečnění strategií rozvoje svých územních obvodů. Vedle
svých zákonných kompetencí (např. v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví, středního školství,
či správy silnic II. a III. třídy) kraje podporují širokou škálu témat, která často reflektují
socioekonomická i kulturní specifika daných krajů.
Obce mají zákonem o podpoře regionálního rozvoje uloženo spolupracovat s krajem, na jehož
území se nachází, při přípravě a realizaci strategie rozvoje územního obvodu kraje. Obecní úřady
obcí s rozšířenou působností v přenesené působnosti by dle zákona měly spolupracovat
s krajem při přípravě a hodnocení realizace strategie rozvoje územního obvodu kraje a s MMR
při přípravě a hodnocení realizace SRR. Při naplňování některých aktivit je významná také role
soukromých subjektů.

1

Informace o krajských dotačních titulech byly sbírány v září 2016, v době, kdy nebyly schváleny rozpočty jednotlivých
krajů. V tomto kontextu je zapotřebí na kapitolu 2.3 nahlížet.
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2.1

Evropské fondy

Evropské fondy jsou, stejně jako v předchozím období, jedním z hlavních zdrojů financování
regionálního rozvoje v ČR. V době přípravy Akčního plánu (listopad 2016) nebyly zveřejněny
harmonogramy výzev všech operačních programů, následující kapitola je proto založena na
informacích o těch operačních programech, které již své harmonogramy pro rok 2017 zveřejnily.
Jedná se o Integrovaný regionální operační program (IROP), Operační program Doprava (OP D),
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), Operační program Zaměstnanost (OP
Z), Operační program Životní prostředí (OP ŽP) a Operační program Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost (OP PIK). Schválené harmonogramy výzev u operačních programů
uvedených výše jsou uvedeny v příloze č. 3.
IROP plánuje v roce 2017 vyhlásit 24 výzev. Ve většině případů se jedná o druhé výzvy v daných
oblastech (silnice II. a III. třídy, přestupní terminály, sociální bydlení apod.). V rámci IROP bude
většina výzev pro integrované nástroje vyhlášena do konce roku 2016. V průběhu roku 2017
budou spuštěny zbývající výzvy z dalších specifických cílů, z nichž je možné financovat realizaci
integrovaných nástrojů IPRÚ a CLLD. Oblasti podpořené výzvami IROP jsou pro úspěšnou
realizaci Akčního plánu zásadní.
V rámci OP D budou v roce 2017 otevřeny výzvy zaměřené na vytvoření podmínek pro větší
využití multimodální dopravy, pro vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy
prostřednictvím modernizace dopravního parku, pro vytvoření podmínek pro širší využití vozidel
na alternativní pohon na silniční síti a pro zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování
bezpečnosti dopravního provozu.
V OP ŽP je avizováno vyhlášení 41 výzev, zejména v oblastech ochrany povrchových
a podzemních vod, realizace protipovodňových opatření, ochrany ovzduší (omezování emisí
z lokálních topenišť), investic v odpadovém hospodářství, zateplování veřejných budov a
ochrany přírody a krajiny a posilování její přirozené funkce. Výzvy vyhlášené v roce 2016
zaměřené na zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní a v oblasti odpadů a materiálových
toků, ekologických zátěží a rizik budou uzavřeny v lednu 2017.
OP VVV vyhlásí v roce 2017 celkem 14 výzev. Podpořena bude, mimo jiné implementace
místních a krajských akčních plánů vzdělávání, či inkluzivní vzdělávání v rámci koordinovaného
přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám2. I nadále bude otevřena řada výzev vyhlášených již
v roce 2016, například zaměřené na implementaci strategie digitálního vzdělávání,
či na strategické řízení v oblasti výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni.
OP Z má připraveno vyhlášení 15 výzev, mimo jiné na podporu dětských skupin a podporu
procesu transformace pobytových služeb. V období 2017-2018 bude nadále otevřena řada výzev
2

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) je nástrojem pomoci městům, obcím a svazkům obcí
při sociálním začleňování sociálně vyloučených obyvatel z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů
(ESIF) za místní podpory Úřadu vlády ČR, odboru (Agentury) pro sociální začleňování. Cílem KPSVL je zajistit adresnost,
koordinaci, konzistenci a synergii sady místních opatření sociální integrace založených na lokálních potřebách.
Opatření budou realizována prostřednictvím specifického mechanismu financování z prostředků tří operačních
programů (OPZ, OP VVV, IROP). Základním východiskem tohoto přístupu na úrovni konkrétní obce/města je
strategický plán sociálního začleňování
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vyhlášených již v letech 2015-2016. V oblasti přístupu k zaměstnání se jedná například o výzvu
pro Úřad práce zaměřenou na kombinaci nástrojů APZ při řešení specifických problémů na trhu
práce. V OP Z budou otevřeny výzvy zaměřené na financovaní projektů realizovaných v rámci
Integrovaných plánů rozvoje území, a to například v oblasti sociálního začleňování, či přístupu
k zaměstnání.
OP PIK plánuje v roce 2017 vyhlásit 40 výzev napříč všemi prioritními osami. Příjem žádostí u
řady již vyhlášených výzev bude ukončen až v průběhu roku 2017. Jedná se o výzvy na podporu
software pro začínající podniky, vývoj software, rozvoj datových center a center sdílených služeb
a výzvy v programech Potenciál, Nemovitosti, Školicí střediska, Technologie, Marketing, Inovace,
Partnerství znalostního sektoru, Inovační vouchery, Smart Grids či Spolupráce – klastry.
Dle harmonogramu výzev na rok 2017 se očekává v prvním čtvrtletí vyhlášení pilotních výzev pro
ITI (Integrated Territorial Investment; programy Inovace, Potenciál, Aplikace, Inovační vouchery,
Služby infrastruktury, Technologie, Nemovitosti, Školicí střediska a Úspory energie). Pro
individuální projekty bude většina výzev vyhlášena následně, přičemž se bude jednat o podobné
programy jako v případě výzev pro ITI doplněné např. o programy Vysokorychlostní internet či
Obnovitelné zdroje energie.
V rámci Programu rozvoje venkova se v roce 2017 plánuje vyhlásit celkem 23 výzev. V jarním
kole (předpoklad 1. 4 – 15. 4.) se bude jednat o opatření zaměřená na vzdělávací akce,
informační akce, lesnickou infrastrukturu, zahájení činnosti mladých zemědělců, investice do
nezemědělských činností, podporu agroturistiky, investice na podporu energie z obnovitelných
zdrojů (bude vyhlašováno dle disponibilní alokace), odstraňování škod způsobených povodněmi,
neproduktivní investice v lesích, přeměnu porostů náhradních dřevin, technické vybavení
dřevozpracujících provozoven a podporu vývoje nových produktů, postupů a technologií
v zemědělské prvovýrobě.
V podzimním kole (zpravidla v termínu 1. 10. – 15. 10.) budou možné z výzev podpořit investice
do zemědělských podniků, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, zavádění
preventivních opatření v lesích, obnovu lesních porostů po kalamitách, odstraňování škod
způsobených povodněmi, investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, techniku
a technologie pro lesní hospodářství, podporu vývoje nových produktů, postupů a technologií při
zpracování zemědělských produktů a jejich sdílení zařízení a zdrojů, horizontální a vertikální
spolupráci mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů, horizontální
a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových
procesech.
V rámci evropských finančních nástrojů jsou významnými zdroji i programy přeshraniční,
nadnárodní a meziregionální spolupráce (ČR-Polsko, ČR-Sasko, ČR-Bavorsko, ČR-Rakousko, ČRSlovensko, Interreg Central Europe, Interreg Danube) a ostatní evropské fondy (např. Finanční
mechanismus Evropského hospodářského prostoru, Finanční mechanismus Norska, Program
švýcarsko-české spolupráce, Visegrádský fond apod.). Potenciálním zdrojem jsou rovněž
komunitární programy (např. Horizon, či LIFE).
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2.2

Národní dotační tituly

K zabezpečení cílů a priorit SRR a aktivit Akčního plánu slouží kromě programů
spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie také programová podpora financovaná z národních
zdrojů. Regionální programy a národní dotační tituly jednotlivých ministerstev ČR jsou nástroji,
jejichž prostřednictvím může státní správa pozitivně ovlivňovat rozvoj regionů, především těch
znevýhodněných nebo strukturálně či jinak postižených. Národními dotačními tituly je také
poskytovaná podpora na projekty, které nelze podpořit ze strukturálních fondů EU.
Ministerstva zřizují více než 300 dotačních titulů, nejvíce jich je zřizováno v gesci Ministerstva
zemědělství (58 dotačních titulů), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (57 dotačních
titulů), a Ministerstva kultury (50 dotačních titulů). Seznam dotačních titulů státu, včetně
uvedení podporovaných aktivit, příjemců, alokace a vazby na aktivity Akčního plánu je uveden
v příloze č. 1.
Některé národní dotační tituly určitým způsobem zohledňují územní dimenzi. Příkladem je
program REVIT na podporu malých a středních podnikatelů na léta 2014-2020 vyhlašovaný
Ministerstvem průmyslu a obchodu, který je realizován výhradně v Moravskoslezském kraji,
či dotační titul Ministerstva zdravotnictví na podporu zdravotní péče ve venkovských/odlehlých
příhraničních regionech, v rámci nějž jsou podporovány oblasti s omezenou dostupností
zdravotní péče. Územní dimenze je také zohledňována v některých dotačních titulech MMR,
například dotační titul zaměřený na demolice budov v obcích, které mají na svém katastru
sociálně vyloučenou lokalitu, případně v obcích, které se nachází v obvodech obcí s rozšířenou
působností, v nichž se nachází sociálně vyloučená lokalita.
Při sledování absorpční kapacity regionů ze stran regionálních stálých konferencí byla
zmapována tzv. „bílá místa“, teda témata, která nejsou spolufinancovaná z evropských
a strukturálních fondů a doposud ani z národních dotačních titulů. Ministerstvo pro místní
rozvoj - Odbor regionální politiky (MMR - ORP) aktuálně shromažďuje zpětnou vazbu ze strany
gestorů daných témat. V průběhu roku 2017 pak bude v této problematice i nadále plnit roli
prostředníka mezi RSK a jednotlivými resorty.

2.3

Krajské dotační tituly

Kraje jsou významným spolugestorem naplňování širokého spektra témat. Stěžejní je role krajů
při zajištění základních veřejných služeb. Kraje provozují řadu nemocnic a zařízení sociálních
služeb a jsou zřizovatelem středních škol. V oblasti dopravy kraje spravují síť silnic II. a III. třídy3.
Oblastí, v nichž kraje působí, je však mnohem více. Z analýzy dotačních titulů krajů vyplývá, že
kraje financují i podporu podnikání, přípravu územních plánů, či přípravu a administraci
projektů.
V rámci krajských dotačních titulů rozdělují kraje ze svých prostředků zhruba 5 miliard Kč ročně.
Celkem mají kraje zřízeno více než 400 dotačních titulů. Všechny kraje mají vyhlášen Program
3

Krajské kompetence vyplývající ze zákona jsou shrnuty v tab. 1, viz sloupec „krajské kompetence“.
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obnovy venkova, který od roku 2004 samy administrují. U některých dotačních titulů nejde
o prostředky kraje, ale o finanční prostředky státu, které jsou prostřednictvím krajů
přerozdělovány – to je případ například sociálních služeb, kde kraje přerozdělují finanční
prostředky Ministerstva práce a sociálních věcí.
Většina krajů vyhlašuje dotační tituly v sociální oblasti (podpora sociálních služeb, podpora
domácí hospicové péče a dobrovolnictví). V oblasti zdravotnictví kraje nejčastěji podporují
vzdělávání lékařů i nelékařského zdravotnického personálu na území daného kraje, dalším často
podporovanou aktivitou je zdravotnická výchova a osvěta a aktivity vedoucí ke zlepšení
zdravotního stavu obyvatel. Školství je kraji podporováno různorodými formami, od podpory
polytechnického vzdělávání a řemesel, přes podporu pořizování učebních pomůcek,
až po podporu terciárního vzdělávání. Kraje mají společnou také podporu nestátních
neziskových organizací, nejčastěji na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů.
Takřka všechny kraje rovněž nabízí dotace při pořízení územně plánovací dokumentace
(zejména průzkumy a rozbory a příprava zadání u územních plánů). Některé kraje podporují také
projektovou přípravu a následně také podporu při administraci projektů. V rámci krajských
dotací jsou některými kraji podporovány i malé obce čerpající evropské dotace (ve formě
účelových dotací na kofinancování vlastního podílu příjemce při realizaci projektů), jiné kraje
nabízí financování úroků z úvěrů při předfinancování projektů.
V oblasti cestovního ruchu jsou podporovány destinační managementy, turistické oblasti,
turistická informační centra, infrastruktura cestovního ruchu pro udržitelný cestovní ruch,
tvorbu produktů cestovního ruchu včetně rozvoje např. filmové turistiky a MICE segmentu. Kraje
zřizují rovněž dotační tituly podporující regionální kulturu i památkově chráněná území. V oblasti
dopravy jsou nejčastěji podporována témata zvýšení bezpečnosti, budování a rekonstrukce
přechodů pro chodce a rozvoj cyklistické dopravy.
Kraje financují i aktivity zaměřené spíše na zlepšení konkurenceschopnosti subjektů na svých
územích. Příkladem je podpora inovací, a to prostřednictvím programů podporujících inovace,
vědu a výzkum, či podpory inovačních voucherů. Některé kraje dotačně podporují podnikání,
a to formou podnikatelských voucherů, či podporou začínajících podnikatelů.
Nastavení některých krajských dotačních titulů často reflektuje krajská specifika. Kraje s vyšším
podílem národnostních menšin tak podporují rozvoj jejich kulturních aktivit, Jihomoravský kraj
pak například financuje podporu vinařství a vinohradnictví.
Pokud se v krajských dotačních titulech objevuje územní dimenze, děje se tak zpravidla
stanovením limitu pro počet obyvatel (hranice je nejčastěji stanovena na 2000 obyvatelích
v obci). V některých krajích je podpora v rámci vybraných dotačních titulů směřována výhradně
do problémových regionů či regionů označovaných jako hospodářsky slabé (které jsou stanoveny
krajskou strategií), v jiných krajích jsou bonifikovány projekty v regionech s nadprůměrnou
mírou nezaměstnanosti.
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2.4

Obecní zdroje

Obce přispívají k podpoře regionálního rozvoje různorodým spektrem nástrojů. Jedná se
na jedné straně o koncepční (dokumenty strategického rozvoje, dokumenty územního
plánování) a institucionální nástroje (např. podpora spolupráce obcí), na druhé straně o nástroje
finanční (dotace, granty).
Dle dat Ministerstva financí (MF) se kapitálové výdaje obcí (a dobrovolných sdružení obcí)
dlouhodobě pohybují kolem hranice 80 miliard Kč za rok4 a tvoří asi třetinu ze všech výdajů obcí.
Specifickým případem je hlavní město Praha, které v roce 2016 předpokládá výdaje v hodnotě
takřka 59 miliard Kč, tedy zhruba jednu čtvrtinu z výdajů všech obcí.

2.5

Soukromé zdroje

Vedle veřejných zdrojů (evropských, národních, krajských, či obecních) je významným
determinantem regionálního rozvoje také financování soukromých společností. Soukromé
finance hrají významnou roli například při podpoře vědy a výzkumu.
Veřejná správa vytváří podmínky pro vznik průmyslových zón a snaží se přilákat do regionů
investory, v maximálním možném počtu případů by nicméně snaha měla být zaměřena na
příchod investorů, kteří přinášejí tzv. přidanou hodnotu, tedy takových zaměstnavatelů, kteří
vytvářejí pracovní místa například ve výzkumu, či designu.
Soukromé zdroje společně s veřejnými zdroji mohou hrát i klíčovou roli v poskytování veřejných
služeb. Jednou z možných cest je partnerství veřejného a soukromého sektoru, známé pod
zkratkou PPP (Public Private Partnership). Využití PPP projektů by nicméně vždy měla předcházet
hlubší analýza výhodnosti konkrétních projektů.

4

MATEJ, Miroslav (2016): Rozpočty obcí a krajů v roce 2016. Obec a finance č. 1/2016, dostupné
z http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6710577
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3. AKČNÍ PLÁN
Tato kapitola představuje stěžejní část celého dokumentu. Aktivity uvedené níže blíže
rozpracovávají cíle a opatření SRR. Texty uvedené u jednotlivých aktivit stručně shrnují, jaké
kroky lze ze strany státu a krajů očekávat při jejich realizaci. Sestavením jednotlivých textů byli
pověřeni zástupci resortů v Pracovní skupině. Tam, kde to bylo možné, text vycházel ze
strategických dokumentů a akčních plánů dotčených resortů. Popis aktivit byl následně doplněn
o informace získané z regionálních akčních plánů a shromážděné na základě analýzy dotačních
titulů krajů (tyto „krajské informace“ jsou v textu uvedeny kurzívou)5.
Popisy dílčích aktivit nemají (a nemohou) v žádném případě nahrazovat specializované
dokumenty věnované danému tématu. Smyslem popisů bylo stručně shrnout plánované
intervence státu a krajů v jednotlivých oblastech s důrazem na jejich územní rozměr (územní
dimenzi).
Jedním z principů strategického plánování je snaha o prioritizování – tj. hledání takových témat,
která jsou v daném časovém úseku (2017-2018) zásadní pro realizaci cílů české regionální
politiky, tedy ve snaze o snižování regionální disparit, ale zároveň ve snaze podpořit místní
rozvojový potenciál ve všech typech území. Prioritizování aktivit však nemá žádnou přímou
vazbu na financování konkrétních programů/projektů. V předchozím Akčním plánu (2015-2016)
byly identifikovány priority pouze ze strany státu/ministerstev, v tomto Akčním plánu byly
s obdobným úkolem osloveny rovněž regionální stálé konference jednotlivých krajů, které ve
svých regionálních akčních plánech indikovaly, které aktivity považují za stěžejní pro svůj
úspěšný rozvoj.
Aktivity AP SRR byly členy PS SRR rozděleny na takové, které lze označit jako prioritní aktivity pro
Českou republiku v evropském kontextu a na ty, jež jsou prioritními aktivitami pro Českou
republiku v národním kontextu. Aktivita, která je prioritní pro Českou republiku v evropském
kontextu, směřuje do oblasti podpory konkurenceschopnosti. Aktivita může rovněž podporovat
intervence vedoucí k soudržnosti, např. sociální služby nebo sociální vyloučení. Oba typy
prioritních aktivit byly určeny gestory daných aktivit (dle gestorství v tab. 1).
V textu níže jsou u takto identifikovaných aktivit uvedeny barevné značky označující priority
resortů pro období 2017-2018:
Prioritní aktivita pro Českou republiku v evropském kontextu
Prioritní aktivita pro Českou republiku v národním kontextu

Z celkem 98 aktivit jich bylo jako prioritních v evropském kontextu označeno 22, jako prioritních
v národním kontextu 37.

5

„Ne všechny aktivity jsou nicméně relevantní pro krajskou a obecní úroveň a jsou řešeny pouze z národní úrovně. U
těchto aktivit proto není „krajský text“ uveden. Jedná se například o aktivity 2.1.1, 2.1.2 a 2.2.1.“

11

Jako aktivity prioritní v evropském kontextu jsou označeny aktivity zaměřené na podporu
výzkumu a vývoje (podpora inovační infrastruktury a propojování všech aktérů v této oblasti),
dobudování páteřní dopravní infrastruktury (dálniční i železniční sítě), podporu podnikání
(včetně zvýšení úrovně inovací a technologické úrovně firem), využívání obnovitelných zdrojů
energie a boj proti suchu.
Jako aktivity prioritní v národním kontextu jsou označeny aktivity zaměřené, mimo jiné,
na zajištění základních veřejných služeb v území, zabránění vzniku lokalit s koncentrací
nízkopříjmových skupin obyvatel, či na podporu sociální integrace.
Na základě analýzy RAP byly identifikovány aktivity Akčního plánu, které jsou ze strany RSK
vnímány jako prioritní. Jednalo se následující aktivity:
1.1.2 Podpora propojování aktérů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
2.1.1. Dobudování chybějících úseků dálnic (s důrazem na TEN-T) a rychlostních komunikací
3.1.1. Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně dimenzované sítě škol s ohledem
na demografické trendy a aktuální i budoucí potřeby6
3.1.2. Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně dimenzované sítě zdravotnických zařízení
s ohledem na demografické trendy a aktuální i budoucí potřeby
3.1.3. Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně dimenzované sítě sociálních služeb s ohledem
na demografické trendy a aktuální i budoucí potřeby
4.2.2. Zkvalitnění regionálních a místních dopravních sítí (silnice II. a III. třídy, místní komunikace,
cyklostezky)
S výjimkou aktivity 4.2.2 se jedná o aktivity, které jsou prioritní rovněž z pohledu resortů, které
jsou za jejich naplňování zodpovědné. Lze říci, že prioritami z pohledu RSK je zajištění základních
veřejných služeb (školství, zdravotnictví a sociální služby), vybudování a zkvalitnění kvalitní
dopravní sítě (nadregionální i regionální/místní) a podpory propojování aktérů v oblasti
výzkumu, vývoje a inovací.

6

RSK se vyjadřovaly k významu aktivit AP SRR 2015-2016, přičemž aktivita 3.1.1 byla v minulém Akčním plánu
formulována následovně: „Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně dimenzované sítě škol, zdravotnických zařízení
a zařízení sociálních služeb s ohledem na demografické trendy a aktuální i budoucí potřeby“. Na základě podnětů
ze strany RSK byla tato aktivita rozdělena na tři dílčí témata věnovaná odděleně (a) školství, (b) zdravotnictví,
(c) sociálním službám.
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Tabulka 1 – Struktura cílů a opatření Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020

Územní soudržnost

Regionální
konkurenceschopnost

Prioritní
oblast

Priorita

P.1 Využití potenciálu
rozvojových území

Environmentální udržitelnost

1.1 Podpora transferu znalostí mezi výzkumným a podnikatelským
sektorem
1.2 Rozvoj univerzit a výzkumných institucí
1.3 Podpora integrace dopravních systémů
1.4 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury
1.5 Adaptabilita trhu práce

2.1 Modernizace silniční infrastruktury
P.2 Rozvoj klíčové
infrastruktury
2.2 Modernizace železniční sítě
nadregionálního významu 2.3 Rozšíření a modernizace energetických sítí
3.X Podpora integrace sociálně vyloučených a sociálním
vyloučením ohrožených skupin obyvatelstva
P.3 Zkvalitnění sociálního 3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti veřejnými službami
prostředí rozvojových
3.2 Rozvoj a zlepšování podmínek pro volnočasové aktivity
území
obyvatel a pro využití kulturního potenciálu
3.3 Podpora bydlení jako nástroje sociální soudržnosti
P.4 Vyvážený rozvoj
stabilizovaných území
P.5 Oživení periferních
území

Veřejná správa a
spolupráce

Opatření

P.6 Ochrana a udržitelné
využívání krajinného
potenciálu

P.7 Ochrana přírody a
krajiny, kvalitní a
bezpečné prostředí pro
život
P.8 Zkvalitnění
institucionální rámce
pro rozvoj regionů
P.9 Podpora spolupráce
na místní a regionální
úrovni

4.1 Zajištění odpovídající kapacity infrastruktury veřejných služeb
4.2 Zlepšení vnitřní a vnější obslužnosti území
4.3 Podpora inovací v podnikání
5.1 Podpora rozvoje lokální ekonomiky
5.2 Podpora zvýšení kvality pracovní síly
5.3 Zajištění základních služeb a obslužnosti
6.1 Odstraňování starých ekologických zátěží, revitalizace
brownfields a území po bývalé těžbě nerostných surovin
6.2 Podpora inovativních technologií v oblasti odpadového
hospodářství
6.3 Využívání obnovitelných zdrojů energie ve vazbě na místní
podmínky
6.4 Omezování negativních vlivů dopravy (hluk, prach atd.) na
obyvatelstvo a na krajinu
6.5 Udržitelné užívání vodních zdrojů
7.1 Zlepšení kvality prostředí v sídlech, ochrana a rozvoj krajinných
hodnot
7.2 Posílení preventivních opatření proti vzniku přírodních pohrom
7.3 Obnova území po vzniku živelních pohrom
8.1 Zkvalitňování administrativních kapacit veřejné správy
8.2 Zkvalitnění systémového rámce podpory regionálního a
místního rozvoje
8.3 Informační a komunikační podpora fungování územní veřejné
správy
9.1 Posílení strategických a koncepčních přístupů k místnímu
a regionálnímu rozvoji
9.2 Podpora meziobecní a regionální spolupráce
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3.1

Prioritní oblast Regionální konkurenceschopnost

Cílem prioritní oblasti je podpora hlavních pólů růstu ČR a snaha o zvýšení jejich konkurenceschopnosti
v evropském/globálním měřítku. Prioritní oblast bude v období 2017-2018 naplňována ve značné míře
prostřednictvím městských integrovaných nástrojů (ITI a IPRÚ), které byly v druhé polovině roku 2016
schváleny. Implementace městských integrovaných nástrojů by zároveň měla přispět k dalšímu ukotvení
plánování na úrovni funkčních regionů.
Zvláštní pozornost bude v období 2017-2018 věnována hlavním centrům v Ústeckém, Karlovarském
a Moravskoslezském kraji, a to vzhledem k implementaci Strategie hospodářské restrukturalizace těchto
krajů. Konkrétní aktivity budou uvedeny v Souhrnném akčním plánu hospodářské restrukturalizace
Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje, který bude předložení ministerstvo pro místní
rozvoj a ministerstvo průmyslu a obchodu vládě do konce května 2017.
V souladu se Strategií mezinárodní konkurenceschopnosti ČR do roku 2020 patří mezi další neméně
důležité pilíře konkurenceschopnosti oblasti infrastruktury, trhu práce, vzdělanosti a zdravotnictví, které
však musí mít potřebné efektivní institucionální řízení. Prioritní oblast Regionální konkurenceschopnosti je
rozdělena v SRR do dvou hlavních priorit – využití potenciálu rozvojových území a rozvoj klíčové
infrastruktury nadregionálního významu.
SRR Priorita 1 – Využití potenciálu rozvojových území
SRR Opatření 1.1 - Podpora transferu znalosti mezi výzkumným a podnikatelským sektorem
1.1.1

Podpora inovační infrastruktury

Aktivita je zacílena zejména na intervence zaměřené na inovační výkonnost podniků a na zvýšení intenzity
a účinnosti spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích včetně spolupráce mezi podniky a vysokými
školami, resp. dalšími vědecko-výzkumnými organizacemi, zaměřené na transfer technologií. V rámci
regionů a větších měst bude akcentována pokračující podpora inovací například ve formě inovačních
voucherů. V období 2015-2016 byla zřízena nová inovační centra (např. v Ústeckém a ve Středočeském
kraji), v období 2017-2018 lze očekávat jejich další rozvoj a podporu inovačních aktivit v daných krajích.
Aktivita se zaměřuje na budování, rozšiřování a zkvalitňování stávajících pracovišť vědy a výzkumu, a to jak
v podnikatelském, tak ve veřejném sektoru – podpora rozvoje vědeckotechnických parků, podnikatelských
inkubátorů a center pro transfer technologií.
V programovém období 2007-2013 bylo v České republice z evropských zdrojů výrazně rozšířena
a modernizována kapacita v oblasti výzkumu a vývoje (evropská centra excelence a regionální centra).
Tato centra vytváří významný potenciál pro realizaci kvalitního výzkumu, v následujících letech je však
zásadním úkolem zajištění jejich efektivního využití a dlouhodobé udržitelnosti (viz také Národní politika
výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2016-2020). V období 2017-2018 bude Technologická agentura ČR
usilovat o zvýšení své regionální působnosti (mimo jiné založením regionálních poboček) a zároveň
uplatňování regionálních aspektů ve svých stávajících schématech podpory VaVaI.
Aktivita bude v období 2017-2018 naplňována především prostřednictvím výzev vyhlašovaných v rámci
prioritní osy 1 OP PIK. Při naplňování aktivity je zřejmá vazba na Národní výzkumnou a inovační strategii
pro inteligentní specializaci České republiky (dále také „Národní RIS3 strategie“) a to především na
klíčovou oblast změn A: Vyšší inovační výkonnost firem.
Dle RAP budou v období 2017-2018 kraje realizovat aktivity zaměřené na realizaci rozvojových opatření
a projektů v oblasti rozvoje a zvyšování kvality terciárního vzdělávání a celoživotního učení. Podporována
bude také aktivní kooperace stávající infrastruktury na podporu podnikání a vzájemného sdílení informací
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a na rozvoj podnikání v odvětvích tradičních a konkurenceschopných pro dané regiony. Plánováno je
rovněž poskytování poradenských služeb a služeb pro začínající podniky.
1.1.2 Podpora propojování aktérů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
Zacílení na podporu výzkumných center a excelentních výzkumných týmů a jejich spolupráci s aplikační
sférou. Další zacílení je možné v rámci regionů na místní podpůrná schémata určená na podporu vysokých
škol a vědecko-výzkumných institucí.
Dle Rámce rozvoje vysokého školství do roku 2020 bude MŠMT podporovat stáže studentů
i akademických pracovníků v komerční, státní nebo neziskové sféře, v ČR i v zahraničí, a zlepšovat uznávání
těchto zkušeností jako plnohodnotné součásti studia a profesního růstu. Univerzity by se měly ve větší
míře pokoušet o vznik spin-off firem, tedy firem založených obvykle univerzitou za účelem
komercionalizace výsledků výzkumu vytvořeného ve výzkumné organizaci.
Aktivita bude ve sledovaném časovém úseku naplňována mimo jiné prostřednictvím projektů
realizovaných v rámci OP VVV, OP PIK a OP PPR. Aktivita bude řešena v souladu s Národní RIS3 strategií,
klíčovou oblastí změn C: Zvýšení ekonomických přínosů veřejného výzkumu. Vytváření inovačních struktur
v ose spolupráce vysokoškolských a vědeckovýzkumných institucí, firem a regionálních a obecních
samospráv.
Dle informací uvedených v RAP je propojování aktérů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací jednou aktivit
označovaných ze strany RSK jako prioritní. V RAP je zmiňována například dlouhodobá podpora naplnění
konceptu „triple helix“, a to zejména prostřednictvím inovačních voucherů pro účely iniciace spolupráce
výzkumných subjektů a firem. Dále jsou zmiňovány aktivity přispívající k dlouhodobému posílení
spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou.
SRR Opatření 1.2 - Rozvoj univerzit a výzkumných institucí
1.2.1

Zvyšování kvality výuky

Aktivita bude zacílena na modernizaci studijních programů a jejich sladění s požadavky místního trhu
práce. Podpořeno bude také zlepšení infrastrukturních, prostorových a materiálních podmínek pro
výzkumně zaměřené studijní programy. Podporován bude rozvoj dostupnosti přístupu k internetu. Aktivita
bude naplňována v souladu s Národní RIS3 strategií, především s klíčovou oblastí změn B: Zvýšení kvality
veřejného výzkumu.
V souladu s Rámcem rozvoje vysokého školství do roku 2020 bude ze strany MŠMT finančně podpořena
internacionalizace vysokých škol včetně mobilitních programů studenty i pracovníky vysokých škol. MŠMT
bude rovněž podporovat kvalitu zahraniční spolupráce, zejména krátkodobých studijních pobytů
a zlepšení systému uznávání studia v zahraničí a podporovat atraktivitu českých vysokých škol pro
zahraniční studenty.
V rámci RAP jsou plánovány aktivity vedoucí k zatraktivnění doktorských oborů na vysokých školách,
k podpoře modernizace a internacionalizace vzdělávání, či ke zkvalitnění vnitřního managementu
regionálních vysokých škol. Podporováno by rovněž mělo být zkvalitňování výuky a zvyšování relevance
vysokoškolského vzdělávání pro potřeby praxe. Zmiňován je také rozvoj studijního prostředí vhodného pro
znevýhodněné skupiny včetně úpravy prostor, pořízení poradenských služeb.
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1.2.2 Podpora výzkumu a vývoje ve veřejných výzkumných institucích a na univerzitách
Podpora bude zacílena na větší otevřenost a dostupnost vědecko-výzkumných infrastruktur pro výzkumné
týmy z jiných pracovišť, posílení interdisciplinarity realizovaného výzkumu a rozšíření počtu excelentních
výzkumných týmů schopných účastnit se mezinárodních vědeckých programů typu Horizon 2020.
V souladu s Rámcem rozvoje vysokého školství do roku 2020 bude finančně podporováno budování
omezeného počtu excelentních mezifakultních center výcviku studentů doktorských studijních programů.
Budou rovněž vytvářeny platformy pro navazování mezioborové, mezifakultní, meziinstitucionální
a mezinárodní spolupráce, včetně spolupráce s jinými než vysokoškolskými výzkumnými institucemi
a dalšími partnery.
V rámci veřejných institucí bude podpořeno především zkvalitnění prostorových a materiálních podmínek
pro výzkumně zaměřené studijní programy a zvýšení zájmu studentů o výzkumně zaměřené studijní
programy včetně programů s významem pro regionální či národní trh práce. Pokračovat budou rovněž
národní dotační tituly zaměřené na vědecko-výzkumné aktivity ze zdrojů Technologické agentury ČR
a Grantové agentury ČR. Aktivita bude ve sledovaném časovém úseku naplňována mimo jiné
prostřednictvím projektů realizovaných v rámci OP VVV. Realizace aktivity bude probíhat v souladu s cíli
Národní RIS3 strategie. Důraz bude kladen na soulad regionálních systémů podpory inovací a regionálního
trhu práce.
V RAP jsou avizovány aktivity směřované k získávání odborníků ze soukromé sféry a ze zahraničí pro
veřejný výzkum, k propojování studijních programů a vzdělávacích činností regionálních VŠ s praxí.
Podporováno rovněž bude strategické řízení vysokých škol.
SRR Opatření 1.3 – Podpora integrace dopravních systémů
1.3.1 Budování infrastruktury pro regionální a městskou dopravu
V oblasti regionální dopravy budou dále zkvalitňovány integrované dopravní systémy jednotlivých krajů.
Na úrovni měst bude aktivita realizována především formou podpory hromadné dopravy ve městech
v elektrické trakci, veřejné dopravy na pohon CNG a elektrobusů. Řada měst pak (mimo jiné
prostřednictvím integrovaných strategií) plánuje propojení dopravních systému v rámci aglomerací. Města
nad 50 000 obyvatel budou muset zpracovat Strategický rámec udržitelné městské mobillity (Sustainable
Urban Mobility Framework - SUMF) nebo na něj navazující Plán udržitelné městské mobility (Sustainable
Urban Mobility Plan - SUMP).
V rámci aktivity budou realizovány kroky vedoucí k zavádění účinných systémů řízení městského silničního
provozu a informování účastníků dopravy. Opatření budou směřována také k vytváření systému ochrany
center měst před zbytnou automobilovou dopravou. Zvláštní důraz bude kladen na města střední velikosti
(15 – 40 tisíc obyvatel), kde bude ve spolupráci se samosprávami usilováno o interval na úrovni
nepřetržité obsluhy. Města nad 50 000 obyvatel musí mít zpracovaný Strategický rámec udržitelné
městské mobility (Sustainable Urban Mobility Framework - SUMF) nebo na něj navazující Plán udržitelné
městské mobility (Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP), aby mohla po roce 2017 čerpat prostředky z
OPD a IROP.
Dle RAP budou subjekty v jednotlivých krajích realizovat aktivity vedoucí k výstavbě a modernizaci systémů
městské a příměstské dopravy na drážním principu, k obnově vozidlového parku osobní železniční dopravy,
či k nákupu nízkoemisních autobusů a trolejbusů, včetně naváděcích a odbavovacích systémů.
Podporovány budou rovněž kroky podporující bezpečnost v motorové i bezmotorové dopravě.
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Prostřednictvím městských integrovaných strategií ITI a IPRÚ bude v mnoha metropolitních oblastech
podpořen rozvoj přestupních terminálů.
1.3.2 Budování infrastruktury pro dopravu v klidu
V rámci aktivity budou podpořeny intervence směřující k výstavbě záchytných parkovacích ploch
v blízkosti konečných stanic MHD ve městech a u železničních stanic s intervalovou dopravou na
předměstích měst. Tato opatření podpoří využívání MHD na úkor individuální automobilové přepravy.
Města nad 50 000 obyvatel musí mít zpracovaný Strategický rámec udržitelné městské mobility
(Sustainable Urban Mobility Framework - SUMF) nebo na něj navazující Plán udržitelné městské mobility
(Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP), aby mohla po roce 2017 čerpat prostředky z OPD a IROP.
V rámci RAP jsou jako návazné aktivity uváděny intervence vedoucí k rozvoji přestupních terminálů a uzlů
pro veřejnou dopravu (záchytná parkoviště pro osobní vozy a kola). V některých krajích/městech bude
podporován vznik parkovacích věží pro jízdní kola.
1.3.3 Budování infastruktury pro nemotorovou dopravu
Podpořeny budou primárně takové cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol
a za službami. V rámci měst a silnic s větší frekvencí dopravy budou ve vhodných lokalitách vytvářeny
cyklopruhy. Podpořen bude také rozvoj doprovodné infrastruktury (odpočívadla, dopravní značení,
stojany a úschovné boxy pro parkování jízdních kol apod.) a zeleň u cyklostezek a cyklotras. Bude řešeno
rovněž v rámci SUMF a SUMP jednotlivých měst.
V RAP jsou s touto aktivitou nejčastěji spojovány kroky vedoucí k dalšímu budování cyklostezek a cyklotras
včetně souvisejícího zázemí a projekty směřující k podpoře bezpečnosti cyklodopravy a pěší dopravy.
Několik krajů má navíc zřízen dotační titul na podporu rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy, případně
i na udržování čistoty cyklistických komunikací.
1.3.4 Budování veřejných terminálů pro multimodální dopravu
Veřejné terminály pro multimodální dopravu (dále jen terminály) budou budovány v souladu s Koncepcí
nákladní dopravy (Strategií podpory logistiky z veřejných zdrojů), Dopravními sektorovými strategiemi,
2. fáze a Nařízením Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské
dopravní sítě TEN-T č. 1315/2013.
Dle RAP budou v krajích realizovány projekty směřující k rozvoji multimodální dopravy a k podpoře nových
technologií překládky dle vývoje této oblasti v zahraničí.
1.3.5 Rozvoj mezinárodních letišť
Dle Koncepce letecké dopravy 2016-2020 jsou důležitá veřejná mezinárodní letiště rozdělena do
3 kategorií, a to tak, aby všechny významné aglomerace, které tvoří póly růstu České republiky, měly
zajištěno napojení na leteckou dopravu. Hlavním důvodem je zajistit vhodné podmínky pro potenciální
zahraniční investory.
Podporován bude další rozvoj mezinárodních letišť s důrazem na jejich napojení na ostatní druhy dopravy
zejména železniční a silniční, dále aktivity zaměřené na posilování pozice ČR v oblasti mezinárodního
civilního letectví a zkvalitňování letových provozních služeb, např. systém řízení letového provozu.
Problematika je řešena v Koncepci letecké dopravy.
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SRR Opatření 1.4 – Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury
1.4.1 Rozšíření a zkvalitnění dopravní infrastruktury
Pro posílení konkurenceschopnosti rozvojových území je zapotřebí doplnit chybějící dopravní
infrastrukturu, resp. jejich napojení na hlavní dopravní tahy. Aktivita má také environmentální rozměr
spojený především s budováním obchvatů a útlumem dopravy v centrech velkých měst. Prioritizace
výstavby dopravní infrastruktury je řešena v rámci dokumentu Dopravní sektorové strategie, 2. fáze,
jehož součástí je i celostátní multimodální dopravní model.
Systematicky bude řešena také kvalita komunikací 2. a 3. třídy a místních komunikací s cílem předcházet
havarijním stavům silniční sítě na regionální úrovni. Místní komunikace ve správě obcí budou i v letech
2017 a 2018 podpořeny dotačním titulem MMR, a to se zvýšenou alokací. Ze strany regionálních stálých
konferencí byla identifikována potřeba vyčlenit ze státních programů na tuto oblast větší objem finančních
prostředků. Silnice II. a III. třídy ve správě krajů budou podpořeny z rozpočtu Státního fondu dopravní
7
infrastruktury .
Dle informací z RAP budou kraje podporovat aktivity související s modernizací a výstavbou silnic II.
a III. třídy, ale i aktivity zaměřené na opravu a rekonstrukci mostů. Aktivity RAP jsou také zaměřeny na
zkvalitnění místních komunikací. Některé kraje zmiňují i podporu rozvoje vodní dopravy a přípravu
modernizace vodních cest.
1.4.2 Doplnění chybějící technické infrastruktury
Aktivita bude ve sledovaném období naplňována různorodými projekty od těch zaměřených na
modernizaci centrálního zásobování teplem, přes výstavbu a modernizaci úpraven vody, až po intervence
zaměřené na rozšíření pokrytí vysokorychlostním internetem. Aktivita bude v období 2017-2018
mj. naplňována prostřednictvím výzev vyhlašovaných v rámci prioritních os 3 a 4 OP PIK a prioritní osy 1
OP ŽP.
V oblasti podpory vodohospodářské infrastruktury bude podporován rozvoj infrastruktury vodovodů
a kanalizací v rámci národních dotačních titulů. Podporována bude výstavba vodovodů a kanalizací
pro veřejnou potřebu se zvláštním zaměřením na kořenové a domácí ČOV, dále na výstavbu nebo
rekonstrukci úpraven vod a souvisejících vodárenských objektů a nakonec na výstavbu, intenzifikaci nebo
rekonstrukci ČOV. Podpora je určena obcím a jejich svazkům, v případě domácích ČOV i vlastníkům
nemovitostí určených k bydlení. V současné době probíhá schvalování navazujícího dotačního programu,
který bude pokrývat období 2017-2021. Předmět a rozsah podpory bude shodný s předchozím
programem, navíc bude rozšířen o podporu opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku
vody. Jedná se o podporu propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování,
včetně posilování akumulace pitné vody pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
Podporovány budou aktivity vedoucí k maximalizaci pokrytí území širokopásmovými, vysokorychlostními
telekomunikačními službami na pevných i mobilních sítích (včetně napojení periferních lokalit s řídkým
osídlením).
Ministerstvo zemědělství bude plnit roli jednoho z gestorů v oblasti zvyšování hustoty a zlepšování kvality
sítě lesních cest. Cílem finanční podpory výstavby a rekonstrukcí lesních cest je lepší zpřístupnění lesních
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Dle návrhu rozpočtu SFDI pro rok 2017 předloží Ministr dopravy do 15. 2. 2017 návrh financování oprav,
rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy v roce 2017.

porostů nejen pro potřeby vlastníka lesa (provádění hospodaření v lese), ale i pro společnost (zejména
rekreační funkce lesa) a pro potřeby ochrany lesa (zásahy integrovaného záchranného systému).
Budování infrastruktury pro nakládání s odpady bude podpořeno zejména prostřednictvím OP ŽP, jenž
podpoří zejména aktivity na oblast prevence vzniku odpadů a materiálového využití odpadů.
Ministerstvem životního prostředí byla připravena Politika ochrany klimatu v ČR, kterou vzala vláda ČR na
vědomí v červnu 2016. Politika určuje hlavní cíle a opatření v oblasti ochrany klimatu na národní úrovni
tak, aby zajišťovala splnění cílů snižování emisí skleníkových plynů v návaznosti na povinnosti vyplývající
z mezinárodních dohod a závazky vyplývající z legislativy Evropské unie. Tato strategie přispěje
k dlouhodobému přechodu na udržitelné nízkouhlíkové hospodářství ČR do roku 2050. Finální schválení
Politiky vládou ČR, včetně stanoviska SEA, je předpokládáno v prvním čtvrtletí roku 2017. V letech 2017 2018 bude tak probíhat implementace konkrétních opatření, která jsou obsažena v této strategii.
Kraje budou dle informací v RAP realizovat aktivity zaměřené na optimalizaci a rekonstrukci veřejného
osvětlení, zlepšení pokrytí vysokorychlostním internetem, výstavbu kanalizací, výstavbu, modernizaci
a intenzifikaci čistíren odpadních vod, i na zvýšení kvality dodávky pitné vody.
1.4.3 Doplnění chybějících typů podnikatelské infrastruktury
Podpořeny budou intervence zaměřené na technické a stavební rekonstrukce brownfieldů a jejich
přeměnu na moderní podnikatelské objekty. Podpořeny budou také vybrané průmyslové zóny. Příjemcem
podpory budou především malé a střední podniky a obce. Aktivita bude v období 2017-2018 naplňována
především prostřednictvím výzev vyhlašovaných v rámci programu podpory Nemovitosti OP PIK .
Prostřednictvím Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury budou podpořeny
vybrané průmyslové zóny se státní podporou, případně rozvojové plochy brownfieldů, a to v případě
zajištění dostatečných zdrojů v rozpočtu kapitoly MPO. V roce 2016 proběhla vyhledávací studie MPO
nových rozvojových lokalit pro výstavbu průmyslových zón se státní podporou. Materiál byl předložen
vládě, ale v důsledku trvajících rozporů, nebyl dosud schválen. Vláda ČR dne 11. 4. 2016 usnesením č. 310
souhlasila s přípravou a výstavbou Strategické průmyslové zóny Přerov-Bochoř s tím, že stávající
vnitrostátní veřejné a mezinárodní neveřejné letiště zůstanou v provozu.
V oblasti podpory brownfieldů bude Ministerstvem průmyslu a obchodu spuštěn dotační titul „Program
podpory Regenerace a podnikatelského využití brownfieldů“ pro období 2017-2023 o předpokládané výši
dotace dvě miliardy korun. Pro rok 2017 je alokováno v rozpočtu MPO 100 mil. Kč. Příjemci podpory
mohou být pouze obce a kraje, které leží na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský,
Ústecký a Karlovarský) a hospodářsky problémových regionů.
V rámci jednotlivých RAP jsou nejčastěji zmiňovanými aktivitami krajů rozvoj strategických průmyslových
zón, rekonstrukce brownfieldů a nevyhovujících nemovitostí pro účely podnikání a zvyšování kapacity
pro odborné vzdělávání v malých a středních podnicích.
1.4.4 Doplnění chybějící infrastruktury pro cestovní ruch
Aktivita bude naplňována investicemi do dalšího rozvoje silných stránek rozvoje cestovního ruchu regionů.
Nejvýznamnější rozvojové příležitosti představují následující formy cestovního ruchu: městský, kulturně poznávací, sportovně - rekreační, kongresový a incentivní cestovní ruch, případně formy cestovního ruchu
využívající venkovský prostor. Realizované investice přispějí k rozvoji základní a doprovodné infrastruktury
cestovního ruchu a tím i ke zvýšení kvality služeb v destinacích. V rámci této aktivity budou podporovány
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i investice na podporu udržitelného využití potenciálu. Tyto aktivity přispějí k tvorbě nových pracovních
míst, snížení sezónnosti, zpřístupnění aktivit a atraktivit, aktivnějšímu začlenění znevýhodněných cílových
skupin i tvorbě nových produktů cestovního ruchu.
Jednotlivé kraje plánují dle RAP další péči o kulturní a přírodní dědictví, modernizaci kulturních zařízení,
či expozic muzeí a galerií, i marketing a služby cestovního ruchu. Oblast cestovního ruchu zároveň patří
mezi nejčastěji podporovaná témata v rámci krajských dotačních titulů. Mezi podporovaná témata patří
například podpora destinačních managementů, turistických informačních center, či podporu kulturních
památek. Podporovány budou i cyklostezky a cyklotrasy umožňující přístup k objektům cestovního ruchu a
jako prvek rozvoje cestovního ruchu.
1.4.5 Řešení veřejných prostranství a zeleně a revitalizace zanedbaných částí města
Aktivita bude naplňována projekty na revitalizaci funkční zeleně či veřejných prostranství (např. náměstí,
parků, ulic, nábřeží, návsí atd.) s maximálním využitím prvků a struktur zelené infrastruktury dle místních
podmínek. V některých regionech lze očekávat také intervence zaměřené na humanizaci sídlišť
a deprivovaných území.
Veřejná prostranství budou řešena mimo jiné i v sociálně vyloučených lokalitách. Akční plán boje proti
sociálnímu vyloučení 2016-2020 předpokládá, že vhodným návrhem veřejných prostorů lze přispět
ke zvýšení bezpečnosti, omezení konfliktů a negativních jevů v sousedství. Opatření bude do značné míry
implementováno pomocí dotačního titulu MMR zaměřeného na demolice budov v sociálně vyloučených
lokalitách. Zájemce o dotaci musí mít zpracován „projekt následného využití revitalizovaného území“.
Dle RAP budou v souvislosti s danou aktivitou podporovány zejména projekty cílené na humanizaci
a regeneraci sídlišť, revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně, či revitalizaci veřejných prostranství
SRR Opatření 1.5 – Adaptabilita trhu práce
1.5.1 Zvýšení flexibility a zefektivnění vzdělávací soustavy s ohledem na předpokládaný demografický
vývoj
Podpořeno bude především budování nové a rozvoj stávající infrastruktury pro předškolní vzdělání
v územích s pozitivním demografickým vývojem, a to zejména v suburbánních prostorech v blízkosti
velkých center. Dlouhodobě jsou nedostatečné kapacity mateřských a základních škol především
v okresech Praha-východ a Praha-západ. Z celonárodního pohledu však budou dle demografických
prognóz (viz např. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020)
počty dětí v mateřských školách v období 2017-2018 klesat. Vzhledem k zavedení povinného posledního
ročníku předškolního vzdělávání ve školním roce 2017/2018 se může avizované snižování kapacity dětí
posunout.
Především pro případy směnného provozu ve výrobě nebo některých veřejných služeb, je klíčové, aby
rodiče měli možnost zajistit pro své děti předškolní nebo družinovou výchovu i mimo tradiční provozní
časy ve všední dny dopoledne. Zvýšení fyzické dostupnosti může být dosaženo nejen prostřednictvím
posílení veřejné dopravy, ale také například zavedením podpůrné pečovatelské služby pro doprovod dětí
mezi školou a volnočasovými aktivitami. Pro zajištění flexibility je klíčová možnost prodloužení provozu MŠ
nebo družiny, zavedení dětské skupiny pro nestandardní časy, organizace příměstských táborů v době
prázdnin apod.
Vytvoření dostatečné kapacity předškolních zařízení přispívá k lepším možnostem uplatnění rodičů na trhu
práce. Podpořeny budou rovněž kroky směřující k lepšímu mapování demografických trendů a jejich vazbu
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na základní a střední školství. Podpora bude směřována rovněž k aktivní spolupráci především mezi
středními a vysokými školami ve vazbě na potřeby spojené se změnami vzdělávací soustavy.
Akcentovaným tématem bude také celoživotní vzdělávání a jeho další rozvoj.
V rámci RAP patří mezi nejčastěji uváděná témata zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogů,
podpora vzdělávání v technických a přírodovědných oborech a zvyšování zájmu o jejich studium, zvyšování
jazykové úrovně angličtiny učitelů a pedagogů MŠ, ZŠ a SŠ a rozvoj strategického řízení v předškolním,
primárním a sekundárním vzdělávání.
1.5.2 Zapojení zaměstnavatelů do odborné přípravy a odborného vzdělávání
Aktivita bude naplňována v souladu s cíli MŠMT v oblasti vzdělávací soustavy. Dílčí projekty budou
zaměřeny také na rozvoj polytechnického vzdělávání a lepší připravenost žáků na potřeby trhu práce.
V souladu s Národní RIS3 strategií bude podpořena snaha o lepší využití spolupráce místních aktérů
při řešení potřeb v oblasti zaměstnanosti v krajích ČR, a to například formou predikce regionálního trhu
práce v úzké spolupráci se zaměstnavateli. Podporována bude spolupráce škol se zaměstnavateli (zejména
na úrovni základních a středních škol v regionu s cílem posílení vazeb na trhu práce) s cílem optimalizovat
oborové nabídky v oblasti středního vzdělávání – praxe žáků, studentů a pedagogů.
MPSV v této souvislosti zpracovalo projekt Predikce trhu práce, v jehož rámci budou v následujících letech
zpracovávány projekce trhu práce na národní a především pak na regionální úrovni. Výstupy těchto
predikcí mohou následně sloužit jako báze pro koncepční rozhodnutí MŠMT při nastavování systému
regionálního odborného školství.
Dle informací z RAP lze ze strany krajů očekávat aktivity směřující k realizaci zvýšení a zkvalitnění
potřebných kapacit pro odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů a ke zvýšení kvalifikace
zaměstnanců.
1.5.3 Podpora motivace žáků a studentů ve vazbě na místní trh práce
Vzhledem k nedostatku pracovních sil v technických, přírodovědných a zdravotnických oborech bude
aktivita naplňována především intervencemi, které mají za cíl zvýšit zájem dětí a žáků o studium
technických a přírodovědných oborů. Manuální zručnost a vztah k přírodě budou podporovány již
u předškolních dětí. Snahy budou rovněž směřovat ke zvýšení relevance Rámcových vzdělávacích
programů, Školních vzdělávacích programů a akreditovaných vzdělávacích programů pro potřeby
zaměstnavatelů v daném regionu. Finanční prostředky budou dostupné především z evropských
a národních zdrojů, nezanedbatelná je však také role místních aktérů (obcí, svazků obcí, krajů, církve,
soukromých osob) při propojování škol a potřeb zaměstnavatelů. V souladu s Vládní strategií pro rovnost
žen a mužů v České republice na léta 2014-2020 budou mimo jiné zaváděny cílené programy na
relativizaci a odstraňování genderově podmíněných vzorců chování a tradic, které omezují vyrovnané
zastoupení žen a mužů ve vzdělávání a výběru povolání. Jednotlivé kraje dále mohou v rámci své
kompetence podpořit vybrané obory stipendijním programem.
Prostřednictvím kariérního poradenství na základních a středních školách bude podpořen soulad
kvalifikační struktury absolventů a potřeb trhu práce. Dílčí projekty budou zacíleny na zřízení pozice
kariérního poradce na základních a středních školách.
Podpora motivace žáků a studentů by ze strany krajů měla být dle RAP naplňována prostřednictvím
zkvalitnění přípravy studentů pro uplatnění na trhu práce a zvýšením kvality předškolního, primárního
i sekundárního vzdělávání v regionu.
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1.5.4 Integrace trhů práce a spolupráce se zaměstnavateli v územním kontextu
Projekty naplňující tuto aktivitu budou zaměřeny na komplexnější úkoly typu koordinace služeb
zaměstnanosti či podpory zaměstnanosti ve venkovských oblastech, ale také na zvyšování kvalifikace
zaměstnanců. Zcela zásadní je v tomto smyslu harmonizace požadavků regionálních zaměstnavatelů
s přípravou, dovednostmi a výstupními znalostmi studentů učňovských zařízení, integrovaných středních
škol, středních technických škol.
V rámci projektu Predikce trhu práce dojde k vytvoření udržitelného systému spolehlivých predikcí
a monitoringu trhu práce, který bude propojovat národní a regionální úroveň a jehož výsledky budou
reflektovat podstatné dopady technologických trendů na trh práce a specifika regionálního vývoje. Bude
zkvalitněna existující podoba monitoringu trhu práce realizovaného ÚP ČR mezi zaměstnavateli tak,
aby byl využitelný pro zkvalitnění výstupů projekcí trhu práce. Pozornost bude věnována rovněž
začleňování občanů EU a občanů třetích zemí na trh práce.
V rámci OP Z jsou vyhlašovány výzvy na podporu projektů zaměřených na vzdělávání zaměstnanců,
realizován je projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II, v jehož rámci poskytuje ÚP ČR
zaměstnavatelům příspěvky na podporu vzdělávání jejich zaměstnanců.
Dle RAP by aktivita měla být naplňována podporou zaměstnanosti, a to zejména uchazečů o zaměstnání
a osob znevýhodněných na trhu práce, zvýšením adaptability starších pracovníků a zvyšováním klíčových
a odborných kompetencí zaměstnanců.
1.5.5 Zabránění odlivu mozků, vzdělaných a mladých skupin obyvatelstva mimo území aglomerací
Aktivitu lze vnímat jako průřezovou, která je ovlivněna celkovou ekonomickou výkonností aglomerací,
možností pracovního uplatnění či kvalitou životního prostředí. V regionech jsou plánovány rovněž projekty
na zkvalitnění péče o mladé a kvalifikované zaměstnance. Pro zabránění odlivu mozků vzdělaných
a mladých lidí je nezbytné v regionech vytvářet kvalitní, vysoce kvalifikovaná a dobře placená pracovní
místa jak ve veřejném, tak privátním sektoru.
Byla vytvořena pracovní skupina k budoucímu nastavení systému investičních pobídek (v gesci MPO),
v rámci jejíž činnosti by měl vzniknout systém investičních pobídek, který by motivoval investory
k vytváření kvalitních, vysoce kvalifikovaných a dobře placených pracovních míst.
Dle jednotlivých RAP by aktivita měla být naplněna lepší spoluprací škol s firmami, podporou
polytechnického vzdělávání, kariérního poradenství i zájmového a neformálního vzdělávání. Dle RAP je
zásadní také zlepšit odbornou úroveň pracovníků tak, aby byla v souladu s požadavky trhu práce.
SRR Priorita 2 – Rozvoj klíčové infrastruktury nadregionálního významu
SRR Opatření 2.1 – Modernizace silniční infrastruktury
2.1.1 Dobudování chybějících úseků dálnic (s důrazem na TEN-T)
Aktivita přispěje ve sledovaném období k naplňování úkolů stanovených v Politice územního rozvoje ČR,
ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen PÚR ČR), schválené usnesením vlády č. 276 ze dne 15. dubna 2015,
a k dobudování klíčové dopravní infrastruktury propojující hlavní rozvojové oblasti České republiky. Bude
financována jak výstavba, modernizace, obnova a zkapacitnění již provozovaných úseků dálnic a silnic
I. tříd sítě TEN-T. Výchozím podkladem je nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1315/2013 o hlavních
směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě. Dále je problematika výstavby a modernizace
infrastruktury řešena v dokumentu Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (usnesení vlády č. 850/2013).
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2.1.2 Rozvoj silnic I. třídy zajišťujících strategické propojení center a rozvojových území
Aktivita má kromě rozměru propojení center a rozvojových území, také rozměr environmentální. Dílčí
projekty budou připravovány se snahou zlepšit stav v těch obcích, kde komunikace vedou jejich
intravilánem a výrazně poškozují místní životní prostředí, a to nikoliv na úkor výrazného zhoršení životního
prostředí v jiné lokalitě. V hustě osídlených oblastech pak bude cílem intervencí omezení kongescí.
Problematika výstavby a modernizace infrastruktury řešena v Dopravních sektorových strategiích, 2. fáze.
Bude podpořena realizace významných projektů na silnicích I. třídy v regionech a dalších zásadních akcí,
které jsou plánovány z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
2.1.3 Napojení na páteřní silniční infrastrukturu budováním obchvatů a přeložek
Intervence přispějí k řešení problému nedostatečného napojení některých regionů na páteřní síť silniční
infrastruktury, slabého vzájemného propojení některých regionů a problému vysokých intenzit dopravy
v intravilánu obcí, skrze které jsou vedeny důležité silniční tahy. Realizována bude výstavba, obnova
a zlepšovaní parametrů silničních komunikací, a to zejména těch, které zajistí bezproblémové napojení
na páteřní infrastrukturu, především TEN-T. V oblastech s vysokou hustotou zalidnění a vysokou úrovní
dopravního zatížení budou budovány obchvaty sídel. Problematika výstavby a modernizace infrastruktury
řešena v Dopravních sektorových strategiích, 2. fáze.
Dle RAP budou kraje přispívat k naplňování aktivity prostřednictvím modernizace a výstavby silnic II.
a III. třídy ve vlastnictví kraje a budováním obchvatů a přeložek na silnicích těchto kategorií.
SRR Opatření 2.2 – Modernizace železniční sítě
2.2.1 Modernizace a dostavba konkrétních úseků železniční sítě
Aktivita bude naplňována dalším rozvojem železniční sítě, klíčových koridorů a uzlů, včetně rekonstrukce
a modernizace zastávek. Podpora bude zaměřena jak na klíčovou síť TEN-T, tak na rozvoj nákladních
železničních koridorů a na příměstskou a regionální dopravu. Výchozím podkladem je nařízení Evropského
parlamentu a Rady č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě. Dále je
problematika výstavby a modernizace infrastruktury řešena v Dopravních sektorových strategiích, 2. fáze.
2.2.2 Zkvalitnění a zkapacitnění nejvytíženějších železničních tratí
Aktivity týkající se obnovy, modernizace, rekonstrukce či revitalizace budou zaměřeny na potřeby nákladní
dopravy (zvýšení traťové třídy zařízení) i na potřeby osobní dopravy (modernizace nástupišť, zlepšení
dostupnosti pro potřeby osob se sníženou schopností pohybu a orientace). Realizovány budou také
intervence zaměřené na modernizaci infrastruktury pro příměstskou dopravu. Problematika výstavby
a modernizace infrastruktury řešena v Dopravních sektorových strategiích, 2. fáze.
SRR Opatření 2.3 – Rozšíření a modernizace energetických sítí
2.3.1 Výstavba a modernizace energetických sítí (v návaznosti na TEN-E)
Stabilní provoz přenosové soustavy si vyžaduje neustálé investice do jejich modernizace a zvyšování
bezpečnosti potřebných energetických sítí. Aktivita bude z velké části naplňována prostřednictvím
intervencí, jež by měly vést ke zlepšení kvality, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny a být
impulsem pro rozvoj průmyslu, podnikání a celé české ekonomiky. Aktivita bude naplňována
prostřednictvím úkolů stanovených v PÚR ČR. Aktivity budou naplňovat úkoly týkající se propojování
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evropských sítí stanovené v PÚR ČR a ve Státní energetické koncepci schválené v roce 2015. Jedná se
o napojení sítí v oblasti elektro-energetiky, plynárenství a dálkovodů (ropovody a jiné produktovody).
V období 2017-2018 bude aktivita naplňována mj. prostřednictvím výzev vyhlašovaných v rámci programu
podpory Smart Grids II OP PIK.
2.3.2 Zajištění bezpečnosti dodávek energií
Při naplňování aktivity budou realizovány projekty přispívající k energetické bezpečnosti České republiky,
mezi něž patří například zajištění provozuschopnosti a bezpečnosti jednotlivých systémů technické
infrastruktury, snaha o energetické využití odpadů, rekonstrukce a rozvoj systémů zásobování teplem,
či snížení náročnosti v energetickém sektoru. Aktivita bude v období 2017-2018 mj. naplňována
prostřednictvím výzev vyhlašovaných v rámci prioritní osy 3 OP PIK.

3.2

Prioritní oblast Územní soudržnost

Druhá prioritní oblast je zaměřena na soudržnost obyvatel a zkvalitnění podmínek života. V rozvojových
územích je prioritou především zvýšení kvality veřejných služeb, rozvoj a zlepšení podmínek pro
volnočasové aktivity obyvatel a sociální soudržnost. Ve stabilizovaných územích je nejvíce zapotřebí zajistit
v oblasti veřejných služeb jejich optimalizaci s ohledem na spádovost daných regionů, dále využití
rozvojového potenciálu území a snížení nesouladu mezi nabídkou a poptávkou v oblasti trhu práce.
V neposlední řadě také podpora zvýšení technologické a inovační úrovně podnikatelského sektoru.
U periferních oblastí je hlavním cílem zastavení prohlubování negativních disparit v těchto územích a jejich
dlouhodobá stabilizace a snaha o jejich následný rozvoj s ohledem na místní potenciál. V oblasti veřejných
služeb je to především zajištění jejich dostupnosti.
Průřezovou prioritou pro všechny typy území je integrace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením
ohrožených skupin obyvatel, dle cílů stanovených ve „Strategii boje proti sociálnímu vyloučení na období
2016 – 2020“, ve „Strategii sociálního začleňování 2014-2020, a ve „Strategii romské integrace do roku
2020“.
Opatření 3. X Podpora integrace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených skupin
obyvatelstva
3. X. 1 Poskytování specifického vzdělávání a realizace volnočasových aktivit
Opatření bude naplňováno v souladu se Strategií boje proti sociálnímu vyloučení a jeho akční plánem
na období 2016-2020. V oblasti předškolního vzdělávání bude cílem zvýšení podílu dětí ze sociálně
vyloučených lokalit účastnících se předškolního vzdělávání od 3 let věku.
V rámci základního školství budou realizovány kroky pro zvýšení podílu žáků z území s výskytem sociálně
vyloučených lokalit inkluzivně vzdělávaných v základních školách hlavního vzdělávacího proudu. V oblasti
středního školství budou analyzovány příčiny předčasného ukončování studia žáků ze sociálně
vyloučených lokalit a budou navrženy vhodné nástroje včasné intervence. V terciárním vzdělávání bude
cílem zvýšení počtu absolventů pocházejících z území s výskytem sociálně vyloučených lokalit.
Cílem bude také další vzdělávání, a to zvýšení počtu dospělých pocházejících ze sociálně vyloučených
lokalit, kteří získají novou kvalifikaci, případně si stávající kvalifikaci zvýší, rozšíří, prohloubí nebo obnoví.
Mezi připravované intervence patří například zkvalitnění poradenství, zintenzivnění individuálního
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přístupu k žákům, komplexní práce s rodinou a rozšíření spolupráce jednotlivých aktérů a snahy o inkluzi
prostřednictvím volnočasových aktivit.
Dle informací z RAP považují kraje za stěžejní kroky při naplňování této aktivity podporu inkluzivního
vzdělávání, podporu infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže a navýšení počtu
studentů se specifickými potřebami ve vysokoškolském vzdělávání. Volnočasové aktivity jsou kraji často
podporovány prostřednictvím dotačních titulů.
3. X. 2 Vytváření pracovních míst a rozvoj sociálního podnikání a prostupného zaměstnávání
Významným faktorem budoucí systémové podpory sociálního podnikání je přijetí zákona o sociálním
podnikání. Akční plán boje proti sociálnímu vyloučení předpokládá jeho přijetí do konce roku 2017. Dílčí
projekty budou zaměřeny na zakládání nových a udržení či modernizaci stávajících sociálních podniků.
Aktivita bude podporována také prostřednictvím zajištění profesionálního poradenství při vzniku
sociálních podniků, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti.
Podporován bude vznik, start, rozvoj a udržitelnost sociálních podniků. Zvláštní pozornost bude věnována
aktivitám vedoucím k zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce a snadnějšímu přístupu
k financování sociálních podniků. Podporovány budou rovněž aktivity vedoucí k vytváření vhodných
podmínek pro rozvoj sociálního podnikání a sociálně odpovědných veřejných zakázek. Aktivity budou
směřovat též ke zvyšování povědomí o sociálním podnikání jako možnosti, jak podpořit místní ekonomiku.
Základním principem je realizovat podnikatelské aktivity tak, aby jejich činnost více než zisk generovala
zejména komunitní, společenský a environmentální prospěch. Cílem tedy není maximalizovat zisk, ale
naopak využít zisku z podnikatelských aktivit k rozvoji společnosti (zejména na lokální úrovni), sociální
integraci, ochraně a zlepšení životního prostředí a posilování místních ekonomických a společenských
vazeb. V rámci OP Z jsou vyhlašovány výzvy na podporu vzniku a rozvoje sociálních podniků. Dále je
připravován projekt zabezpečující činnost poradenské a konzultační sítě pro sociální podniky a subjekty,
které se chtějí stát sociálním podnikem.
V RAP jsou nejčastějšími intervencemi spojovanými s touto aktivitou podpora infrastruktury pro sociální
podnikání, aktivity řešící provoz sociálního podniku a podpora výstavby, rekonstrukce a vybavení sociálních
podniků
3. X. 3 Zabránění vzniku lokalit s koncentrací nízkopříjmového obyvatelstva s nízkým vzděláním
Dle zjištění Analýzy sociálně vyloučených lokalit jsou sociálně vyloučené lokality v rostoucí míře
problémem, jež se týká jak městského, tak venkovského prostoru. Jedním z nástrojů zajištění větší inkluze
obyvatelstva je zapojení nízkopříjmových skupin obyvatelstva na trh práce. Dalším nástrojem je zajištění
sociálního mixu a prosazování principu desegregace v oblasti bydlení. V současné době je finalizován
návrh zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení, který navrhuje problém segregace řešit v rámci
finančních mechanismů a standardů sociálních a dostupných bytů. Klíčové je rovněž průběžné analyzování
a monitorování míst, kde mohou v budoucnu vznikat sociálně vyloučené lokality a přijímání preventivních
opatření tak, aby se jejich vzniku předcházelo.
V rámci RAP jsou jako klíčové kroky zmiňovány aktivity podporující zvýšení uplatnitelnosti osob na trhu
práce ohrožených sociálním vyloučením (nebo sociálně vyloučených) a podpora prevence kriminality.
Prevence kriminality je rovněž častým námětem krajských dotačních titulů.
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3. X. 4 Podpora sociální integrace znevýhodněných skupin jejich zapojením do pracovního procesu
V období 2017-2018 budou realizovány aktivity zaměřené na posílení aktivní politiky zaměstnanosti
s důrazem na podporu zaměstnanosti mladých osob. Intervence budou zaměřeny také na podporu
sociálních podniků a na zlepšení jejich vybavenosti. Podporovány budou aktivity v oblasti sociální
prevence, tedy aktivit ovlivňující proces socializace a sociální integrace jedince a aktivity zaměřené na
změnu nepříznivých ekonomických podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny trestné činnosti.
Mezi podporované aktivity bude patřit podpora paktů zaměstnanosti, intenzivnější a efektivnější práce
s nezaměstnaným; nastavení funkčního mechanismu kontroly a eliminace participace na neoficiálním trhu
práce.
Dle RAP se jako klíčové intervence vedoucí k naplňování lokality jeví podpora zaměstnávání uchazečů
ze sociálně vyloučených lokalit, zvyšování kompetencí osob ohrožených sociálním vyloučením a zapojení
lokálních aktérů v problematice nezaměstnanosti a sociálního začleňování.
Priorita 3 Zkvalitnění sociálního prostředí rozvojových území
Opatření 3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti veřejnými službami
3.1.1 Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně dimenzované sítě škol s ohledem na demografické
trendy a aktuální i budoucí potřeby
V období 2017-2018 bude oblast základního a středního školství řešena primárně akčními plány rozvoje
vzdělávání. V oblasti mateřského a základního školství budou implementovány místní akční plány
vzdělávání (MAP), v oblasti středního a vyššího odborného školství krajské akční plány vzdělávání (KAP).
V rámci MAP budou realizovány přednostně oblasti předškolního vzdělávání a péče, čtenářské
a matematické gramotnosti a inkluzivního vzdělávání a podpory dětí a žáků ohrožených sociálním
vyloučením. Na úrovni základního školství budou realizovány přednostně oblasti s vazbou na klíčové
kompetence, kterými jsou cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory a práce s digitálními
technologiemi. V rámci KAP budou realizovány přednostně oblasti s vazbou na klíčové kompetence
v oblastech cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi. Mezi
další aktivity patří bezbariérovost škol, školských zařízení a rozšiřování kapacit kmenových učeben.
Podpora rozvoje a obnovy materiálně-technické základny regionálního školství v okolí velkých měst
postižených rezidenční suburbanizací (zejména tzv. „prstenec“ v zázemí hlavního města Prahy) bude
v období 2017-2018 podpořen dotačním titulem „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické
základny regionálních škol v okolí velkých měst“, jehož správcem je Ministerstva financí a programem
„Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi
a dobrovolnými svazky obcí“, jehož správcem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Jedná se o aktivitu, která byla ze strany RSK označena jako prioritní. Dle schválených RAP patří mezi
priority krajů při realizaci této aktivity nová výstavba, či rekonstrukce objektů ZŠ a SŠ, stavební úpravy,
pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v klíčových kompetencích a schopnost práce s digitálními
technologiemi. Některé kraje v rámci svých dotačních titulů podporují technické vzdělávání.
3.1.2 Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně dimenzované sítě zdravotnických zařízení s ohledem na
demografické trendy a aktuální i budoucí potřeby
V roce 2017 bude z evropských zdrojů pokračovat podpora pořízení přístrojového vybavení a technologií
ve vybraných centrech vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii a vysoce specializované
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zdravotní péče v onkogynekologii a u poskytovatelů zdravotních služeb v rámci tzv. návazné péče. Rovněž
bude za přispění ESIF pokračovat podpora vzniku sítě poskytovatelů komunitních služeb psychiatrické
péče. V rámci ESIF bude rovněž podpořen vznik a zajištění fungování regionálních center zdraví
zaměřených na tvorbu a realizaci programů podpory zdraví a zdravotní gramotnosti ohrožených skupin.
Tato centra se zaměří na řešení specifických zdravotních problémů obyvatel jednotlivých krajů. Podpora
bude zaměřena také na rozvoj modernizace a obnovy technického a přístrojového vybavení stávající
infrastruktury Zdravotnické záchranné služby a návazných složek v rámci Integrovaného záchranného
systému (IZS) včetně zlepšení standardů pro poskytnutí první pomoci, včasnou diagnostiku a přenos
informací o pacientech (např. projekty e-health, rozšíření přenosných AED apod.)
Pro následující období je připravován dotační program na realizaci strategických investic přímo řízených
organizací Ministerstva zdravotnictví – FN Brno, FN Olomouc, FN Plzeň, Thomayerova nemocnice Praha,
IKEM Praha, VFN Praha, FN Hradec Králové. V oblasti regionálního zdravotnictví bude klíčová podpora
investičních akcí k zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém kraji v souvislosti s rozšířením
strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny. Pro období let 2017 – 2022 je připraven program na
podporu hospicové paliativní péče v ČR, který si klade za cíl dosáhnout zvýšení kapacity hospicových lůžek,
a to dosažením kapacity hospicových lůžek v počtu 5 lůžek na 100 000 obyvatel.
K rozvoji podpory zdraví a prevence nemocí také významně přispěje finanční podpora z dotačních
programů, Národní program zdraví – projekty podpory zdraví a Národní program řešení problematiky
HIV/AIDS, podobně jako implementace Národní strategie Zdraví 2020 a jejich akčních plánů.
Obnova a rozvoj materiálně-technické základny regionálního školství bude financována prostřednictvím
projektu financovaného z OP Zaměstnanost. Projekt bude zaměřen na zvýšení dostupnosti a vytvoření
možností zdravotní péče pro osoby bez domova a osoby, kterým hrozí sociální vyloučení. Primárním cílem
projektu je vybudování, vybavení a zajištění provozu ordinací praktických lékařů v Brně a Ostravě a
dovybavení stávající ordinace praktického lékaře a gynekologa v Praze pro osoby bez domova a zajištění
zdravotní péče pro tyto osoby v terénu (prostřednictvím sanitního či upraveného dodávkového vozu na
každou jednu ordinaci.
Jedná se o aktivitu, která byla ze strany RSK označena jako prioritní. Kraje v rámci svých dotačních titulů
mnohdy podporují vzdělávání lékařů působících v daných krajích. Některé dotační tituly krajů jsou
zaměřeny i na zvýšení komfortu pacientů při poskytování lůžkové péče. Dle informací uvedených v RAP
budou kraje realizovat projekty zaměřené na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci budov a vybavení
zdravotnických zařízení (mimo projekty, které splňují podmínky IROP).
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3.1.3 Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně dimenzované sítě sociálních služeb s ohledem
na demografické trendy a aktuální i budoucí potřeby
Intervence ve venkovském prostoru budou v oblasti sociálních služeb do značné míry naplňovány
prostřednictvím integrovaného nástroje CLLD, který zahrnuje i venkovský prostor v rozvojových oblastech.
Aktivity a priority v oblasti sociálních služeb jsou v jednotlivých krajích určeny Střednědobými plány
rozvoje sociálních služeb. Podpora z národní úrovně bude směřovat z velké části do procesu
deinstucionalizace pobytových sociálních služeb.
Pro zkvalitnění sociálního života obyvatel v daných oblastech je vhodné rozšíření a zkvalitnění sítě
sociálních služeb s důrazem na služby pro rodiny s dětmi, které jsou klíčové pro prevenci sociálně
patologických jevů. Přítomnost konkrétních sociálních služeb pomůže k sanaci již vzniklých problémů. Mezi
konkrétní služby pro ohrožené dítě a jeho rodinu lze zařadit především nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež, sociálně aktivizační služby, služby rané péče a terénní programy.
Jedná se o aktivitu, která byla ze strany RSK označena jako prioritní. Kraje jsou důležitým aktérem v oblasti
přerozdělování financí na podporu sociálních služeb. Nad rámec toho, mají kraje zřízeny mnoho dotačních
titulů zaměřených na zlepšení situace v sociální oblasti, a to například na činnosti soustředěné na podporu
sociálně zdravotních aktivit.
Opatření 3.2 Rozvoj a zlepšování podmínek pro volnočasové aktivity obyvatel a pro využití kulturního
potenciálu
3.2.1 Rozšiřování nabídky sportovního a kulturního vyžití
Aktéři regionálního rozvoje na všech úrovních budou i nadále podporovat rozšiřování nabídky kulturních
a sportovních aktivit a jejich atraktivitu a dostupnost pro všechny cílové skupiny. Podporován bude rozvoj
a zvyšování kvality volnočasových aktivit a infrastruktury ve venkovském prostoru. Rozšiřována bude
nabídka sportovního a kulturního vyžití, rozvoj spolkových a občanských aktivit a zázemí pro jejich činnost.
V oblasti kultury budou aktivity zaměřeny na tvorbu nových instalací v dosud nezpřístupněných objektech
Národního památkového ústavu, restaurování a prezentaci specifických historických sbírek státních hradů
a zámků, podporu instalací objektů v soukromém vlastnictví a zpřístupnění historických knihovních fondů
Národního památkového ústavu odborné veřejnosti.
Dále bude zkvalitňována nabídka veřejných informačních a knihovnických služeb (program Knihovna pro
21. století) a regionálních muzeí také jako komunitního prostoru.
Mezi související aktivity nejčastěji zmiňované v RAP patří opravy kulturních památek, které neleží
na územní MPR/Z a VPR/Z, a které nejsou zařazeny na seznamech UNESCO, NKP, výstavba knihoven,
rekonstrukce, vybavení profesionálních i neprofesionálních knihoven a budování sportovních areálů
(vnitřních i venkovních) a dětských hřišť.
3.2.2 Provozování neformalizovaných aktivit s důrazem na aktivity cílené na mládež, seniory
a znevýhodněné skupiny obyvatel
Aktivita bude naplňována projekty podporujícími neziskový sektor a jeho aktivity zaměřené na mládež,
seniory a znevýhodněné skupiny obyvatel. Realizace aktivity by měla přispět k prevenci patologických
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jevů, integraci a aktivizace dotčených skupin obyvatel a ke zdravému životnímu stylu a bezproblémovému
soužití generací.
Dle RAP budou v krajích realizovány aktivity směřované na podporu odborného vzdělávání, kariérového
poradenství, zájmového a neformálního vzdělávání, stavební úpravy, či pořízení vybavení pro zajištění
rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání.
3.2.3 Posilování místní identity, podpora rozvoje a fungování místní komunity
Silná sounáležitost občanů s regionem patří mezi základní faktory, které pomáhají rozvinout místní
potenciál a přispívají k regionálnímu rozvoji dané oblasti. Podpořeny budou kroky aktérů regionálního
rozvoje na všech úrovních, které povedou k posilování místní identity a společenské koheze.
Dle RAP bude v souvislosti s naplňováním aktivity řešena především problematika rekonstrukce a výstavby
staveb v majetku obce a veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu a podpora zaměstnanosti
ve venkovských oblastech.
3.2.4 Podpora kulturních památek
Obnova kulturních památek bude podporována v rámci památkových finančních programů. Cílem je
rovněž zvýšení vypovídací kvality Ústředního seznamu kulturních památek a tím zvýšení právní jistoty
vlastníků památkově chráněných věcí a zjednodušení a zkvalitnění výkonu veřejné správy na úseku
památkové péče.
V rámci krajů jsou vyhlašovány dotační tituly na podporu památkové péče, ale i na podporu technických
atraktivit. V některých krajích jsou vyhlašovány i specificky zaměřené dotační tituly – např. na obnovu
historických varhan.
Opatření 3.3 Podpora bydlení jako nástroje sociální soudržnosti
3.3.1 Úpravy a rozšiřovaní kapacit bydlení v rozvojových územích pro vybrané znevýhodněné skupiny
obyvatel podle specifických místních podmínek
Ve sledovaném období bude podporováno dostupné bydlení a to formou pořízení bytů, bytových domů
a nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby bydlení se sociálním kontextem (včetně nutných vazeb
na zajištění podpory samostatného bydlení prostřednictvím sociálních služeb). Hlavními cílovými
skupinami budou osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené, osoby se zdravotním
postižením, senioři a osoby v bytové nouzi. Mimo tématiky dostupného bydlení budou intervence
směřovat také na humanizaci sídlišť a deprivovaných území.
Dle RAP bude podpořena bytová výstavba a revitalizace domovního fondu a výstavba startovacích bytů
a domů pro seniory.
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Priorita 4 Vyvážený rozvoj stabilizovaných území
Opatření 4.1 Zajištění odpovídající kapacity infrastruktury veřejných služeb
4.1.1 Zajištění územní dostupnosti a adekvátních kapacit vzdělávání
V rámci aktivity budou podpořeny investice do zajištění kvalitní infrastruktury škol. Cílem bude udržení
optimálních kapacit mateřských škol v reakci na demografický vývoj, udržení a zkvalitňování kapacit
určených pro vzdělávání na základních školách a optimalizace sítě a vybavenosti středních škol včetně
optimalizace oborů dle potřeb trhu práce.
4.1.2 Zajištění územní dostupnosti a adekvátních kapacit základní zdravotní péče
Stěžejním úkolem je stabilizace lidských zdrojů ve zdravotnictví a ohodnocení zdravotnické profese
na úrovni, která by odpovídala kvalitě a náročnosti poskytovaných služeb. Na vládní úrovni jsou
projednávána 3 navazující zvýšení platů zdravotníků o 10 %. Financování navýšení v roce 2017 bude
zajištěné prostřednictvím úhradové vyhlášky na rok 2017. Z prostředků ESIF bude mimo jiné podporováno
specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků, jehož hlavním cílem je zajistit dostatečný počet
zdravotnických profesionálů potřebný pro dostupnou péči.
V souladu se strategií reformy psychiatrické péče schválené MZ ČR bude kladen důraz na vytvoření sítě
poskytovatelů komunitních služeb psychiatrické péče, modernizaci lůžkové péče a na podporu služeb
prevence a poradenství (včetně terénních služeb), tj. vytvoření center duševního zdraví. K naplňování
aktivity bude nezbytná meziinstitucionální spolupráce dotčených subjektů. Stěžejní úkolem bude rovněž
stabilizace lidských zdrojů v oblasti psychiatrické péče a ohodnocení této zdravotnické profese na úrovni,
která by odpovídala kvalitě a náročnosti poskytovaných služeb.
4.1.3 Zajištění územní dostupnosti a adekvátních kapacit sociálních služeb
V souladu s procesem deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb je stále větší důraz kladen
na podporu terénních služeb a pobytových sociálních služeb komunitního typu, včetně služeb sociální
prevence a sociálního poradenství. Podpořeno bude mimo jiné pořízení vybavení mobilního týmu
pro poskytování zdravotně sociální pomoci s důrazem na sociálně vyloučené lokality.
Za účelem naplňování aktivity budou podpořeny snahy o meziobecní spolupráci v oblasti sociálních služeb.
Mezi možné vhodné oblasti meziobecní spolupráce v této oblasti lze řadit společné komunitní plánování,
či zajištění dostupnosti sociálních služeb v daném území. Zvyšování kvality v sociálních službách bude
řešeno formou profesního vzdělávání pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků a
managementu.
4.1.4 Zkvalitnění služeb trhu práce a zajištění kapacit a inovativního poskytování veřejných
a neveřejných služeb
K naplňování aktivity přispějí intervence zaměřené na větší zapojení sociálních inovací v oblasti
poskytování veřejných a neveřejných služeb. V oblasti trhu práce budou podpořeny intervence vedoucí
k jeho větší flexibilitě, např. podpora částečných úvazků a omezení dalších bariér při vstupu na trh práce.
V oblasti sociálních inovací se také předpokládá přínos projektů mezinárodní spolupráce.
Dle RAP jsou klíčovými kroky naplňujícími aktivitu optimalizace postupů ve veřejné správě, profesionalizace
dobrovolnictví a vyšší využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v oblasti nezaměstnanosti,
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sociálního začleňování a veřejné správy. Budou rovněž realizovány kroky vedoucí k zavádění komplexního
přístupu k Age managementu (poradenství, vzdělávání, zavádění u zaměstnavatelů).
SRR Opatření 4.2 – Zlepšení vnitřní a vnější dostupnosti území
4.2.1 Zajištění odpovídající veřejné dopravy spojující stabilizovaná území s regionálními centry
K naplňování této aktivity dojde například formou integrace tarifů v jednotlivých městech i v regionální
dopravě, či podporou dopravních terminálů. Řešeno v rámci dokumentů Koncepce veřejné dopravy
a Plány dopravní obslužnosti (celostátní a krajské plány). Dopravní obslužnost lze zajišťovat i alternativními
způsoby, jakými je například provozování spojů na základě předchozího objednání či splnění jiných
předchozích podmínek.
Dle RAP by aktivita měla být naplňována zejména prostřednictvím výstavby a rekonstrukce dopravních
terminálů a zastávek, integrace a řízení dopravních systémů a obnova vozového parku a výstavbou
a modernizací přestupních terminálů.
4.2.2 Zkvalitnění regionálních a místních dopravních sítí (silnice II. a III. třídy, místní komunikace,
železnice, cyklostezky)
Rozvoj a údržba silnic II. a III. třídy bude i nadále patřit mezi stěžejní cíle krajů České republiky. Financování
silnic II. a III. třídy bude do značné míry podpořeno z ESIF, přičemž seznam takto podpořených úseků silnic
II. a III. třídy je povinnou součástí regionálních akčních plánů. Místní komunikace pod správou obcí pak
bude i v období 2017-2018 možné podpořit z národních zdrojů. Rozvoj cyklostezek, cyklistických pruhů a
doplňkové infrastruktury z ESIF bude vázán především na dojížďku do zaměstnání. Podporována bude
také modernizace železniční dopravy.
Aktivita je ze strany RSK vnímána jako prioritní. Dle RAP bude aktivita naplňována zejména
prostřednictvím rekonstrukce a výstavby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje a rovněž zkvalitněním
místních komunikací. Mezi podporované aktivity by měla patřit i výstavba a rekonstrukce parkovišť.
4.2.3 Zajištění dostupnosti a kapacity technické infrastruktury
Aktivity v rámci regionů budou zaměřeny na aktivity pokrývající výstavbu a modernizaci čistíren odpadních
vod, kanalizace, rekonstrukci a rozvoj soustav zásobování teplem, ale i rozvoj chytrých distribučních sítí.
V období 2017-2018 budou vzhledem k realokaci finančních prostředků do OP ŽP více podpořeny čističky
odpadních vod. Aktivita bude v období 2017-2018 mj. naplňována výzev vyhlašovaných v rámci
prostřednictvím prioritní osy 3 OP PIK.
V rámci RAP jsou zmiňovány zejména aktivity vedoucí ke zvýšení kvality dodávky pitné vody, či k výstavbě
a modernizaci čistíren odpadních vod.
SRR Opatření 4.3 – Podpora inovací v podnikání
4.3.1 Vytváření podmínek pro vznik a rozvoj malých a středních podniků
Ze strany státu budou v období 2017-2018 realizovány další kroky ke snížení administrativní zátěže
podnikatelů (viz např. Akční plán na podporu hospodářského růstu pro rok 2016). Podporován bude
celkový rozvoj podnikatelského sektoru, včetně vzniku nových podniků a umožnění jejich dalšího rozvoje.
Podporovány budou projekty malých a středních podniků vedoucích ke zvyšování dostupnosti moderních
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informačních a komunikačních technologií. Důraz bude kladen na zajištění dostatečného financování
začínajících a inovativních podniků, a to jak v průmyslu, tak ve službách. Podpořen bude také rozvoj
poradenských služeb pro začínající podnikatele a zlepšení netechnických kompetencí.
Aktivita bude v období 2017-2018 mj. naplňována prostřednictvím výzev vyhlašovaných v rámci prioritní
osy 2 OP PIK. Pro usnadnění vstupu do podnikání bude podpořena především infrastruktura poradenských
služeb a přístup k financování, a to včetně přístupu k rizikovému kapitálu. V souladu s Vládní strategií
pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014-2020 bude kromě dalšího poskytována
systematická podpora podnikání žen a budou zaváděny cílené programy pro zvýšení počtu žen –
podnikatelek.
Dle informací z RAP jsou ze strany krajů plánovány aktivity zaměřené na podporu podnikatelských záměrů,
budování školicích středisek, či na rozvoj podnikatelského a inovačního prostředí v regionu. Některé kraje
nabízí i vlastní dotační tituly na podporu podnikání, či program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé
podnikatele na svém území.
4.3.2 Zvýšení technologické úrovně firem pořízením moderních strojů, zařízení, know-how a licencí
Ve sledovaném období budou z evropských zdrojů financovány především malé a střední firmy, a to jak
začínající (do 3 let od vzniku), tak rozvíjející se. Projekty budou směřovány na prořízení strojů a zařízení,
zavádění moderních technologických postupů, či na pořizování software a hardware pro řízení výroby
a obchodu. Podpořena bude také životaschopnost zemědělských firem. Aktivita bude v období 2017-2018
mj. naplňována prostřednictvím výzev vyhlašovaných v rámci prioritní osy 2 OP PIK.
Subjekty v krajích budou dle RAP podporovat podnikatelské záměry začínajících podniků, infrastrukturu pro
rozvoj podnikání a projekty začínajících a rozvojových firem. Některé kraje nabízí v rámci svých dotačních
titulů také podnikatelské vouchery.
4.3.3 Podpora většího využívání inovací ve výrobě, managementu řízení a marketingu
Dle Strategie inteligentní specializace je základním faktorem dlouhodobého ekonomického růstu ČR
zvýšení inovační výkonnosti, a to především v segmentu podnikatelských subjektů zakládaných,
vlastněných a řízených občany ČR. Aktivita bude naplňována důrazem na zlepšení netechnických
kompetencí - strategické řízení, marketing, inovační management, apod.
V rámci RAP jsou akcentovány především aktivity směřující k rozvoji podnikatelského a inovačního
prostředí v regionu a ke zvýšení inovativních firem a k rozvoji konkurenceschopnosti regionu v duchu
konceptu inteligentní specializace. Některé kraje poskytují podnikatelské vouchery a poskytují zvýhodněné
úvěry pro malé podnikatele.
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4.3.4 Podpora všech forem udržitelného cestovního ruchu s ohledem na místní potenciál
V rámci této aktivity budou podporovány investice na udržitelné využití a zpřístupnění kulturněhistorického a přírodního dědictví. Podporované aktivity budou směřovat na zpřístupnění kulturněhistorických a přírodních atraktivit, rozprostření návštěvnosti mimo citlivá území, rozvoj aktivitních forem
turistiky, podporu udržitelné dopravy a v neposlední řadě i tvorbu nových produktů udržitelného
cestovního ruchu.
Také ve stabilizovaných územích budou podpořeny kulturní památky jako významný faktor cestovního
ruchu v regionech. Restaurování movitých kulturních památek bude i v období 2017-2018 financováno
z národních a regionálních zdrojů.
Ministerstvo zemědělství bude v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v operaci 6.4.2
Podpora agroturistiky financovat projekty na výstavbu nebo modernizaci malokapacitního ubytovacího
zařízení včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury. Tyto investice povedou
k diverzifikaci příjmů, vytváření nových pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly a k podpoře
širšího využití zemědělských podnikatelů.
Subjekty v krajích budou dle RAP podporovat zkvalitňování infrastruktury pro cestovní ruch, či zkvalitňovat
marketing destinačních společností a produkty cestovního ruchu. Kraje také zřizují dotační tituly
na podporu cestovního ruchu obecně, na podporu turistických informačních center a turistických oblastí,
či na podporu rozvoje cykloturistiky.
SRR Priorita 5 – Oživení periferních území
SRR Opatření 5.1 – Podpora rozvoje lokální ekonomiky
5.1.1 Podpora rozvoje a diverzifikace malého a středního podnikání s ohledem na rozvojový potenciál
periferního regionu
Aktivita navazuje na snahy o rozeznání rozvojového potenciálu na místní úrovni a jeho rozvinutí
prostřednictvím rozvoje podnikání, jež má na daném území tradici. Intervence budou zároveň zaměřeny
na diverzifikaci malého a středního podnikání v odvětvích tradičních a konkurenceschopných pro daný
region včetně nových perspektivních odvětví.
Dle RAP považují kraje za stěžejní intervence vážící se k této aktivitě zvyšování konkurenceschopnosti
začínajících a rozvojových malých a středních podniků, investice do zemědělských podniků a podporu
zemědělských produktů a podporu start-upů a malých a středních firem.
5.1.2 Podpora konceptu lokální ekonomiky
Česká republika bude v období 2017-2018 podporovat šíření dobré praxe při realizaci konceptu lokální
ekonomiky. Mezi principy lokální ekonomiky lze zařadit kvalitnější energetický management
a energetickou soběstačnost municipalit a mikroregionů.
Ministerstvo zemědělství se bude v této oblasti spolupodílet formou financování projektů v Programu
rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností.
Operace je zaměřena na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů
zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu
ve venkovských oblastech, a to podporou vybraných ekonomických činností jako je např. řemeslná výroba
a výroba tradičních produktů na venkově.
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V rámci regionů a obcí budou akcentovány aktivity zaměřené na podporu rozvoje lokálních ekonomik
a podporu tradičních řemesel a uměleckých oborů. V některých regionech pak lze očekávat rozvoj
zemědělských podniků a podnikatelské činnosti.
V RAP je ve spojitosti s touto aktivitou nejčastěji zmiňován rozvoj sociální ekonomiky, dále podpora
cestovního ruchu, a to formou vytváření a propagace konkurenceschopné turistické nabídky, Kraje svými
dotačními tituly podporují regionální/místní výrobky i výrobce a tradiční řemesla.
5.1.3 Podpora podnikatelských investic s ohledem na tvorbu pracovních míst
Aktivity v rámci regionů budou zaměřeny na podporu zvyšování konkurenceschopnosti začínajících firem,
podporu vzdělávání v podnicích i na podporu podnikatelských záměrů malých a středních podniků. Mezi
podporované aktivity patří propagace nabídky průmyslových zón, podnikatelských ploch a objektů a jejich
následná nabídka potenciálním investorům, sdružování HR manažerů firem v regionech, kteří dokážou
jasně specifikovat mezery v pracovním trhu a problematiku zaměstnanosti dle vlastních zkušeností.
V RAP jsou nejčastěji zmiňovanými aktivitami kroky vedoucí ke zvýšení a zkvalitnění potřebných kapacit
pro odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů, k rozvoji poradenských služeb pro začínající
inovační podniky a k podpoře podnikatelských záměrů a malých a středních podniků.
5.1.4 Podpora kulturních památek v periferních regionech
V periferních regionech budou kulturní památky podporovány v rámci památkových finančních programů.
Aktivita bude naplňována prostřednictvím dotačního titulu MZe (Údržba a obnova kulturních
a venkovských prvků pro rok 2017), kde budou zvýhodněny projekty, které budou realizovány v obci, která
spadá do státem podporovaných regionů.
SRR Opatření 5.2 – Podpora zvýšení kvality pracovní síly
5.2.1 Podpora vzdělávání sociálně vyloučených a ohrožených skupin obyvatelstva
Na podporu aktivity budou realizovány projekty zaměřené na individuální přístup k osobám ohroženým
sociálním vyloučením. K začlenění ohrožených skupin na trhu práce budou přispívat i projekty rozvíjející
klíčové kompetence u žáků MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ.
Subjekty v krajích budou dle RAP realizovat aktivity zaměřené na sociální integraci dětí a žáků, podporu
uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu
práce prostřednictvím sociálních služeb (terénní, ambulantní, komunitní) a na rozvoj vzdělávací
infrastruktury pro MŠ, ŽS a pro zájmové a neformální vzdělávání.
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5.2.2 Zvýšení uplatnění flexibilních forem zaměstnání a prostupného zaměstnání v regionech s vysokou
mírou nezaměstnanosti
Podpoření zaměstnanosti v regionech s vysokou nezaměstnaností bude probíhat podporou zvýšení
zaměstnanosti žen, zejména ve věkových kategoriích, kde je jejich zaměstnanost výrazně nižší než
zaměstnanost mužů; podporou genderově nestereotypních zaměstnání a odborností pro muže i ženy
zejména prostřednictvím rekvalifikací a formou osvětových kampaní; podporou a zaváděním genderových
auditů ve veřejné i soukromé sféře a implementací jejich výsledků do chodu organizace; podporou
dočasných částečných úvazků zejména u osob pečujících o děti a další závislé osoby apod. Pro řešení
problémů v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti lze i nadále využívat investiční pobídky
poskytované podle zákona č. 72/2000 Sb.
Kraje považují dle RAP za hlavní kroky přispívající k naplňování této aktivity podporu flexibilních forem
práce, rozvoj diverzity managementu, harmonizaci rodinného a pracovního života a podporu
zaměstnanosti žen včetně doprovodných aktivit (podpora podnikání, poradenství žen na mateřské a
rodičovské dovolené).
SRR Opatření 5.3 – Zajištění základních služeb a obslužnosti
5.3.1 Zajištění adekvátní dopravní dostupnosti a obslužnosti v periferních územích ve vazbě na příslušná
centra
Mezi klíčové faktory přispívající ke konkurenceschopnosti periferních regionů je jejich kvalitní dopravní
dostupnost na hlavní rozvojová centra. V rámci aktivity proto budou připravena opatření na zkvalitnění
dopravní infrastruktury a dopravní obsluhy během pracovního týdne i mimo něj. Pozornost bude
zaměřena zejména na vznikající vnitřní periferie na hranicích krajů.
Dle RAP budou subjekty v krajích realizovat projekty zaměřené na zlepšení dostupnosti regionů
prostřednictvím úseků mimo síť TEN-T, rekonstrukci, modernizaci, či výstavbu krajských silnic II. a III. třídy
a na zvyšování atraktivity a spolehlivosti veřejné dopravy (rozvoj integrovaných systémů veřejné dopravy).
5.3.2 Podpora zajištění základních veřejných služeb
Ze strany státu budou realizovány kroky přispívající k udržení sítě základních veřejných služeb v periferních
oblastech. V oblasti mateřského a základního školství bude v souladu se Strategií vzdělávací politiky do
roku 2020 systematicky posilována síť mateřských a základních škol. Koordinace rozvoje předškolního,
základního, zájmového a neformálního vzdělávání v regionech bude do značné míry realizována
prostřednictvím místních akčních plánů vzdělávání.
MŠMT bude v roce 2017 a 2018 nadále vyhlašovat rozvojový program na podporu odborného vzdělávání
určený pro střední školy jednotlivých krajů. Předpokládaná výše finančních prostředků na kalendářní rok
činí 200 mil. Kč. MŠMT vyhlásilo Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních
speciálních pedagogů ve školách na období leden – srpen 2017. Jeho cílem je zajistit zlepšení kvality
vzdělávání ve středních školách zapsaných do školského rejstříku zajištěním podpůrných a vyrovnávacích
opatření poskytovaných žákům přímo ve školách prostřednictvím činnosti školních psychologů a školních
speciálních pedagogů.
V souladu s Národní strategií rozvoje sociálních služeb 2016-2025 bude podporována dostupnost sítě
sociálních služeb v jednotlivých krajích i napříč ČR. Posilována bude provázanost mezi obecní, krajskou
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a národní úrovní v oblasti střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. Pro zajištění adekvátní sítě
mateřských a základních škol a sociálních služeb je žádoucí pokračující meziobecní spolupráce.
Podpora dostupnosti všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost v odlehlých
oblastech bude poskytována prostřednictvím dorovnání kapitační platby pro malé praxe a zvýšení úhrady
v oblastech, kde je zajištění péče podstatně omezeno (dle vyhlášky č. 273/2015 Sb.). Nové zřizování praxí
všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost a zubních lékařů je podporováno
8
prostřednictvím dotačního titulu MZd . K naplnění aktivity je však nezbytné zapojení krajů a zdravotních
pojišťoven.
V oblasti požární ochrany bude stěžejní role Hasičského záchranného sboru ČR, resp. Hasičských
záchranných sborů jednotlivých krajů. Ze strany Ministerstva vnitra budou poskytovány dotace jednotkám
sborů dobrovolných hasičů obcí. V horských oblastech (Šumava, Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše,
Orlické hory, Jeseníky, Beskydy) bude ze strany státu (Ministerstva pro místní rozvoj) pokračovat finanční
podpora Horské služby.
Kraje jsou spolugestorem naplňování aktivity, neboť do jejich gesce spadá, mimo jiné, financování
sociálních služeb a zřizování středních škol. Většina krajů poskytuje dotace jednotkám požární ochrany
obcí. Mezi akcentovaná témata patří rovněž bezpečnost obyvatel a kyberbezpečnost.

3.3

Prioritní oblast Environmentální udržitelnost

Vedle aktivit vedoucích k podpoře konkurenceschopnosti českých regionů a aktivit směřujících ke snížení
meziregionálních a vnitroregionálních rozdílů bude cílem regionální politiky státu také dosažení
environmentální udržitelnosti. Prioritní oblast je proto relevantní pro celé území České republiky.
V období 2017-2018 bude v environmentální oblasti kladen zvláštní důraz na regeneraci brownfieldů,
a to těch, jež jsou v majetku obcí a krajů v hospodářsky problémových regionech a ve strukturálně
postižených krajích (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský). Významným úkolem státu je rovněž
nalezení efektivních opatření pro přizpůsobení se změně klimatu. V této oblasti bude stěžejní naplňování
Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu.
V urbánních územích dochází ke koncentraci socio-ekonomických aktivit, což může způsobit významné
změny krajiny a životního prostředí. Je proto nezbytné, aby docházelo ke sladění socioekonomického
rozvoje s limity a možnostmi životního prostředí v daných územích. Cílem prioritní oblasti je výrazně
přispět k efektivnímu využívání přírodních zdrojů, minimalizovat negativní dopady lidské činnosti
a přírodních hrozeb na životní prostředí.

8

Seznam oblastí s omezenou dostupností zdravotních služeb všeobecných praktických lékařů nebo praktických lékařů
pro děti a dorost ke stažení na http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/program-na-podporu-dostupnostizdravotnich-sluzeb-praktickych-lekaru_11690_3.html.
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SRR Priorita 6 – Ochrana a udržitelné využívání přírodních zdrojů v regionech
SRR Opatření 6.1 – Odstraňování starých ekologických zátěží, revitalizace brownfieldů a území po bývalé
těžbě nerostných surovin
6.1.1 Odstraňování starých ekologických zátěží
Mezi stěžejní cíle odstraňování starých ekologických zátěží bude patřit zdokumentování co největšího
počtu starých ekologických zátěží, jejich zavedení do informačního systému a provedení jejich prioritizace.
Následnými kroky bude provedení průzkumných prací na kontaminovaných lokalitách a vlastní sanační
zásah směřující k odstranění kontaminace a návazných rizik. Intervence budou zaměřeny tak, aby
podpořily plnění všech programů zlepšování kvality ovzduší.
V RAP jsou jako intervence vážící se k této aktivitě uvedeny zejména kroky směřující k inventarizaci
a následně také k odstraňování a sanaci ekologických zátěží. Mezi další plánované aktivity zmiňované
v RAP patří zajištění monitoringu černých skládek a jejich následná likvidace.
6.1.2 Revitalizace brownfieldů v městských i venkovských oblastech
Brownfieldy budou revitalizovány ve vazbě na podporu malých a středních podniků, které modernizované
prostory využijí pro rozvoj výrobních činností a služeb, s ohledem na potřeby místních obyvatel a
podmínky a možnosti využití území. Podporována bude také regenerace brownfieldů pro jiné než
podnikatelské využití, například pro kulturní, či vzdělávací účely. Bude podporováno doplnění
revitalizovaných ploch o plochy a prvky zeleně. Revitalizace budou zaměřeny tak, aby, pokud to bude
jejich využití umožňovat, podpořily plnění všech programů zlepšování kvality ovzduší.
Dle RAP jsou v krajích plánovány technické a stavební rekonstrukce brownfieldů, rekonstrukce brownfieldů
a nevyhovujících nemovitostí pro účely podnikání a aktivity směrující k využití nevyhovujících
podnikatelských nemovitostí nebo brownfieldů pro podnikání.
6.1.3 Rekultivace území po bývalé těžbě nerostných surovin
Rekultivace ploch po těžbě nerostných surovin bude prováděna s ohledem na udržitelné využívání území
a v relevantních případech s využitím procesů přírodě blízké obnovy území. Území po provedené
technické rekultivaci je třeba také revitalizovat. Při plnění aktivity bude v územích s ukončenou těžbou
zvážena revize chráněných ložiskových území a následné navrženo, které - v závislosti na stavu
zůstatkových zásob nevydobytých surovin - je možné zmenšit nebo zrušit. Revize chráněných ložiskových
území by mohla vést k uvolnění nových dodatečných rozvojových ploch, a to zejména v Ústeckém a
Karlovarském kraji.
SRR Opatření 6.2 – Snížení produkce komunálních odpadů a zvýšení jejich materiálového využití
6.2.1 Snížení produkce komunálního odpadu
V rámci aktivity se Česká republika zaměří na opětovné využití výrobků na konci životnosti (textil,
nábytek), čímž dojde k prevenci vzniku komunálních odpadů a na podporu zavádění systému door-todoor. Intervence budou financovány, jak z evropských zdrojů, tak z národních fondů a dotačních titulů.
Aktivita bude naplňována v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR a Programem předcházení
vzniku odpadů.
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6.2.2 Podpora prevence vzniku odpadů
Mezi stěžejní cíle České republiky patří snížení množství odpadů z výroby (předcházení vzniku
průmyslových odpadů). Šířeny budou principy celoživotního výrobkového cyklu („life cycle“). Aktivita bude
naplňována v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR a Programem předcházení vzniku odpadů.
6.2.3 Podpora inovativních přístupů k dalšímu materiálovému využití odpadů
Aktivita navazuje na evropské (Tematická strategie pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci)
i národní (Politika druhotných surovin) strategie v oblasti využívání surovin, jejichž společným cílem je
snížení závislosti výrobních procesů na primárních surovinách a jejich nahrazování surovinami z odpadů.
Ve sledovaném období bude nadále podporován oddělený sběr odpadů a energetické využívání pouze
těch odpadů, které již nelze adekvátně materiálové využít. Aktivita bude realizována prostřednictvím
evropských i národních zdrojů. Aktivita bude naplňována v souladu s Plánem odpadového hospodářství
ČR a Programem předcházení vzniku odpadů.
6.2.4 Podpora technologií v oblasti odpadového hospodářství
Mezi základní pilíře přispívající k lepší efektivitě odpadového hospodářství patří podpora kvalitních
technologií v této oblasti. Podporováno bude především budování třídících linek, zařízení na recyklaci
odpadů a systémů na podporu odděleně sbíraných a následně využívaných specifických druhů odpadů.
Dílčí projekty budou financovány za podpory evropských i národních finančních zdrojů. Aktivita bude
naplňována v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR a Programem předcházení vzniku odpadů.
V oblasti odpadového hospodářství (viz 6.2.1 – 6.2.4.) budou dle RAP v krajích realizovány aktivity
zaměřené na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, případně na efektivní
nakládání s odpady a jejich druhotné využití. Některé kraje zřizují dotační titul na podporu odpadového
hospodářství.
SRR Opatření 6.3 – Využívání obnovitelných zdrojů energie a podpora úspor energie a podpora úspor
energie ve vazbě na místní podmínky
6.3.1 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie ve vazbě na místní podmínky a limity v území
V rámci aktivity budou podpořeny intervence směřující k výstavbě nových a rekonstrukci stávajících
výroben elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů, které respektují místní požadavky z hlediska ochrany
životního prostředí. Podpořeny budou také malé a střední podniky, a to zejména v jejich snaze maximálně
využít potenciál pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií a využití obnovitelných zdrojů tepla
v rodinných a bytových domech a veřejných budovách. ¨
V jednotlivých RAP se aktivity na podporu rozšíření obnovitelných zdrojů objevují spíše sporadicky. Stejně
tak nebyl v krajích zaznamenán dotační titul realizovaný v této oblasti.
6.3.2 Podpora úspor energie se zaměřením na zvyšování energetické účinnosti a snížení emisí
znečišťujících látek a skleníkových plynů, produkovaných domácnostmi, a na aplikaci inovativních
technik v průmyslových sektorech a úspory energie včetně sektoru bydlení apod.
Důraz bude v období 2017-2018 kladen jak na sektor bydlení, který má stále značný potenciál v oblasti
úspor energie, tak do energetických úspor u veřejných budov. Podpora bude směřována také do oblasti
nízkoenergetické výstavby nových veřejných budov a rodinných domů.
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V rámci aktivity budou doplňkově realizována opatření zaměřená na snížení emisí z lokálního vytápění
(např. výměna kotle za nový s minimálními emisemi znečišťujících látek), snížení emisí ze stacionárních
zdrojů na zlepšení systému sledování, hodnocení a předpovídání kvality ovzduší. Intervence budou
zaměřeny tak, aby podpořily plnění Národního programu snižování emisí.
V RAP byla identifikována široká paleta aktivit přispívajících k úspoře energie. Mezi nejčastěji zmiňované
patří realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov, modernizace soustav osvětlení, či
podpora projektů zaměřených na nízkou energetickou náročnost veřejných budov.

SRR Opatření 6.4 – Omezování negativních vlivů dopravy (hluk, prach atd.) na obyvatelstvo a na krajinu
6.4.1 Snižování koncentrace znečišťujících látek z dopravy
V oblasti dopravy bude podporován rozvoj infrastruktury pro provoz vozidel na alternativní pohon (LNG,
CNG, elektromobilita, vodík), nákup nízkoemisních vozidel hromadné dopravy a veřejná doprava
v elektrické trakci. Intervence budou zaměřeny tak, aby podpořily plnění všech programů zlepšování
kvality ovzduší a Národního programu snižování emisí ČR.
V RAP kraje avizují především aktivity směřující k využití alternativních pohonů v silniční dopravě a podporu
nízkoemisních vozidel a souvisejících plnících stanic.
6.4.2 Provádění protihlukových opatření a zklidňování dopravy zejména v rozvojových územích
V rámci rekonstrukce, modernizace a výstavby silnic II. třídy a III. třídy a obchvatů sídel bude podporována
také výstavba protihlukových zdí a bariér. Aktivita bude rovněž naplňována realizací akčních plánů pro
pozemní komunikace, dráhy, letiště a zdroje hluku, které mají kraje povinnost zpracovat dle zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (§ 81c).
V RAP nejsou avizovány aktivity zaměřené výhradně na realizaci protihlukových opatření, spíše je podpora
snižování hlukové zátěže dávána do souvislosti s podporou nízkoemisních vozidel a s rozvojem systému ITS.
6.4.3 Realizace opatření na silnicích ve správě krajů a obcí, zlepšujících jejich migrační prostupnost
Při rekonstrukci, modernizaci a výstavbě nových komunikací bude rovněž brán zřetel na vybudování, resp.
rekonstrukci prvků silniční infrastruktury, které dle místních podmínek a potřeb zajistí prostupnost silniční
infrastruktury pro volně žijící živočichy (zejména s důrazem na výběr vhodného technického řešení těchto
objektů). Projekty na zlepšení migrační prostupnosti bude možné realizovat i na stávajících komunikacích
jako samostatné opatření.
SRR Opatření 6.5 – Udržitelné užívání vodních zdrojů
6.5.1 Snížení odběru vod
Budou podpořeny kroky vedoucí ke snížení odběru vod – zejména pak v průmyslu a v zemědělství. Budou
podporovány způsoby hospodaření s nižšími nároky na vodu. Zavádění takovýchto opatření může přispět
k naplňování cílů Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, ustavující
rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.

39

V rámci plnění dílčích úkolů z Usnesení vlády č. 620/2015 z 29. července 2015 „Realizace opatření pro
zmírnění negativních následků sucha a nedostatku vody“ připravuje Ministerstvo zemědělství
ve spolupráci se státními podniky Povodí analýzu, která vychází z evidovaných hlášení o odběrech
podzemních a povrchových vod pro potřeby vodní bilance (§22 zákona o vodách), tj. odběrů větších než
6000 m3/rok nebo 500 m3/měsíc, jejíž součástí je u odběrů povrchových vod také sledování hodnot
minimálních zůstatkových průtoků ve vodním toku pod místem odběru vod, který je v podstatě hlavní
omezující podmínkou v souvislosti s povolením odběru povrchové vody. Součástí analýzy budou
u vybraných uživatelů také nově navrhované hodnoty výše odběru ve výhledu. Analýza je zpracovávána
v 10leté časové řadě pro období 2006 až 2015.
Vzhledem k tomu, že každý povolený odběr, ať už podzemních nebo povrchových vod, je svým účelem
silně specifický, není možné stanovovat příliš formalistická jednotná pravidla pro jejich případné
omezování. Povolená množství odebírané vody se jeví vhodné upravit především v bilančně napjatých
oblastech povrchových a podzemních vod nebo v oblastech, kde dochází k vzájemnému ovlivňování
jednotlivých odběratelů, a to v období před koncem platnosti stávajících povolení - resp. podat návrh
na jejich optimalizaci v rámci stanoviska správce povodí a správce vodního toku k požadovanému odběru.
Po vyhodnocení analýzy bude možné také navrhnout dílčí úpravy vodohospodářské legislativy,
které by umožnily případné omezení nevyužívaných rezerv při odběrech povrchových a podzemních vod.
Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí
a místně příslušnými krajskými úřady pořídilo národní plány povodí pro druhé plánovací období plánování
v oblasti vod, tj. pro roky 2015 až 2021. Národní plány povodí obsahují v kapitole V.1.5 „Souhrn opatření
pro omezování odběrů a vzdouvání vod, včetně odůvodnění případných výjimek“ , jejichž účelem je
eliminovat nežádoucí vlivy zajišťování vodohospodářských služeb na množství povrchové a podzemní
vody.
V rámci některých RAP byly identifikovány projekty, které by měly přispět ke snížení odběru vod – například
budování nových a rekonstrukce zastaralých a nevyhovujících vodovodních sítí.
6.5.2 Omezení úniků z vodovodní sítě
V působnosti Ministerstva zemědělství je mimo jiné regulace oboru vodovodů a kanalizací, ochrana
spotřebitelů a podpora hospodářské soutěže v prostředí přirozeného monopolu tohoto oboru,
k uspokojování požadavků na dodávku pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod včetně nákladů,
zajištění dohledu nad zpracováním a plněním plánů financování obnovy vodovodů a kanalizací
a poskytování objektivních informací z oboru vodovodů a kanalizací veřejnosti.
Český statistický úřad sleduje ztráty vody v trubní síti, tyto údaje jsou každoročně zveřejňovány
Ministerstvem zemědělství v publikaci Vodovody, kanalizace ČR. V této souvislosti budou probíhat cílené
kontroly plnění plánu financování obnovy vodovodních sítí a rekonstrukci zastaralých a nevyhovujících
vodovodních sítí.
V rámci některých RAP byly identifikovány projekty, které by měly přispět ke snížení odběru vod – například
budování nových a rekonstrukce zastaralých a nevyhovujících vodovodních sítí.
6.5.3 Hospodaření se srážkovými vodami a opětovné využití vody
Zkvalitnění systémů hospodaření se srážkovými vodami a opětovného využití vody - který podporuje vsak,
retenci, případně využití srážkové vody přímo na pozemku, zavádění systémů přírodě blízkého odvodnění
i na dopravních plochách, a to pomocí zatravněných pásů, propustných povrchů, systémů povrchového
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odvádění srážkových vod do retenčních a vsakovacích objektů, a podpora zřizování vsakovacích
technologií na dešťové kanalizaci, zavádění a podpora systémů pro opětovné užití vod (tzv. „re-use“) jako
vody užitkové a systémů pro recyklaci vod, zejména opětovného využití málo znečištěných nebo částečně
vyčištěných odpadních vod a vod srážkových.
Ministerstvo zemědělství poskytuje dotační podporu na výstavbu, rekonstrukci či opravu obecních rybníků
a malých vodních nádrží. V letech 2016 – 2020 je realizován dotační program 129 290 „Podpora opatření
na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“. Podprogram 129 292 „Podpora opatření
na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví státu“ je určen pro státní
podniky Povodí a Lesy ČR. Podprogram 129 292 je zaměřen na rekonstrukci a opravu drobných vodních
toků a souvisejících vodních děl a rekonstrukci a opravu rybníků a malých vodních nádrží. Cílem je zajištění
péče o drobné vodní toky, související objekty a malé vodní nádrže, zajištění funkcí vodního toku
a udržování břehových porostů.
Podprogram 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“ je
zaměřen na zlepšení technického stavu malých vodních nádrží včetně objektů hrází, bezpečnostních
přelivů, nápustných a výpustných zařízení, atd., s důrazem na zvýšení bezpečnosti, případně zlepšení
bezpečného odtoku z kritických míst, a tím na zvýšení protipovodňové ochrany. Opatření přispějí ke
zvýšení schopnosti retence vody v krajině jako součást opatření proti nepříznivým následkům sucha.
V rámci podprogramu je možné podpořit opravu, rekonstrukci, odbahnění rybníků a malých vodních
nádrží a výstavbu nových rybníků a malých vodních nádrží.
Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí
a místně příslušnými krajskými úřady pořídilo národní plány povodí pro druhé plánovací období plánování
v oblasti vod, tj. pro roky 2015 až 2021. Hospodaření se srážkovými vodami je v národních plánech povodí
řešeno opatřením s celostátní působností CZE219001 „Sucho a nedostatek vodních zdrojů“, mezi jehož
dílčí opatření patří:






zahájit přípravy opatření na infiltraci povrchových a srážkových vod do vod podzemních na
vytipovaných lokalitách,
legislativně a metodicky podpořit využívání srážkových vod, osvěta veřejnosti zaměřená na šetrné
zacházení s vodními zdroji,
v rámci generelů odvodnění měst a obcí nebo podobných projektů řešit snížení podílu balastních
vod a snížení odvodněných ploch, řešit taktéž retenci srážkové vody a její využívání
nebo zasakování a
snižovat soustředěný odtok srážkových vod z dopravních staveb (retence, akumulace, vsakování).

Ministerstvo životního prostředí poskytuje skrze Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 finanční
prostředky na řešení srážkových vod a jejich opětovné využití. Konkrétně se jedná o aktivitu 1.3.2
Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění
kanalizací do toků. Podporovány jsou například podzemní retenční či zasakovací nádrže, povrchové
úpravy, zelené střechy, zasakovací pásy apod. Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 podporuje
hospodaření se srážkovými vodami přidruženě i v dalších aktivitách. Jedná se například o odstraňování
příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami, revitalizace v obcích, intravilánové úpravy s cílem
ozelenění a umožnění zasakování srážkových vod. Národní program Životní prostředí poskytuje finanční
prostředky na realizaci opatření podporující akumulaci a další využití tohoto typu vod.
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6.5.4 Podpora vodohospodářské infrastruktury
Mezi prioritní úkoly v rámci této aktivity bude patřit výstavba nových oddílných kanalizací a čistíren
odpadních vod v oblastech s vysokou ekologickou prioritou s přihlédnutím ke zdrojům pitné vody.
V oblastech s řídkým osídlením pak podpora decentralizovaného čištění odpadních vod a využívání
principů biologického čistění. Ministerstvo zemědělství bude plnit roli spolugestora v oblasti podpory
vodohospodářské infrastruktury na národní úrovni, a to především prostřednictvím podpory rozvoje
infrastruktury vodovodů a kanalizací v rámci národních dotačních titulů. Do konce roku 2017 bude
podpora probíhat v rámci programu „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury
vodovodů a kanalizací“. Tento program je zaměřen na podporu výstavby vodovodů a kanalizací
pro veřejnou potřebu, dále na výstavbu nebo rekonstrukci úpraven vod a souvisejících vodárenských
objektů a nakonec na výstavbu, intenzifikaci nebo rekonstrukci ČOV. Podpora je určena obcím a jejich
svazkům.
V současné době probíhá schvalování navazujícího dotačního programu, který bude pokrývat období
2017-2021. Předmět a rozsah podpory bude shodný s předchozím programem, navíc bude rozšířen
o podporu opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Jedná se o podporu
propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování, včetně posilování akumulace
pitné vody pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
Ministerstvo zemědělství bude i v období 2017-2018 na národní úrovni plnit roli jednoho z gestorů
v oblasti strategického plánování vodohospodářských opatření v lesích, kterými se rozumí investice do
retence vody v krajině (malé vodní nádrže v lesích), preventivních protipovodňových opatření (suché
nádrže, hrazení bystřin a další formy povodňové prevence na vodních tocích v lesích) a rychlé likvidace
povodňových škod na vodních útvarech v lesích. Odbornou správu a rozvoj vodohospodářské
infrastruktury v lesích vykonávají držitelé lesů, v případě majetku státu pak určení správci vodních toků
(nejčastěji státní podniky – Lesy České republiky, Vojenské lesy a statky, popř. podniky povodí).
Investice jsou financovány v případě opatření ve veřejném zájmu ze státního rozpočtu, v ostatních
případech z dotačních titulů (Program rozvoje venkova na období 2014-2020, operace 8.3.1 Zavádění
preventivních opatření v lesích, 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi); neinvestiční opatření
(opravy, údržba) se provádějí z provozních finančních prostředků majitelů nebo určených správců vodních
útvarů.
Ministerstvo zemědělství na základě doporučení Národního lesnického programu provedlo revizi
technických norem pro suché nádrže a pro hrazení bystřin a strží, návazně do roku 2018 předpokládá
novou vyhlášku o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa. V souladu s Národním
lesnickým programem a s materiálem Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha
a nedostatku vody (schválen vládou České republiky usnesením č. 620 ze dne 29. července 2015) má
Ministerstvo zemědělství zajistit maximální možné financování vodohospodářské infrastruktury v lesích
z veřejných rozpočtů – jen náklady na opatření před následky sucha se odhadují v řádu jednotek miliard
korun, v případě opatření v lesích pak minimálně v řádu stovek miliónů korun. Na opatření ve veřejném
zájmu je v současnosti ročně poskytováno 50 mil. Kč, dále je z Programu rozvoje venkova na období
2014-2020 alokováno 97 mil. Kč na preventivní vodohospodářská opatření v lesích a 70 mil. Kč
na odstraňování povodňových škod v lesích.
Ministerstvo životního prostředí poskytuje v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020
finanční prostředky na výstavbu kanalizací, výstavbu, modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod,
výstavbu a modernizaci úpraven vod a zvyšování kvality zdrojů pitné vody, výstavbu a dostavbu přivaděčů
a rozvodných sítí pitné vody. Ministerstvo životního prostředí provedlo analýzu oblastí České republiky a
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pro oblasti, které nesplňují podmínky podpořitelnosti, zejména vlivem vysoké finanční náročnosti
centralizovaného řešení, z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 vypsalo z Národního
programu Životní prostředí výzvy na podporu individuálních způsobů čištění odpadních vod.
Dle informací z RAP budou subjekty v krajích realizovat aktivity související s výstavbou a modernizací
čistíren odpadních vod, či zvýšení kvality dodávky pitné vody. Mezi avizované aktivity patří také
odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami.
6.5.5 Retence vody v krajině
Realizována budou opatření vedoucí ke zvýšení retenční schopnosti krajiny za účelem zpomalení
povrchového odtoku, mimo jiné také s využitím vegetačních a vodních ploch a prvků ve volné
i urbanizované krajině (tzv. zelená infrastruktura) s důrazem na poskytování širokého spektra
ekosystémových služeb, podpory přirozených rozlivů vod v nivě a revitalizace vodních toků a niv. Obnova
přirozené retenční schopnosti krajiny je zásadním adaptačním opatřením na probíhající změnu klimatu.
Dle údajů z RAP bude naplňováno aktivitami zaměřenými na revitalizaci a úpravy vodních ploch včetně
zlepšování kvality vody a revitalizaci funkčních ploch prvků sídelní zeleně.
SRR Priorita 7 – Ochrana přírody a krajiny, prevence vzniku živelních pohrom a řešení jejich dopadů
SRR Opatření 7.1 – Zlepšení kvality prostředí v sídlech, ochrana a rozvoj krajinných hodnot
7.1.1 Podpora péče o systémy sídelní zeleně v urbanistické struktuře sídel v návaznosti na adaptaci
na změnu klimatu
Prioritou bude realizace ploch a prvků sídelní zeleně jako funkčně, příp. prostorově spojitého systému
(parky, veřejné a historické zahrady a ostatní veřejná zeleň) za účelem zajištění ekologické stability sídla
a zlepšení životního prostředí člověka. Bude podporována výsadba především autochtonních druhů dřevin
s přihlédnutím k mikroklimatickým a stanovištním podmínkám. Dle územních podmínek bude u systémů
zeleně zajištění hospodaření se srážkovými vodami a opětovné využití vod.
K realizaci aktivity budou do určité míry přispívat i dotační tituly v gesci krajů zaměřené na podporu
venkova.
7.1.2 Podpora koordinace a realizace šetrných zásahů do krajiny na místní i regionální úrovni
Realizována budou opatření zejména ve vztahu k územím ohroženým přírodními riziky a za účelem
posílení ekologických funkcí krajiny a ekologické stability území. Bude podporováno zpracování
zejm. územních studií krajiny a komplexních pozemkových úprav s následnou realizací navržených
opatření. Účelem je snižování dopadů přírodních pohrom a adaptace na změnu klimatu, zajištění
udržitelného rozvoje území.
Se změnou klimatu bude docházet rovněž k nárůstu extrémních teplot (vln veder). Pro zmírnění těchto
dopadů bude nezbytné např.: vytvářet plány prevence ostrovů tepla ve velkých aglomeracích; stanovit
urbanistické požadavky ochrany před městskými ostrovy tepla; vytvořit varovný systém pro vlny horka;
vytvářet klimatizované útulky (prostory s vhodným mikroklimatem) pro vulnerabilní osoby v nemocnicích
a sociálních centrech; vzdělávat zdravotnické profesionály o rizikách vln vedra a způsobech jejich
omezování, provádět osvětové kampaně pro vulnerabilní skupiny (starší osoby a rodiče dětí).
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Mimo tyto záměry budou podporovány aktivity směřující k většímu povědomí a osvětě týkající se
ekologické stability a ekologických funkcí krajiny.
Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí
a místně příslušnými krajskými úřady pořídilo národní plány povodí pro druhé plánovací období plánování
v oblasti vod, tj. pro roky 2015 až 2021. Národní plány povodí obsahují v kapitole V. 1. 15 „Souhrn
opatření pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny“, jejichž účelem je
eliminovat nežádoucí vlivy zajišťování vodohospodářských služeb na množství povrchové a podzemní
vody.
MZe podporuje rozvoj ekologického zemědělství ve smyslu naplňování cílů Akčního plánu ČR pro rozvoj
ekologického zemědělství v letech 2016–2020 (schváleného vládou 20. 11. 2015 jejím usnesením
č. 938/2015); v těchto oblastech průběžně podporuje formou dotací nestátním neziskovým organizacím
především vzdělávací a poradenské činnosti pro odbornou i laickou veřejnost, dále propagační činnosti
a volnočasové aktivity pro děti a mládež, zaměřené na ekologické zemědělství. MZe dále podporuje
začlenění jedinců ohrožených sociálním vyloučením do společnosti činností vedoucí ku prospěchu
veřejných statků formou ekologického či environmentálně šetrného zemědělského hospodaření. MZe
formou podpory ekologického zemědělství podporuje šetrný, trvale udržitelný způsob zemědělského
hospodaření, péči o kvalitu a úrodnost půdy, péči o kvalitu a udržení vody v krajině, jakož i zvýšení
diverzity v zemědělské krajině.
Budou podporovány kroky vedoucí k zarybnění revíru druhy, které jsou ohrožené nebo chráněné. Rybí
společenstva jsou negativně ovlivňována lidskou, či jinou činností (kormorán, vydra, volavka, bobr aj.)
a doplňují spektrum původních druhů a stabilizují jejich stavy. Ministerstvo životního prostředí dále
zlepšuje systém včasného varování, který je základním nástrojem pro faktické snížení dopadů extrémních
srážek (přívalové povodně), vichřic, bouří, dopadů extrémních teplot (námraza, náledí) atd.
7.1.3 Aktivity proti suchu
V souvislosti se změnou klimatu lze očekávat zvýšené riziko sucha v některých oblastech České republiky
a to především v důsledku nedostatku srážek, komplikovaným a zvýšeným výparem s ohledem na rostoucí
teploty a častější extrémně vysoké teploty. Hlavním úkolem v této oblasti je vymezení území, které by
mohlo být suchem ohroženo nejvíce. Prioritní opatření minimalizující povrchový odtok zahrnuje celou
řadu dílčích opatření jako je výstavba či obnova zaniklých přírodě blízkých vodních a mokřadních ploch
(revitalizace vodních toků, mokřadů, jezírek, tůní, rašelinišť aj.)
Mezi další opatření patří zvyšování podílu ploch s propustným povrchem v sídlech (přeměnou vhodných
ploch s dosud nepropustným povrchem). Realizace retenčních objektů na vhodných místech (průlehy,
zasakovací rýhy, vegetační zasakovací pásy, poldry a retenční nádrže), konstrukce vegetačních střech
a stěn, jakož i retence a akumulace dešťové vody s možností jejího přímého využití.
Ministerstvo zemědělství realizuje opatření z materiálu „Příprava realizace opatření pro zmírnění
negativních dopadů sucha a nedostatku vody“, schváleného 29. července 2015 usnesením vlády č. 620.
Jde o celkem 50 opatření, kde je Ministerstvo zemědělství gestorem nebo spolugestorem. V letech
2016 – 2020 je realizován dotační program 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích
a malých vodních nádržích“. V rámci tohoto programu se předpokládá financování výdajů ve výši
2 000 mil. Kč s podílem účasti státního rozpočtu 1 600 mil. Kč. Podprogram 129 293 „Podpora opatření na
rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“ je zaměřen na zlepšení technického stavu malých
vodních nádrží včetně objektů hrází, bezpečnostních přelivů, nápustných a výpustných zařízení, atd., s
důrazem na zvýšení bezpečnosti, případně zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím na zvýšení
44

protipovodňové ochrany. Opatření přispějí ke zvýšení schopnosti retence vody v krajině jako součást
opatření proti nepříznivým následkům sucha. V rámci podprogramu je možné podpořit opravu,
rekonstrukci, odbahnění rybníků a malých vodních nádrží a výstavbu nových rybníků a malých vodních
nádrží.
Ministerstvo zemědělství administruje v období 2016-2021 dotační program 129 280 Podpora retence
vody v krajině, který je v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění,
s dokumentem „Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“
schváleným usnesením vlády č. 620 ze dne 29. července 2015 a s dokumentem „Koncepce řešení
problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě blízkých
opatření“, schváleným usnesením vlády č. 799/2010, se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. Vzhledem k tomu, že období sucha je provázeno
zvýšením rizika vzniku přírodních požárů, připravuje Ministerstvo životního prostředí vytvoření
indikačního, předpovědního a výstražného systému bezpečnostního rizika přírodních požárů, sestavení
systému indikátorů (ověření různých postupů stanovení rizika vzniku požárů) a návrh nových adaptačních
a mitigačních opatření v rizikových oblastech a obdobích. Zpřesnění stávajících systémů je také nutné pro
zefektivnění předpovědního systému pro dlouhodobé sucho, které patří mezi závažné hrozby v ČR.
Pro sestavení návrhu opatření na zmírnění negativních dopadů sucha vznikla již v roce 2014 „Meziresortní
komise VODA-SUCHO“ (dále jen „Komise“). Výstupem její činnosti byl materiál „Příprava realizace
opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“, který byl vládou schválen dne 29.
července 2015 jako usnesení vlády č. 620/2015. Schválený materiál definoval 49 úkolů, jejichž splněním
byli pověřeni zástupci jednotlivých dotčených resortů. Předkládaný materiál obsahuje informace o
způsobu plnění jednotlivých úkolů definovaných v roce 2015. Předložit Vládě ČR do 31. prosince 2016
informaci o stavu plnění opatření bylo Komisi uloženo bodem 2 a) jmenovaného usnesení č. 620/2015.
Samotným cílem tohoto materiálu a činnosti Komise je sestavit z výsledků jednotlivých úkolů „Návrh
koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky s využitím realizovaných opatření“,
který je požadován v bodu 2 b) jmenovaného usnesení č. 620/2015. Termín předložení koncepce je 30.
červen 2017. V současné době jsou již naplňovány kapitoly vypracované osnovy. K prezentaci činnosti
Komise vznikl webový portál „Sucho v krajině“, který je obdobou povodňového portálu „Voda v krajině“.
Na tomto webu jsou dostupné veškeré analýzy, informace, výstupy projektů, které byly v rámci činnosti
Komise zadány nebo se týkají řešené problematiky sucha. Součástí je i interaktivní mapa, kde budou
prezentovány vzniklé analytické podklady. Webový portál je v současné době ve výstavbě.
Ministerstvo životního prostředí v rámci dotačních titulů svého rezortu poskytuje finanční prostředky na
tvorbu a budování opatření pro zmírnění dopadů sucha. Jedná se například o podporu revitalizací toků,
tvorba tůní, výstavby retenčních nádrží, opravy rybníků a malých vodních nádrží, zatravňování, budování
průlehů apod.
Sucho bude nejvíce ohrožovat jižní Moravu (oblast přibližně na jih od Brna), Vysočinu a nižší polohy ve
zhruba severní polovině Čech (od Berounska přes Lounsko až k povodí dolní Ohře).
Také některé kraje mají vytvořeny dotační tituly, které se zaměřují na zmírnění důsledků sucha, například
na odvedení, rozptylování a zasakování vody do podzemí.
7.1.4 Rozvoj mimoprodukčních funkcí krajiny a omezení její fragmentace
Rostoucí fragmentace krajiny a pokračující způsoby intenzivního využívání krajiny na rozsáhlých plochách,
patří mezi základní faktory negativně ovlivňující ekologickou stabilitu a funkce krajiny, což vede k omezení,
až ztrátě poskytování širokého spektra ekosystémových služeb. Aktivita bude realizována prostřednictvím
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obnovy a zajištění mimoprodukčních funkcí krajiny, zejména změnou intenzivních způsobů hospodaření
v lesích (holoseče) a na velkých půdních blocích na zemědělské půdě, dodržováním správné zemědělské
praxe, obnovou krajinných prvků na zemědělské půdě významných pro ekologickou stabilitu krajiny. Ve
vztahu k eliminaci negativních důsledků fragmentace krajiny je nezbytné zachovávat a podporovat
návaznost přírodních a přírodě blízkých struktur.
K naplňování aktivit bude přispívat řada dotačních titulů státu zaměřených na zlepšení stavu lesů,
podpoření jejich mimoprodukčních funkcí, či zachování a obnovu lesního ekosystému a biodiverzity lesních
porostů.
7.1.5 Omezení negativního vlivu nepůvodních invazních druhů na biodiverzitu
Opatření věnovaná zvýšené prevenci šíření invazních druhů budou prováděna v souladu s nově zaváděnou
legislativou EU v této oblasti a v souladu s národními a regionálními prioritami. Zvýšená pozornost bude
věnována regulaci invazních druhů, které vytlačují nebo hubí původní druhy a mají následně také
nepříznivé hospodářské či zdravotní dopady.
Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí
a místně příslušnými krajskými úřady pořídilo národní plány povodí pro druhé plánovací období plánování
v oblasti vod, tj. pro roky 2015 až 2021. Národní plán povodí Labe a Národní plán povodí Odry obsahují
v kapitole V.1.15 „Souhrn opatření pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability
krajiny“ opatření k zamezení výskytu invazních druhů rostlin. Všechna tato opatření jsou řazena mezi
tzv. ostatní opatření, a nepatří tedy mezi prioritní opatření (program opatření), která mají být realizována
v prvních třech letech od schválení národních plánů povodí.
Národní lesnický program uvádí jedno z finančních opatření dotace na likvidaci geograficky nepůvodních
dřevin ve zvláště chráněných územích, jejich ochranných pásmech, biocentrech územních systémů
ekologické stability krajiny, případně evropsky významných lokalitách, včetně následného zalesnění
dřevinami přirozené dřevinné skladby až do fáze zajištění kultury. Tyto dotace jsou vypláceny
prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (specifický cíl 4.2), kde je plánováno
několik aktivit. Aktivity se týkají zejména prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně
jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů, zajištění
sledování nepůvodních druhů a včasná identifikace potencionálního nebezpečí nepůvodních invazních
druhů a území zdrojových území pro šíření těchto druhů. Podpora mysliveckého hospodaření s drobnou
zvěří – podpora zazvěřování honiteb (bažant, koroptev, zajíc), podpora umělých odchovů zvěře a její
vypouštění do honiteb za účelem zazvěření. Podpora odstřelu nepůvodních invazních živočichů škodících
myslivosti – norek americký, psík mývalovitý, mýval severní, nutrie.
Také dotační tituly krajů jsou zaměřeny na obnovu krajiny a biodiverzity. Financována je například péče
o přírodní a přírodě blízké biotopy, které jsou stanovištěm regionálně vzácných a ohrožených druhů rostlin
a živočichů. V jednotlivých RAP jsou deklarovány aktivity směřování k posílení biodiverzity, či k omezování
výskytu invazivních druhů.
SRR Opatření 7.2 – Posílení preventivních opatření proti vzniku živelních pohrom
7.2.1 Preventivní protipovodňová opatření
V rámci skupiny protipovodňových opatření bude podpořena tvorba analýz odtokových poměrů včetně
návrhů možných protipovodňových opatření, dále bude podpořena tvorba digitálních povodňových plánů
a dokončení vymezování aktivních zón záplavového území vodoprávními úřady .
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Některé kraje mají zřízeny dotační tituly, z nichž financování preventivních protipovodňových opatření
financují.
7.2.2 Dobudování vhodných protipovodňových opatření s důrazem na komplexnost řešení a na přírodě
blízká řešení, včetně vymezení území určených k řízeným rozlivům
Realizována budou opatření v sídlech i volné krajině. Intervence budou zaměřené na revitalizaci
a renaturaci koryt vodních toků, niv, mokřadů či obnovu, výstavbu a rekonstrukce moderních vodních děl
sloužících k protipovodňové ochraně a výstavbě poldrů a retenčních nádrží. Mimo zastavěná území budou
preferovány revitalizace a renaturace vodních toků včetně vymezení dostatečně širokého pásu nivy podél
vodních toků umožňující přirozený vývoj vodního toku a aktivní retenci (vyrovnávání období sucha
a povodní). V omezených podmínkách zastavěných území budou upřednostňovány kombinace
technických a přírodě blízkých opatření povodňové ochrany, které přispějí ke zlepšení ekologického stavu
vodních útvarů dle Rámcové směrnice o vodách.
Některé kraje vyhlašují dotační tituly zaměřené na preventivní protipovodňová opatření (viz aktivity 7.2.1
a 7.2.2), z nichž lze, mimo jiné, financovat zpracování projektových dokumentací protipovodňových
opatření.
SRR Opatření 7.3 – Obnova území po vzniku živelních pohrom
7.3.1 Obnova základních funkcí v území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků
nebo místních samospráv
V případě živelních pohrom budou operativně vyhlášeny dotační tituly směřující k co nejrychlejšímu
obnovení základních funkcí územních samosprávných celků nebo místních samospráv. Dotační titul
vypisuje MMR.
7.3.2 Odstranění nebo snížení možných dopadů pohrom, spočívajících v narušení plynulosti,
dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy
Plnění tohoto opatření vychází ze zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého
živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při
obnově území) ve znění pozdějších předpisů. Na plnění se podílí při přípravě Ministerstvo financí
a Ministerstvo pro místní rozvoj. Vláda ČR následně rozhodne o výši finančních prostředků, které se
rozdělují prostřednictvím programů jednotlivých resortů dle jejich působností.
Ze strany krajů jsou vypisovány dotační tituly směřující k obnově území daného kraje (viz aktivity 7.3.1
a 7.3.2). Financovány jsou například takové aktivity, které povedou k zabezpečení základních funkcí, které
byly v důsledku pohromy zničeny či poškozeny v takové míře, že nejsou způsobilé k řádnému plnění určené
základní funkce.
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3.4

Prioritní oblast Veřejná správa a spolupráce

Cílem čtvrté prioritní oblasti SRR je zefektivnění výkonu veřejné správy, posílení její odborné kapacity,
zkvalitnění plánovacích procesů a systematické zlepšování spolupráce obcí a měst.
Veřejná správa vytváří svou činností rámec pro fungování všech ostatních subjektů. Složitost
společenských procesů vyžaduje právě koordinaci různých institucí veřejné správy a společných témat.
Mezi zásadní problémy veřejné správy (zejména ústřední státní správy) se však zejména řadí neexistence
jasného rozsahu vykonávaných agend (resp. činností) jednotlivými ústředními správními úřady spolu
s nezajištěním vzájemné koordinace a kooperace při řešení zásadních systémových a strategických
opatření s dopady do rozvoje územních samosprávných celků.
Další bariéry fungování spočívají v rezistenci veřejné správy vůči jejímu modernímu pojetí jako veřejné
služby, jejíž výstupy i procesní postupy jsou měřitelné i hodnotitelné z pohledu účelu, efektivnosti
a kvality. Současným světovým trendem je obecně elektronizace procesů a toto téma je nutné řešit
i v oblasti veřejné správy České republiky například v podobě implementace vhodných nástrojů ICT.

SRR Priorita 8 – Zkvalitnění institucionálního rámce pro rozvoj regionů
SRR Opatření 8.1 – Zkvalitňování administrativních kapacit veřejné správy
8.1.1 Legislativní změny s ohledem na potřeby rozvoje regionů
V současné době je připravována novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předpokládá se schválení novely stavebního zákona
Parlamentem ČR v průběhu roku 2017.
8.1.2 Strategické a procesní řízení
Pozornost bude zaměřena na tvorbu strategických dokumentů veřejné správy dle Metodiky přípravy
veřejných strategií a za podpory využívání existujících nástrojů pro práci s dokumenty (např. Databáze
strategií). Plněny budou zejména úkoly v rámci Specifického cíle 1.1 Využívání prvků procesního řízení
a zavedení standardů vybraných agend a Specifického cíle 1.3 Strategické řízení a plánování ve veřejné
správě definované Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020. Ze strany
gestora regionální politiky – Ministerstva pro místní rozvoj – budou realizovány osvětové akce vedoucí
k většímu uplatnění moderních metod řízení na místní úrovni. Bude systematicky podporováno další
rozšíření měst, obcí, místních akčních skupin i regionů, které budou v praxi uplatňovat principy místní
agendy 21.
V rámci jednotlivých RAP jsou zmiňovány aktivity zaměřené na kvalitní a efektivní veřejnou správu
a posílení a zkvalitnění strategického a projektového řízení ve veřejné správě. Některé kraje mají zřízeny
dotační tituly na přípravu a administraci projektů a projektové dokumentace.
8.1.3 Nastavení hodnocení kvality institucionálního prostředí úřadů veřejné správy a optimalizace
procesů
Pozornost bude zaměřena na nastavení systému řízení kvality ve veřejné správě. Zejména se bude jednat
o naplnění úkolů vyplývajících ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–2020.
V dané oblasti budou plněny úkoly v rámci Strategického cíle 1 – Modernizace veřejné správy
a Strategického cíle 2 – Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území, které jsou součástí
Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–2020.
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Návrh nastavení systému hodnocení a měření výkonu veřejné správy bude obsahovat zejména strukturu
měření a za tímto účelem je navrhováno nastavení měření a hodnocení – tvorba datasetu / hodnotícího
rámce, stanovení způsobů měření (indikátorů) pro měření a hodnocení, stanovení milníků pro sběr dat,
nastavení systému „zpětné vazby“ při negativním vývoji hodnocených kritérií a případně tvorba SW řešení
systému hodnocení veřejné správy. Metodika sběru dat stanoví procesy, průběh sběru a vyhodnocování
dat včetně odpovědností a rolí jednotlivých dotčených subjektů v průběhu měření a hodnocení výkonu
veřejné správy. V případě potřeby bude navržena úprava legislativního předpisu, pokud by to navržený
způsob sběru dat a jejich vyhodnocení vyžadoval.
Ministerstvo vnitra každoročně zpracuje a předloží Vládě ČR k projednání Výroční zprávu o stavu veřejné
správy za kalendářní rok. Jejím cílem je monitorovat výkon veřejné správy v průběhu delšího časového
období a možnost navrhovat kroky pro její zefektivnění.
V rámci plnění Strategického cíle 1 Modernizace veřejné správy a Specifického cíle 1.1. Využívání prvků
procesního řízení a zavedení standardů vybraných agend Strategického rámce rozvoje veřejné správy
České republiky pro období 2014–2020 bude v předmětném období pokračovat realizace souboru
opatření vedoucích k optimalizaci výkonu agend a jejich procesů. Na vybraných prioritních agendách bude
zpracována procesní mapa, a na jednotlivých zatěžujících procesech i podrobnější pohled, včetně
nákladových ukazatelů. V předmětném období by měla být zpracována cca 1/3 prioritních agend (dle
usnesení vlády České republiky ze dne 13. července 2015 č. 565). Na základě získaných podkladů budou
navržená optimalizační opatření k efektivnějšímu výkonu agendy. Po jejich realizaci budou vybrány
agendy/procesy, vhodné k zafixování pomoci standardu. V předmětném období budou dokončeny práce
na podobě legislativní závaznosti standardu agendy.
8.1.4 Vytvoření podmínek a rámce pro prohlubování kvalifikace a kompetenčních dovedností úředníků
veřejné správy
V rámci připravované novelizace Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období
2014–2020, Strategického cíle 4 Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě byl navržen
k doplnění specifický cíl 4.3. Rozvoj lidských zdrojů územních samosprávných celků, který obsahuje aktivity
ve formě vytvoření vzorových vzdělávacích programů pro průběžné vzdělávání úředníků územních
samosprávných celků ve čtyřech vybraných správních činnostech vykonávaných v přenesené působnosti.
Vytvořené vzdělávací programy budou jako standard vzorem a základem pro tvorbu vzdělávacích
programů ze strany akreditovaných institucí.
Další aktivita bude směřovat k novelizaci zákona o úřednících a prováděcích předpisů z důvodu nastavení
procesů akreditace a uznávání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků a dále
standardizace postupů akreditační komise při akreditování vzdělávacích programů pro úředníky územních
samosprávných celků (dále jen „ÚSC“).
Zvýšení výkonu a efektivity územní veřejné správy prostřednictvím vzdělávání a řízení lidských zdrojů ÚSC
bude zaměřeno na realizaci konkrétních projektů ze strany územních samosprávných celků. Největší důraz
se předpokládá v souladu se strategickými dokumenty gestora a definovanými potřebami územních
samosprávných celků na vzdělávací projekty z oblasti výkonu správních činností v rámci samostatné
působnosti dle jednotlivých výzev řídícího orgánu Operačního programu zaměstnanost.
Pozornost bude dále zaměřena na nastavení profesionalizace a rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě,
jak vyplývá z obsahu strategického cíle 4 Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období
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2014–2020 (Strategický rámec), konkrétně specifického cíle 4.2 Řízení a rozvoj lidských zdrojů
ve správních úřadech.
Na základě tohoto specifického cíle nastavilo Ministerstvo vnitra pravidla vzdělávání, která rámcově
pojímají problematiku prohlubování vzdělávání zaměstnanců veřejné správy, a to usnesením vlády
č. 865/2015, o Rámcových pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a služebním
předpisem náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 9 ze dne 29. října 2015, kterým se stanoví
Rámcová pravidla vzdělávání státních zaměstnanců ve služebních úřadech. Na základě výše uvedeného
usnesení vlády je Ministerstvu vnitra uloženo každoročně zpracovat souhrnnou informaci o vzdělávání
zaměstnanců ve správních úřadech a státních zaměstnanců ve služebních úřadech, obsahující mimo jiné
informace o vnitřních systémech vzdělávání jednotlivých správních úřadů a případné návrhy na aktualizaci
pravidel vzdělávání, která bude v prvním čtvrtletí každého kalendářního roku předkládána pro informaci
vládě.
Dále v rámci naplňování koordinační role ve vzdělávání zaměstnanců státní správy poskytne Ministerstvo
vnitra (sekce pro státní službu) nabídky vzdělávacích akcí a mezinárodních stáží pro prohlubování
kvalifikace a kompetenčních dovedností zaměstnanců. K tomu přispěje mimo jiné i projekt Podpora
profesionalizace a kvality státní služby a státní správy (mající oporu taktéž ve Strategickém rámci).
Ministerstvo vnitra jej bude realizovat v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014–2020. V rámci
tohoto projektu bude vytvořen e-learningový systém, v rámci kterého bude možné realizovat některé
vhodné typy vzdělávání (zejména vstupní vzdělávání následné pro zaměstnance v pracovním poměru)
či vzdělávání v oblasti řízení kvality, formou e-learningových kurzů. V rámci projektu budou pro určený
okruh zaměstnanců státní služby realizovány i vzdělávací aktivity zaměřené na stěžejní instituty zákona o
státní službě.
SRR Opatření 8.2 – Zkvalitnění systémového rámce podpory regionálního a místního rozvoje
8.2.1 Nastavení indikátorů a zavedení monitorování regionálního rozvoje s ohledem na jeho
udržitelnost
V rámci vyhodnocování Strategie regionálního rozvoje bude kladen větší důraz na nastavení indikátorové
soustavy a její pravidelné vyhodnocování. V roce 2017 bude zpracována Monitorovací zpráva Akčního
plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2015-2016 a Zpráva o plnění Strategie regionálního rozvoje ČR.
V těchto dokumentech budou vyhodnoceny indikátory dle Metodiky hodnocení Strategie regionálního
rozvoje ČR zpracované v roce 2016.
MMR bude vždy v prvním čtvrtletí prostřednictvím Zprávy o plnění územní dimenze vyhodnocovat plnění
územní dimenze tak, jak je definováno v Národním dokumentu k územní dimenzi. Snahou MMR bude
metodicky ukotvit nástroj hodnocení územního dopadu politik a významných investic a postupně
rozšiřovat povědomí o jeho principech a přidané hodnotě.
8.2.2 Posílení koordinace vazeb mezi veřejnými politikami
K dosažení maximální efektivnosti regionální politiky státu je zapotřebí dbát na koordinaci veřejných
politik a jejich sladění. V této oblasti je stěžejní role MMR, které bude i nadále působit ve snaze
usměrňovat intervence sektorově zaměřených resortů za účelem respektování územních specifik.
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SRR Opatření 8.3 – Informační a komunikační podpora fungování územní veřejné správy
8.3.1 Metodická a koordinační podpora rozvoje informačních a komunikačních technologií v územní
veřejné správě
V předmětném období budou naplňovány jednotlivé projektové okruhy v rámci Strategického cíle 3 –
Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu agend
Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020, které povedou
k zpřístupnění prioritních služeb veřejné správy a budou naplňovat koncept úplného elektronického
podání. Zároveň zajistí metodickou podporu při zavádění úplného elektronického podání v území.
8.3.2 Zvyšování informovanosti jednotlivých aktérů veřejné správy včetně informovanosti veřejnosti
Ministerstvo kultury by mělo pokračovat v metodickém řízení příslušných orgánů památkové péče,
poskytování informačních služeb a prezentace oboru památkové péče. Důraz bude kladen také na
zpracování a vyhodnocování statistických údajů o výkonu památkové péče v České republice a digitalizaci
Ústředního seznamu kulturních památek a zpřístupňování informací o kulturních památkách veřejnosti.
Ministerstvo zdravotnictví bude nadále budovat Národní zdravotnický informační portál se záměrem
poskytnout občanům zastřešení informačních zdrojů bez ohledu na jejich nositele a propojit je s životními
situacemi napříč resortem a veřejnou správou. V prvním pololetí vznikne implementační plán a projektové
záměry na realizaci Národního zdravotního informačního portálu – předpokládaná realizace záměru je od
druhého pololetí 2017.
Ministerstvo zemědělství pro evidenci dle § 22 vodního zákona provozuje informační systém veřejné
správy VODA (ISVS – VODA). V tomto systému došlo k zásadním aktualizacím evidencí v souvislosti
s vyhláškou č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod
a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy,
a k revizi anglické verze systému. Vyhláška č. 252/2013 Sb. byla přeložena do anglického jazyka a znění
odpovídajících paragrafů bylo přeneseno do informačních textů pro anglickou verzi a byly zaktualizovány
všechny evidence.
Projekt Ministerstva zemědělství „Rozvoj ISVS – VODA“ je rozdělen na tři projektové úlohy, z nichž první
má za hlavní cíl modernizaci webových stránek a vybudování celistvé mapové aplikace, druhá je zaměřena
na IT řešení z hlediska infrastruktury a transportu dat vybudování nezbytných databází a třetí je zacílena
na řešení centrální evidence vodních toků. Pro každou projektovou úlohu byl sestaven odpovídající
realizační tým složený vždy ze zástupců všech spolupracujících organizací. Koordinaci celého projektu
zajišťuje hlavní tým projektu, který reportuje řídícímu výboru. V průběhu roku 2016 se předpokládá
dokončení zadávací dokumentace a zahájení výběrového řízení na zpracování prvních dvou projektových
úloh, které se do velké míry prolínají. U projektové úlohy na řešení centrální evidence vodních toků se
předpokládá, že větší část roku 2016 zabere samotná příprava dokumentace a definování přesných
způsobů možného řešení.
V oblasti informačních a komunikačních technologií veřejné správy dochází k rozvoji v rámci plnění
specifického cíle 3.1 – Dobudování funkčního rámce eGovernmentu – Strategického rámce rozvoje
veřejné správy České republiky pro období 2014–2020. Klíčovými aktivitami je například posilování Portálu
veřejné správy. Klíčovými aktivitami budou dobudování informačních a komunikačních systémů veřejné
správy a také rozšíření, propojení a konsolidace datového fondu veřejné správy a jeho efektivní
a bezpečné využívání dle jednotlivých agend i na principu “opendata“, které bude založeno na zásadě
sdílení jednou pořízených dat za účelem jejich přístupnosti dalším subjektům veřejné správy i mimo ni.
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Vedle posilování informačních systémů ve veřejné správě je důležité posilování informovanosti
o aktuálním dění ve veřejné správě mezi laickou i odbornou veřejností. Nástrojem těchto cílů je publikace
prováděných kroků v oblasti veřejné správy v odborném tisku, prezentace na konferencích a seminářích.
Na oblast rozvoje veřejné správy a zvyšování kvality veřejné správy počítá Ministerstvo vnitra s realizací
výročních konferencí Moderní veřejná správa, jejichž součástí bude i konference kvality ve veřejné správě.
Ministerstvo životního prostředí/CENIA spravuje databázi a informační portál Místní agendy 21, Národní
sítě zdravých měst pak portál municipální dobré praxe ve všech oblastech udržitelného rozvoje: Propagace
dobré praxe v oblasti Místní agendy 21 prostřednictvím Galerie udržitelného rozvoje www.udrzitelnemesto.cz.
RSK ve svých RAP jako aktivity naplňující aktivity 8.3.1 a 8.3.2 Akčního plánu nejčastěji uvádí rozvoj
informačních a komunikačních systémů, podporu eGovernmentu, či kybernetickou bezpečnost.
SRR Priorita 9 – Podpora spolupráce na místní a regionální úrovni
SRR Opatření 9.1 – Posílení strategických a koncepčních nástrojů a přístupů k místnímu a regionálnímu
rozvoji
9.1.1 Posílení a zkvalitnění strategického plánování na všech úrovních
Ministerstvo pro místní rozvoj bude i v období 2017-2018 plnit roli gestora v oblasti strategického
plánování na národní úrovni, a to především prostřednictvím metodik pro přípravu veřejných strategií
a bude pokračovat ve zpřehledňování systému veřejných strategií prostřednictvím Databáze strategií.
Vytváření kvalitních krajských a obecních strategických dokumentů je v prvé řadě úkolem krajských
a obecních orgánů samotných, nicméně Ministerstvo pro místní rozvoj bude vytvářet kvalitní koncepční
a metodickou podporu vedoucí k nárůstu kvality strategických dokumentů. Ministerstvo pro místní rozvoj
bude dále rozvíjet a zkvalitňovat aplikaci ObcePRO provázející obecní a krajské orgány procesem tvorby
strategického dokumentu, stejně jako jeho následnou realizací a hodnocením. Nadále bude ve spolupráci
s územními partnery (Svazem měst a obcí, Národní sítí MAS, Sdružením místních samospráv, Národní sítí
zdravých měst) podporována příprava strategických dokumentů svazků obcí.
Ministerstvo pro místní rozvoj bude nadále poskytovat metodickou podporu nositelům
tzv. „integrovaných strategií“, a to jak pro venkovský prostor (CLLD), tak pro urbánní oblasti (IPRÚ, ITI).
Ministerstvo pro místní rozvoj jako gestor regionální politiky bude pokračovat ve své metodické roli
a bude vyvíjet aktivity za účelem vytvoření zřejmé hierarchie mezi koncepčními dokumenty (v logice
Strategie regionálního rozvoje – strategické dokumenty kraje – strategické dokumenty
9
obcí/mikroregionů /MAS/aglomerací), které se budou vzájemně respektovat.
Podporován bude i nadále koncept Smart Cities, a to v rovině metodické, institucionální i finanční.
Specificky bude podporována skupina měst označovaná jako „Shrinking Cities“ (tj. města procházející
významným populačním úbytkem).
V oblasti strategického plánování bude kladen důraz rovněž na vyhodnocení dopadů strategických
dokumentů/projektů, a to z hlediska ekonomického, sociálního a environmetálního (např. prostřednictvím
uplatňování metody „Territorial Impact Assessment“, který by měla být v období 2017-2018 pilotně
ověřena).

9

Dobrovolné svazky obcí dle §49 zákona č. 128/2000, o obcích ve znění pozdějších předpisů.
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Ze strany krajů jsou v RAP avizovány kroky podporující koncepční řízení rozvoje a využívání koncepčních
nástrojů strategického a územního plánování. Jiné RAP spojují danou aktivitu s potřebnou posílit
strategické řízení organizací, zvýšit tak jejich fungování a snížit administrativní zátěž.
9.1.2 Podpora a koordinace strategického a územního plánování
Strategické a územní plánování jsou dva samostatné, ale vzájemně provázané procesy, které se musí
navzájem respektovat a koordinovat. Na úrovni státu budou podniknuty kroky ve směru sladění typologie
území ve strategických dokumentech státu – ve Strategii regionálního rozvoje ČR a v Politice územního
rozvoje ČR. V návaznosti na to bude zpracována sídelní struktura pro celé území České republiky,
která bude dále sledována a vyhodnocována v rámci celostátních územně analytických podkladů a to
v souladu s opatřením 1.1.5 Politiky architektury a stavební kultury České republiky, schválené usnesením
vlády ČR č. 22 ze dne 14. ledna 2015.
Dle zákona o podpoře regionálního rozvoje (č. 248/2000 Sb.) jsou strategie rozvoje územních obvodů kraje
zpracovávané s platností pro programové období Evropské unie - příští strategie rozvoje územních obvodů
kraje budou zpracovány pro období 2021-2027. Nové strategické dokumenty krajů by měly být v souladu
se zásadami územního rozvoje jednotlivých krajů. Na krajské úrovni dojde dále nejpozději k 30. 6. 2017 na
základě stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.) ke čtvrté úplné aktualizaci územně analytických podkladů
krajů.
Také na obecní úrovni by mělo dojít k lepší koordinaci územních a strategických plánů. Zatímco strategický
plán určí priority na úrovni státu, kraje nebo obce, územní plánování následně prověří územně technické
možnosti jejich realizace. Následně strategické plánování určí zdroje a možnosti jejich financování.
Ministerstvo pro místní rozvoj bude i nadále krajům a obcím poskytovat metodickou podporu ve
zlepšování koordinace strategického a územního plánování.
9.1.3 Posílení spolupráce při plánování na úrovni regionálních center a jejich zázemí
Pro potřeby programového období 2014-2020 vznikly strategické dokumenty odstupující od vymezení
území na základě administrativních hranic. Na místo toho je sledován celoevropský trend směřující
k vytváření strategií pokrývajících území funkčních celků (aglomerací). Ministerstvo pro místní rozvoj jako
gestor regionální politiky bude tento trend i nadále podporovat a předávat dobrou praxi ze zahraničí.
Budou realizovány strategické dokumenty vytvořené pro území aglomerací největších měst, vymezené
na základě funkčního území dané aglomerace. Tyto integrované nástroje budou metodicky podporovány
ze strany Ministerstva pro místní rozvoj a dalších relevantních orgánů centrální státní správy.

SRR Opatření 9.2 – Podpora meziobecní a regionální spolupráce
9.2.1 Podpora dobrovolné meziobecní spolupráce
Vzhledem k charakteristikám českého sídelního systému (velký počet obcí) je dobrovolná spolupráce obcí
pro Českou republiku významnou prioritou, která by měla zefektivnit fungování samospráv zejména při
zajišťování dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb.
Ministerstvo vnitra při vědomí své koordinační úlohy v oblasti koncepce rozvoje systému veřejné správy
v České republice, bude i nadále hledat cesty, jak systémově podpořit vůli obcí společně zajišťovat své
úkoly jak v samostatné, tak i v přenesené působnosti v zájmu zkvalitnění poskytovaných veřejných služeb
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pro své občany. Systémová podpora spolupráce obcí v různých jejich formách (svazky obcí a další
platformy zajišťující efektivní spolupráci obcí) zůstává i nadále jedním ze stěžejních faktorů ovlivňujících
regionální rozvoj v České republice.
Podpora meziobecní spolupráce není v RAP příliš zmiňována a pokud ano, tak spíše v souvislosti
s podporou komunitního plánování sociálních služeb.
9.2.2 Vytváření partnerství veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru na místní a regionální
úrovni
Pro dosažení úspěšného rozvoje určitého území (kraj, obec, mikroregion, aglomerace) je vždy zapotřebí
zapojit všechny aktéry regionálního rozvoje – veřejnou správu, významné zaměstnavatele i zástupce
neziskového sektoru. Ministerstvo pro místní rozvoj bude při metodické podpoře regionálního rozvoje
zdůrazňovat klíčový význam strategického partnerství.
Jeden z nástrojů partnerství v regionech představují destinační společnosti (společnosti tvořené za účelem
koordinovaného rozvoje cestovního ruchu v destinaci, tvorbu produktů cestovního ruchu, spolupráce
se subjekty cestovního ruchu i propagace regionu jako destinace cestovního ruchu, atd.). MMR aktuálně
připravuje systém organizace cestovního ruchu, který bude upravovat kvalitu, výkon činnosti i nastavení
procesů destinačních společností. Vytvořený systém by měl přispět k větší provázanosti destinačních
společností na region a jeho potřeby, jakož i větší provázanosti realizovaných marketingových aktivit,
nastavení spolupráce mezi destinačními společnostmi a zvýšení kvality i efektivity realizovaných aktivit.
Tyto společnosti by zároveň měly pracovat v užší spolupráci s národní marketingovou agenturou
CzechTourism. Současně je v rámci nového Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech
připravován dotační titul na podporu činnosti destinačních společností.
Jedním z nástrojů budování a využívání partnerství v regionech je od roku 2003 metoda LEADER, jež je
v současném plánovacím období aplikována v ESIF jako Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).
Základními jednotkami metody LEADER jsou Místní akční skupiny (MAS), formalizovaná partnerství
veřejného, neziskového a soukromého sektoru v regionech do 100 tisíc obyvatel/obcích do 25 tisíc
obyvatel. MAS na základě vlastních, komunitně projednávaných strategických plánů pomáhají konečným
příjemcům připravovat a realizovat rozvojové projekty z vlastních, národních a především evropských
fondů, kde jako jeden z integrovaných nástrojů disponují alokací téměř 18 mld. Kč. Principy činnosti MAS
je podle metody LEADER integrace aktivit, inovace, síťování, plánování a řízení zdola, participace, běžné
projekty zprostředkované MAS pro své území mají velikost 1-2 mil. Kč, ale v počtu desítek až stovek
během plánovacího cyklu (7 let). V poslední době se řada MAS zapojila do plánování aktivit v oblasti
školství (Místní akční plány rozvoje vzdělávání) nebo sociálních služeb (Střednědobé plány rozvoje
sociálních služeb), velmi aktivní jsou MAS v podpoře konkurenceschopnosti svých regionů.
V rámci RAP jsou zmiňovány aktivity zaměřené na podporu spolupráce v rámci metody LEADER, či podpora
projektů spolupráce subjektů veřejného, soukromého a neziskového sektoru. Některé kraje spatřují jako
způsob naplňování této aktivity podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).
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9.2.3 Vytváření podmínek pro intenzivnější zapojování obyvatel a sdružení do rozvoje území
v souvislosti s posilováním identity regionů
Obce, mikroregiony i kraje budou nabádány k maximálnímu zapojení obyvatel do rozvoje území. V rámci
této aktivity budou vytvořeny metodické pokyny popisující kroky, jež jsou stěžejní pro dosažení větší
občanské participace na rozvoji území.
V rámci RAP jsou jako relevantní aktivity zmiňovány kroky vedoucí k rozvoji všestranné spolupráce
a k podpoře činnosti spolků (např. sborů dobrovolných hasičů).
9.2.4 Rozvíjení přeshraniční a nadnárodní spolupráce regionů ČR s regiony EU
V rámci cíle Evropské územní spolupráce bude pokračovat, a to zejména prostřednictvím jejích programů
realizovaných v současném programovém období EU 2014 – 2020 a plynule navazujících na minulé
programové období 2007 – 2013, podpora přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce. Tyto
programy byly vymezeny v rámci koncentrace vybraných tematických cílů daných nařízením EP a Rady
(EU) č. 1303/2013 a současně zohledňují potřeby regionů, pro něž jsou určeny.
Programy přeshraniční spolupráce jsou opět zaměřeny na regionální a místní projekty s přeshraničním
významem a v oblastech nadnárodní a meziregionální spolupráce je pak kladen důraz na inovativnost,
sdílení zkušeností a přenos know-how v rámci regionů zahrnujících více států. V programech budou
například podporovány aktivity vedoucí k podpoře zaměstnanosti a mobility pracovních sil či podpoře
sociálního začleňování, k posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a spolupráce mezi
občany a institucemi, aktivity vedoucí ke zlepšení životního prostředí, k zachování, ochraně, propagaci
a rozvoji přírodního a kulturního dědictví, vzdělávání a ke snížení bezpečnostních rizik.
V RAP jsou jako návazné aktivity uváděny kroky směřující k přípravě a realizaci projektů krajů
s partnerskými regiony, či obecně k přípravě a realizaci přeshraniční a nadnárodní spolupráce. Některé RAP
pak explicitně zmiňují podporu spolupráce se sousedními regiony (např. Sasko, Bavorsko).
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4. ÚZEMNÍ DIMENZE IMPLEMENTACE AKČNÍHO PLÁNU
V rámci SRR a Akčního plánu má velká část cílů identifikován územní průmět odrážející potřeby
a priority území vycházející z vazby na určitý typ území, a to ať již explicitně se zaměřením
na konkrétní typ území dle diferenciace území ČR, či implicitně.
Cílem české regionální politiky je zajistit dynamický a vyvážený rozvoj území se zřetelem na
kvalitu života a životního prostředí, přispět ke snižování regionálních rozdílů a zároveň umožnit
využití místního potenciálu pro zvýšení hospodářské a sociální úrovně jednotlivých regionů.
Právě rozvoj místního potenciálu úzce souvisí se stěžejním konceptem moderní regionální
politiky, a to snahou o zakomponování územní dimenze, tedy takové nastavení politiky, které
respektuje specifika a potřeby jednotlivých regionů a dokáže je efektivně využít.
Pro účely zacílení územní dimenze a maximální využití potenciálu všech regionů byl vytvořen
Národní dokument k územní dimenzi definující územní průmět specifických cílů v rámci
operačních programů a opatření v případě Programu rozvoje venkova. Kvalitně zpracované
nastavení územní dimenze operačních programů je předpokladem pro dodržení intervenční
logiky a správné, územně cílené intervence a tím i adresnosti poskytovaných finančních podpor.

4.1

Územní dimenze pro řešení sociálního začleňování

Tento typ územní dimenze je zaměřen na řešení problémů v jednotlivých sociálně vyloučených
lokalitách a rovněž na jejich okolí v podobě obce s rozšířenou působností, na jejímž území se
tato lokalita nachází. Sociálně vyloučené lokality a jejich obyvatelé jsou obecně spojováni s vyšší
mírou kriminality, než je běžné u ostatní populace. Příčinou toho je především koncentrovaný
výskyt sociálních jevů, souvisejících s životem v sociálním vyloučení, které vedou k rizikovému
chování a kriminalitě. Specifickým nástrojem pro tento typ územní dimenze je koordinovaný
přístup k sociálně vyloučeným lokalitám10.
Předpokládaná realizace v letech 2017-2018
V letech platnosti akčního plánu bude pokračovat realizace již schválených strategických plánů
sociálního začleňování a předpokládá se zapojení dalších obcí a měst se sociálně vyloučenou
lokalitou do tohoto nástroje.

10

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) je nástrojem pomoci městům, obcím a svazkům obcí
při sociálním začleňování sociálně vyloučených obyvatel z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů
(ESIF) za místní podpory Úřadu vlády ČR, odboru (Agentury) pro sociální začleňování. Cílem KPSVL je zajistit adresnost,
koordinaci, konzistenci a synergii sady místních opatření sociální integrace založených na lokálních potřebách.
Opatření budou realizována prostřednictvím specifického mechanismu financování z prostředků tří operačních
programů (OPZ, OP VVV, IROP). Základním východiskem tohoto přístupu na úrovni konkrétní obce/města je
strategický plán sociálního začleňování
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Obr. 1 – Příklad vymezení územní dimenze pro řešení sociálního začleňování

4.2

Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu práce
a podnikání

Kondice českého trhu práce má v poslední době zlepšující se tendenci související s globálním
ekonomickým růstem. I přesto existuje prostor pro řadu zlepšení v oblasti řešení dlouhodobé
nezaměstnanosti, využívání částečných úvazků, nízkého ohodnocení práce a především snahou
zmenšit rozdíly mezi jednotlivými regiony, ať už na úrovni ORP či krajů. Jedná se především
o Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj, hospodářsky problémové region (ORP vymezené
Strategií regionálního rozvoje 2014-2020) a rovněž okresy s nadprůměrným podílem
nezaměstnaných.
Ve zmíněných regionech je rovněž nutné věnovat pozornost podnikatelskému sektoru,
a to v obecné rovině např. zvýšit ambice českých podnikatelů, při jejich naplňování podpořit
inovativnost podniků či zajistit poradní servis při hledání nových trhů.
Předpokládaná realizace v letech 2017-2018
Na schválenou Strategii hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského
kraje naváže zpracování Souhrnného akčního plánu pro všechny tři kraje, který bude předložen vládě
k 31. 5. 2017.
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Tuto územní dimenzi zohledňují všechny výzvy OP Podnikaní a inovace pro
konkurenceschopnost, k datu zpracování Akčního plánu však nebyl znám harmonogram výzev
na roky 2017 a 2018.
Obr. 2 – příklad vymezení územní dimenze v oblasti trhu práce a podnikání

4.3

Územní dimenze v oblasti sociální a vzdělávací sféry

Tato územní dimenze je zaměřena na území s cílem efektivní podpory rozvoje oblasti vzdělávání
a sociální oblasti na základě identifikovaných potřeb řešených v účelově vymezených funkčních
regionech. Je zaměřena na řešení vybraných potřeb v oblasti vzdělávání (dostatečné kapacity
a kvality, vztah k regionálnímu trhu práce), a to rovněž těch se sociálním přesahem
(např. inkluzivní vzdělávání).
Předpokládaná realizace v letech 2017-2018
V březnu 2017 se předpokládá vyhlášení výzvy OP VVV pro implementaci Krajských akčních
plánů rozvoje vzdělávání, výzva stejného operačního programu pro implementaci MAP.
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Obr. 3 – Příklad vymezení územní dimenze v oblasti sociální a vzdělávací sféry

4.4

Územní dimenze řešící dopravní dostupnost

Dopravní dostupnost je řešena ve dvou úrovních. Na národní úrovni (OP Doprava) se jedná
především o vyšší kategorie úseků silniční, železniční i vodní dopravní infrastruktury zahrnutých
do TEN-T a napojení na ně. Na regionální a místní úrovni se pak jedná o regionální dostupnost,
tedy zlepšení kvality vybraných, problematických úseků silnic II. a III. tříd či rozvoj cyklokoridorů
využívaných při dojížďce do zaměstnání. Vzhledem k sílícím funkčním vztahům mezi jádrovými
městy a jejich zázemím je v rámci tohoto typu řešena rovněž infrastruktura a mobilita
ve městech a aglomeracích.
Předpokládaná realizace v letech 2017-2018
V roce 2017 budou vyhlášeny výzvy zohledňující územní dimenzi pro řešení dopravní
dostupnosti, jejichž aktivity jsou na regionální a lokální úrovni zaměřeny na zkvalitnění úseků
silnic II. a III. tříd s napojením na TEN-T, výstavbu a modernizaci přestupních terminálů,
záchytných parkovišť a parkovacích domů v návaznosti na veřejnou hromadnou a nemotorovou
dopravu, zlepšení stavu komunikací pro pěší včetně bezpečnostních prvků a cyklisty včetně
doprovodné infrastruktury. Budování úseků cyklostezek a cyklotras nadregionálního významu,
tras zařazených do sítě celoevropského významu EuroVelo (cyklokoridorů).
Na národní úrovni se bude jednat o výzvy na podporu infrastruktury dobíjecích stanic a plnicích
CNG, LNG a vodíkových stanic, modernizaci a výstavbu překladišť kombinované dopravy.
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V neposlední řadě by měly být zahájeny projekty výstavby dopravních staveb zpožděných
z důvodu komunikace s EK ohledně hodnocení EIA a následných kroků.
Obr. 4 – Příklad vymezení územní dimenze řešící dopravní dostupnost

4.5

Územní dimenze zaměřená na oblast životní prostředí

Stav životního prostředí se v Česku dlouhodobě pozitivně zlepšuje, což souvisí s klesající činností
těžkého průmyslu, zaváděním moderních technologií, které jsou šetrné k životnímu prostředí.
Územní dimenze se zaměřuje např. na nejhodnotnější přírodní lokality, procesy související
s živelními pohromami s důrazem na změnu klimatu, zlepšení kvality ovzduší v nejpostiženějších
oblastech či odstraňování starých ekologických zátěží.
Předpokládaná realizace v letech 2017-2018
Budou moci být překládány projekty zaměřené na snížení množství vypouštěného znečištění
do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek
do povrchových a podzemních vod, které budou koncentrovány na problematické vodní útvary
dle plánů povodí, zajištění povodňové ochrany záplavových území vymezených povodňovým
plánem ČR a povodňovými plány nižších správních celků nebo projekty vedoucí ke snížení
množství emisí z lokálního vytápění domácností s bonifikací v závislosti na imisní zátěži území.
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Obr. 5 – Příklad vymezení územní dimenze zaměřené na oblast životního prostředí I

Obr. 6 – Příklad vymezení územní dimenze zaměřené na oblast životního prostředí II
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4.6

Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí

Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí se váže na rozvojová urbánní území
dle typologie SRR. V tomto území se koncentrují specifické problémy a požadavky, jež je mnohdy
zapotřebí řešit nejen na území daného města, ale rovněž v jeho funkčním zázemí,
a to za předpokladu partnerské spolupráci širokého spektra významných aktérů (obce, neziskový
a soukromý sektor apod.) či koordinace klíčových projektů a zajištění synergických efektů využití
veřejných zdrojů.
V rámci tohoto typu územní dimenze je možné rozlišit podskupinu, která je řešena
prostřednictvím urbánních integrovaných nástrojů – Integrovaná územní investice a Integrovaný
plán rozvoje území.
Největším přínosem těchto nástrojů je vzhledem k rezervaci finančních prostředků možnost
financování komplexních rozvojových témat z více než jedné prioritní osy jednoho či více
operačních programů. Tím dochází k efektivnějšímu nakládání s veřejnými prostředky. Města
a další žadatelé mohou například propojovat investiční a neinvestiční projekty v oblasti městské
a příměstské dopravy, vzdělávání, sociálního začleňování či podpory kulturního dědictví.
V případě ITI mohou podporu získat také projekty v oblasti vědy a výzkumu, podnikání nebo
životního prostředí. Další výhodou je výraznější a autonomnější role měst, která je podpořená
vznikem integrovaných strategií sestavených na základě partnerského principu v území.
Předpokládaná realizace v letech 2017-2018
Všechny strategie ITI a IPRÚ byly v roce 2016 schváleny a v případě strategií ITI začala jejich
realizace vyhlášením prvních výzev na úrovni zprostředkujícího subjektu. V návaznosti na to se
předpokládá schválení a zahájení realizace konkrétních integrovaných projektů.
Metropolitní oblasti a aglomerace jsou do konce programového období připravené čerpat více
než 45 miliard Kč. Kromě výzev z IROP připravují ITI, v návaznosti na obsah schválených
integrovaných strategií, výzvy také z Operačního programu Doprava, Operačního programu
Životní prostředí, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Operačního programu Zaměstnanost a ITI Praha
i z Operačního programu Praha - pól růstu ČR. V případě nástroje IPRÚ se jedná o OP Doprava,
OP Zaměstnanost a IROP.
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Obr. 7 – Příklad vymezení územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí

4.7

Územní dimenze pro rozvoj venkova

Územní dimenze pro rozvoj venkova je realizována prostřednictvím komunitně vedeného
místního rozvoje zastřešeným Místními akčními skupinami na základě integrovaných
a víceodvětvových strategií místního rozvoje. Rozvoj je koncipován s ohledem na místní potřeby.
Venkovským územím se v tomto případě rozumí území MAS tvořené obcemi s méně než
25 000 obyvateli, kdy maximální velikost MAS nepřekročí hranici 100 000 obyvatel a nebude
menší než 10 000 obyvatel. Integrované strategie řeší mj. následující problémy venkovského
prostoru – vysoká nezaměstnanost, odliv kvalifikované a mladé pracovní síly, nedostatečná
spolupráce základních a středních škol či funkční vybavenost.
Předpokládaná realizace v letech 2017-2018
Očekává se schválení zbylých strategií CLLD a zahájení jejich implementace, vyhlášení výzev MAS
a následná realizace integrovaných projektů. MAS plánují prostřednictvím svých integrovaných
strategií realizovat širokou škálu vzájemně souvisejících (integrovaných) opatření, která mají
přispět ke komplexnímu rozvoji daných venkovských oblastí. Mezi nejčastější opatření patří
investice do sociální infrastruktury, opatření pro zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích
k sociální inkluzi, podpora vzniku nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání, prorodinné opatření, opatření pro zvýšení kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení nebo opatření v oblasti zvýšení bezpečnosti
dopravy a výstavba (oprava) cyklostezek. MAS se chtějí zaměřit také na podporu investic do
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živočišné a rostlinné výroby (investice do zemědělských podniků), zpracování zemědělských
produktů a jejich uvádění na trh, podporu podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním
ruchu, podporu spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů,
podporu investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, řešení lokální
nezaměstnanosti nebo rozvoj spolupráce mezi MAS.
Obr. 8 – Příklad vymezení územní dimenze pro rozvoj venkova

4.8

Jinak vymezená územní dimenze

Jedná se o tematicky heterogenní typ územní dimenze zaměřený na zajištění dostupnosti
vysokorychlostního internetu na venkově (tzv. bílé, případně šedé oblasti ČR), území
s významnými hodnotami kulturního dědictví (památky UNESCO a národní kulturní památky
včetně památek uvedených na indikativním seznamu), zvýšení kvality vysoce specializované
zdravotní péče a zvýšení kvality návazné zdravotní péče a také zefektivnění a zkvalitnění výkonu
služeb veřejné správy v oblasti územního plánování.
Předpokládaná realizace v letech 2017-2018
V oblasti podpory kulturních památek je územní dimenze implicitně obsažena i v národních
dotačních titulech Ministerstva kultury, které zřizuje speciální dotační tituly pro památky
UNESCO, pro regeneraci městských památkových rezervací a městských památkových zón a pro
péči o vesnické památkové rezervace.
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Ministerstvo zdravotnictví realizuje dotační titul na podporu dostatečného zajištění zdravotních
služeb v regionech s omezenou dostupností zdravotní péče, jehož smyslem je podpora
dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů a zubních lékařů v regionech s omezenou
dostupností zdravotní péče11.

5. ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKČNÍHO PLÁNU
V předcházejících kapitolách byly popsány hlavní zdroje financování při naplňování aktivit
Akčního plánu. Jedná se o zdroje evropské, národní, krajské, obecní a soukromé. Následující
tabulka č. 2 shrnuje základní informace o zdrojích financování při naplňování jednotlivých aktivit.
Při diskuzi se členy Pracovní skupiny bylo konstatováno, že u řady aktivit lze kraje dle zákonných
norem upravujících tyto oblasti vnímat jako spolugestory naplňování těchto aktivit. V tomto
duchu byly formulovány texty v kapitole 2 a 3 a v tomto smyslu je vyplněna kolonka „krajská
kompetence“ v tabulce č. 2. Z analýzy dotačních titulů i z RAP vyplývá, že kraje zasahují ze své
iniciativy do mnohem většího spektra témat – například do podpory vědy a výzkumu (které kraje
realizují například prostřednictvím zřizování inovačních center, či nabízením inovačních
voucherů). Pro znázornění, které aktivity kraje finančně podporují, slouží sloupec „Krajské
zdroje“, které jsou podbarveny zeleně, pokud bylo kraji identifikováno, že v této oblasti mají
zřízen dotační titul.
Kapitola a navazující tabulka obsahuje informace o možnostech financování jednotlivých aktivit
z evropských, národních, krajských i obecních zdrojů. U evropských zdrojů jsou uvedeny
specifické cíle operačních programů, které naplňují (byť dílčím způsobem) danou aktivitu.
U národních zdrojů jsou specifikovány dotační tituly resortů přispívající k řešení dílčích aktivit
(seznam dotačních titulů je Přílohou č. 1 tohoto dokumentu). U krajských a obecních zdrojů jsou
bez bližší informace barevně označena pole u těch aktivit, kde lze předpokládat finanční
příspěvek ze strany krajských, resp. obecních rozpočtů.

11

Oblasti s omezenou dostupností zdravotní péče jsou dostupné na http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/
program-na-podporu-dostupnosti-zdravotnich-sluzeb-praktickych-lekaru_11690_3.html
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Tabulka 2 – Zdroje financování pro naplnění aktivit Akčního plánu
Opatření SRR

Transfer znalostí mezi
výzkumným a podnikatelským
sektorem

Rozvoj univerzita a
výzkumných institucí

Aktivita

Evropské zdroje

1.1.1

OP VVV: 1.1 (IP1)
OP PIK: 1.2, 2.1
OP PPR: 1.2
OP VVV: 1.2 (IP1)
OP PIK: 1.2
OP PPR: 1.1

1.1.2

1.2.1

OP VVV: 1.3 (IP 1), 2.1, 2.5 (IP 1)

1.2.2

OP VVV: 1.1, 1.2, 1.3 (IP1)
OP PIK: 1.1,1.2
OP PPR: 1.1
OP D: 1.1, 1.3, 1.4, 1.5
IROP: 1.2
OP PPR: 2.2
IROP: 1.2
OP PPR: 2.2
IROP: 1.2
OP PPR: 2.2
OP D: 1.3
IROP: 1.2

1.3.1

1.3.2
Podpora integrace dopravních
systémů

1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.4.1
1.4.2

Rozšíření a zkvalitnění
infrastruktury

1.4.3
1.4.4.
1.4.5
1.5.1

Adaptabilita trhu práce
1.5.2

OP D: 1.1, 1.2, 2.1, 3.1
IROP: 1.1
OP ŽP: 1.1, 1.2
OP PIK: 3.3, 3.5, 3.6, 4.1
OP PIK: 2.3
OP PPR: 1.2
PRV: M06
OP ŽP: 3.4, 4.4
IROP: 3.1, 3.3
IROP: 2.4
OP PPR: 4.1
OP Z: 1.1.1
OP VVV: 3.4, 3.5 (IP1)

Gestor

Spolugestor

Krajská
kompetence

NDT: MPO, MZe, MŠMT

MPO, ÚVČR-RVV

MŠMT

NE

NDT: MŠMT, MPO, MZe

MŠMT, ÚVČR-RVV

NE

NDT: MŠMT, MZe

MŠMT, ÚVČR-RVV

NE

NDT: MŠMT, MV, MZe, MPO

MŠMT, ÚVČR-RVV

NE

MD

ANO

MD

NE

MD

NE

MD

NE

MD

NE

MD

ANO

MŽP, MPO, MZe

NE

MPO

NE

Národní zdroje

Krajské
zdroje

Obecní
zdroje

SFDI

SFDI
SFDI
SFDI
SFDI (napojení na ostatní
dopravní infrastrukturu)
NDT: MPO
SFDI
NDT: MPO
NDT: MPO
NDT: MMR
NDT: MMR, MŽP, MV, MZe

MMR

MZe

ANO

MŽP, MMR

NE

MŠMT

ANO

NDT: MŠMT, MF

NDT: MŠMT
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MŠMT

MPSV

ANO

Opatření SRR

Aktivita
1.5.3

Modernizace silniční
infrastruktury
Modernizace železniční sítě
Rozšíření a modernizace
energetických sítí

Podpora integrace sociálně
vyloučených a sociálním
vyloučením ohrožených skupin
obyvatelstva

1.5.4
1.5.5
2.1.1.
2.1.2
2.1.3
2.2.1
2.2.2
2.3.1
2.3.2
3.X.1

3.X.2

3.X.3

3.X.4

3.1.1
Zvýšení kvality a vybavenosti
veřejnými službami

3.1.2
3.1.3

Volnočasové aktivity a kulturní
potenciál

3.2.1
3.2.2

Evropské zdroje
OP Z: 1.3.1
OP VVV: 3.5 (IP1)
IROP: 2.4
OP Z: 1.4.1
OP D: 2.1
OP D: 3.1
OP D: 3.1
IROP: 1.1
OP D: 1.1
OP D: 1.1
OP PIK: 3.6
OP PIK: 3.6
OP VVV: 3.5 (IP1), 3.1 (IP2), 3.1 (IP3)
IROP: 2.4
OP Z: 2.1.1, 2.2.1
OP PPR: 3.1, 3.2, 3.3
IROP: 2.2
OP Z: 2.1.2
OP PPR: 3.1, 3.2, 3.3
IROP: 2.1
OP Z: 1.5.1, 2.1.1, 2.2.1
OP PPR: 3.1, 3.2, 3.3
IROP: 2.2
OP Z: 2.1.1, 2.1.2, 2.3.1
OP PPR: 3.1, 3.2, 3.3
OP VVV: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 (IP 1)
OP Z: 2.2.1, 2.2.2
IROP: 2.1, 2.3, 2.4
OP Z: 2.2.2
IROP: 2.3
OP Z: 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1
IROP: 2.3

Národní zdroje
NDT: MŠMT, MZe, ÚV ČR

NDT:
NDT: SFDI, MMR
NDT: SFDI
NDT: MPO, SFDI
NDT: SFDI
NDT: SFDI

Krajské
zdroje

Obecní
zdroje

Gestor

Spolugestor

Krajská
kompetence

MŠMT

ANO

MPSV
MPSV
MD
MD

NE
NE
NE
NE

MD

NE

MD
MD
MPO
MPO

NE
NE
NE
NE

NDT: MV, MPSV, MŠMT,

MPSV, MŠMT

ÚV-ASZ

ANO

NDT: MZe, MŠMT

MPSV

ÚV-ASZ

ANO

NDT: MPSV, MŠMT, ÚV

MPSV

ÚV-ASZ

NE

NDT: MPO, MŠMT, MZe, MV,
ÚV ČR

MPSV

ÚV-ASZ

NE

NDT: MŠMT, MZe, MV

NDT: MV
NDT: MMR, MV
NDT: MV, MPSV, MMR, MŠMT
NDT: MŽP, MV, MŠMT, MZe,
MZd, ÚV ČR
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MŠMT

ANO

MZd

ANO

MPSV

ANO

MŠMT, MK

NE

MPSV

NE

Opatření SRR

Aktivita
3.2.3

Podpora bydlení

Zajištění odpovídající kapacity
infrastruktury veřejných služeb

Zlepšení vnitřní a vnější
obslužnosti území

3.2.4
3.3.1

OP Z: 2.3.1
IROP: 4.1
IROP: 3.1

NDT: MV, MPSV, MŠMT, ÚV ČR

Krajské
zdroje

Obecní
zdroje

Gestor

Spolugestor

Krajská
kompetence

MPSV

NE

MK

NE

MMR

NE

MŠMT

ANO

IROP: 2.3

MZd

ANO

4.1.3

IROP: 2.2

NDT: MMR, MV, MŠMT, ÚV ČR

MPSV

ANO

4.1.4

IROP: 3.2
IROP: 1.2
IROP: 1.1
OP PIK: 3.3, 3.6
OP ŽP: 1.1

NDT: MK, ÚV ČR, MPSV

MPSV
MD
MD

NE
ANO
ANO

MPO, MŽP

NE

NDT: MPO, MZe

MPO

NE

NDT: MPO, MZe, ÚV ČR

MPO

NE

NDT: MPO, MZe, MŠMT

MPO

NE

4.1.1
4.1.2.

4.2.1
4.2.2
4.2.3

4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
5.1.1
5.1.2
Podpora rozvoje lokální
ekonomiky
5.1.3
5.1.4
5.2.1
Podpora zvýšení kvality
pracovní síly

Národní zdroje

NDT: MMR, MK
NDT: MMR, MV, MZe, MŽP, ÚV
ČR
NDT: MŠMT
NDT: MZd

4.3.1

Podpora inovací v podnikání

Evropské zdroje

5.2.2

IROP: 2.1
IROP: 2.4

OP PIK: 2.1, 2.2, 2.4
PRV: M04, M06, M16
OP PIK: 2.1
PRV: M04, M06, M16
OP PIK: 1.1, 1.2
PRV: M04, M06, M16
PRV: M06
OP PIK: 2.1
PRV: M06
PRV: M06
OP Z: 2.1.2
IROP: 2.2
OP PIK 2.1
PRV: M06
IROP: 3.1
OP VVV: 3.1 (IP3)
IROP: 2.4
OP Z: 1.1.1
IROP: 2.2

NDT: MPO, MV, MMR
NDT: MPO

NDT: MZe, MMR, MPO, MŠMT

MMR

MK, MZe

ANO

NDT: MZe, MMR

MZe, MMR

?

NDT: MZe, MŠMT

MPO

NE

NDT: MZe, MŠMT

MPO

NDT: MPO, MZe, MŠMT

MPO

NE

NDT: MMR, MŠMT, MK

MK, MZe

NE

NDT: MV, MPSV, MZe, MZd
NDT: ÚV ČR
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MŠMT, MPSV
MPSV

MZe

ÚV-ASZ

NE

NE
NE

Opatření SRR

Aktivita
5.3.1

Zajištění základních služeb a
obslužnosti

Odstraňování starých
ekologických zátěží,
revitalizace brownfieldů
Snížení produkce komunálních
odpadů a zvýšení jejich
materiálového využití

6.1.1
6.1.2

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4

6.3.2

6.4.2
6.4.3
6.5.1
6.5.3
6.5.4
6.5.5

Zlepšení kvality prostředí
v sídlech, ochrana a rozvoj
krajinných hodnot

NDT:

7.1.1
7.1.2

Gestor

Spolugestor

Krajská
kompetence
ANO

NDT: MŽP
NDT: MŽP
NDT: MŽP, MV
NDT: MŽP, MPO
NDT: MŽP, MPO,

MŽP, MPO

ANO

NDT: MŽP, MPO,

MŽP, MPO, MMR

ANO

MŽP, MD

ANO

MD

ANO

MŽP, MD

ANO

MŽP, MZe

NE

NDT: MŽP

OP PIK: 2.3

NDT: MMR

NDT: MŽP

NDT: MŽP, MZe
NDT: MZe

OP ŽP: 1.3, 4.3, 4.4
OP ŽP: 1.1
PRV: M04, M08
OP ŽP: 4.3, 4.4
PRV: M04
OP ŽP: 4.4
IROP: 3.3
OP ŽP: 1.3, 4.3
PRV: M04, M11

Obecní
zdroje

MPSV, MZd,
MŠMT
MŽP
MŽP, MPO, MMR,
MZe
MŽP, MPO, MMR,
MZe
MŽP, MPO
MŽP, MPO
MŽP, MPO
MŽP, MPO

OP ŽP: 3.4

OP ŽP: 3.1
OP ŽP: 3.1
OP ŽP: 3.2
OP ŽP: 3.2
OP PIK: 3.1, 3.4
PRV: M06
IROP: 2.5
OP ŽP: 5.1, 5.2
OP PIK: 3.2, 3.4
IROP: 1.2
OP D: 1.4, 2.2
OP ŽP: 2.3
IROP: 1.1
IROP: 1.1
OP ŽP: 4.3
PRV: M10, M12

Krajské
zdroje

MD

NDT: MMR

6.5.2
Udržitelné užívají vodních
zdrojů

Národní zdroje

6.1.3

6.4.1
Omezování negativních vlivů
dopravy na obyvatelstvo a na
krajinu

IROP: 1.1, 1.2
OP D: 1.1, 3.1

5.3.2

6.3.1
Obnovitelné zdroje energie a
úspory energie

Evropské zdroje

ANO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

MZe

NE

NDT: MŽP, MZe

MŽP, MZe

NE

NDT: MŽP, MZe

MŽP, MZe

NE

NDT: MŽP, MZe

MŽP, MZe

NE

NDT: MŽP, MMR

MŽP, MMR

ANO

NDT: MZe, MŽP

MŽP, MMR, MZe

NE
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Opatření SRR

Aktivita

Evropské zdroje

7.1.3

OP ŽP: 4.3
PRV: M04
OP ŽP: 4.3
PRV: M04, M10

7.1.4

Posílení preventivních opatření
proti vzniku živelních pohrom
Obnova území po vzniku
živelních pohrom

Zkvalitňován administrativních
kapacit veřejné správy

Zkvalitnění systémového
rámce podpory regionálního a
místního rozvoje
Informační a komunikační
podpora fungování územní
veřejné správy
Posílení strategických a
koncepčních nástrojů a
přístupů k místnímu a
regionálními rozvoji
Podpora meziobecní a
regionální spolupráce

NE

NDT: MŽP, Mze

MŽP, MZe

NE

NDT: MŽP

MŽP

NE

NDT: MŽP, MZe

MŽP

NE

NDT: MMR, MZe, MV
NDT: MMR, MZe

MMR
MMR
MMR

ANO
ANO
NE

NDT: MV, MMR

MMR

ANO

MV

NE

NDT: MV

MV

ANO

NDT: MŽP

MMR

ANO

IROP 3.2

MMR

NE

IROP: 3.2

MV
MV, MMR, MD,
MPO, MŽP, MZe,
MŠMT, MZd, MK
MMR

ANO

NDT: MPO, MMR, MV

MMR

ANO

NDT: MV
NDT: MMR, MV
NDT: MV, ÚV ČR
NDT: MV
NDT: MZe

MMR
MV
MMR
MMR
MMR

NE
ANO
ANO
ANO
ANO

IROP: 3.2
OP Z: 4.1.1
OP TP
OP Z: 4.1.1
OP Z: 4.1.2
IROP: 3.2

IROP: 3.2

9.1.3

OP Z: 4.1.1
OP Z: 4.1.1
IROP: 3.3
Průřezově: nástroje ITI a IPRÚ

9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4

Evropská územní spolupráce

9.1.2

Krajská
kompetence

MŽP, MZe

8.3.2

9.1.1

Spolugestor

NDT: MŽP, MZe

OP ŽP: 1.4
OP ŽP: 1.3, 1.4, 3.5, 4.3
PRV: M08

8.3.1

Gestor

NE

7.2.1
7.2.2

8.2.1
8.2.2

Obecní
zdroje

MŽP, MZe

OP ŽP: 4.2

8.1.3
8.1.4

Krajské
zdroje

NDT: MŽP, MZe

7.1.5

7.3.1
7.3.2
8.1.1
8.1.2

Národní zdroje

NDT: MV
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ANO
ANO

6. MONITOROVÁNÍ, HODNOCENÍ A AKTUALIZACE AKČNÍHO PLÁNU
REALIZACE STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Monitorování a vyhodnocení SRR a Akčního plánu
Monitorování AP SRR bude jedním z podkladů pro hodnocení SRR. Monitorovací zpráva AP SRR
2015-2016 bude vytvořena k 31. 3. 2017 a bude následně podkladem pro Zprávu o plnění SRR,
která bude zpracována k 30. 6. 2017. V rámci Monitorovací zprávy AP SRR 2015-2016 budou
vyhodnoceny indikátory tak, jak jsou stanoveny v Metodice vyhodnocení SRR, která byla vládou
ČR v lednu 2016 vzata na vědomí. Indikátorová soustava je uvedena také v příloze č. 2 tohoto
Akčního plánu.
Akční plán bude hodnocen především prostřednictvím indikátorů výstupu, jejichž hodnoty
budou zjišťovány z výsledků realizovaných projektů. Míra naplňování aktivit Akčního plánu bude
jedním z podkladů pro následného vyhodnocení SRR. Vztah mezi monitorováním obou
dokumentů (tj. Akčního plánu a SRR) musí na principu kontinuálního zlepšování umožňovat
využití výsledků monitorování SRR jak pro formulaci nového akčního plánu na další období,
tak i hodnocení realizace SRR v průběhu návrhového období, jako podkladu pro případnou
verifikaci/aktualizaci strategie. Obdobně i hodnocení Akčního plánu musí sloužit k oběma
účelům, tedy jak pro formulaci následného Akčního plánu, tak jako podklad pro hodnocení SRR
a její případné úpravě/aktualizaci.
Hlavním garantem monitorování AP SRR a vyhodnocování SRR je MMR – ORP. Dalšími aktéry
vyhodnocování jsou členové PS SRR, kteří aktivně vstupují do přípravy Zprávy.
Indikátorová soustava
Indikátorová soustava pro monitorování byla stanovena v rámci Metodiky vyhodnocení SRR
(indikátory jsou uvedeny také v příloze č. 2 Akčního plánu). Výběr indikátorů byl v převážné míře
založen na indikátorech již obsažených v Národním číselníku indikátorů, které jsou následně
využity ve schválených operačních programech. Kromě toho byly zařazovány indikátory
používané v některých sektorových strategiích nebo významné datové zdroje (např. databáze
ČSÚ). Celkově bylo pro monitorování Akčního plánu zvoleno 175 indikátorů.
Další plánované aktivity ve věci přípravy koncepčních dokumentů v oblasti regionální politiky
Akční plán je koncipován jako krátkodobý realizační plán, který konkretizuje intervence státu při
realizaci dílčích aktivit přispívajících k naplňování cílů české regionální politiky. MMR - ORP má
v úmyslu i nadále zachovat dvouletý cyklus přípravy Akčního plánu. V rámci platnosti současné
SRR bude vytvořen další Akční plán pro období 2019-2020. Jeho schválení vládou ČR je
předpokládáno na prosinec 2018. Při přípravě Akčního plánu 2019-2020 se opět předpokládá
aktivní role Pracovní skupiny pro tvorbu Akčního plánu a regionálních stálých konferencí
jednotlivých krajů.
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V roce 2017 budou zahájeny práce na přípravě Strategie regionálního rozvoje ČR 2021-2027. Při
přípravě tohoto dokumentu se předpokládá aktivní zapojení aktérů na regionální i národní
úrovni. V prvním roce přípravy dokumentu se předpokládají práce na analytické části
a ustanovení pracovních skupin.
Dalším významným dokumentem v oblasti podpory regionálního rozvoje je rovněž zpracování
Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje
(dále jen „Strategie restrukturalizace“). Dokument je v době přípravy Akčního plánu (listopad
2016) v meziresortním připomínkovém řízení a měl by být do konce roku 2016 předložen vládě
ČR. Předpokládá se, že Strategie restrukturalizace bude následně implementována
prostřednictvím tzv. Souhrnného akčního plánu. Strategie restrukturalizace, resp. Souhrnný
akční plán budou se SRR a Akčním plánem propojeny, aktuální podoba propojení bude
upřesněna v implementační části Strategie restrukturalizace.
V rámci Strategie restrukturalizace by měly být implementována opatření, která, pokud by se
jejich realizace osvědčila, budou sloužit jako inspirace pro realizaci opatření v jiných hospodářsky
problémových regionech.
Harmonogram procesu monitorování AP SRR včetně tvorby souvisejících dokumentů je uveden
v tabulce 3.
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Tabulka 3 – Harmonogram procesu monitorování a hodnocení Akčního plánu realizace Strategie regionálního rozvoje včetně tvorby souvisejících dokumentů

MMR

1/2017
Monitorovací
zpráva AP SRR
(31. 3.)
Zpráva
o uplatňování SRR
(30. 6.)
Zpráva o plnění
územní dimenze
(31. 3.)
Zpráva o pokroku
integrovaných
nástrojů (15. 2.)

2/2017

Resorty
Nositelé Regionální stálé
ISg
konference

Monitorovací
zpráva RAP
(31. 3.)

Příprava
SRR 2021+

1/2019

2/2019

Příprava
SRR 2021+

1/2020

2/2020

Zpráva o plnění
územní dimenze
(31. 3.)
Zpráva o pokroku
integrovaných
nástrojů (15. 2.)

Zpráva o plnění
územní dimenze
(31. 3.)
Zpráva o pokroku
integrovaných
nástrojů (15. 2.)

Zpráva o plnění
územní dimenze
(31. 3.)
Zpráva o pokroku
integrovaných
nástrojů (15. 2.)

Zpráva o plnění
územní dimenze
(31. 3.)
Zpráva o pokroku
integrovaných
nástrojů (15. 2.)

Výroční zpráva DoP
(30. 4.)

Výroční zpráva DoP
(30. 4.)

Výroční zpráva DoP
(30. 4.)

Výroční zpráva DoP
(30. 4.)

Mi d-term eva l ua ce
i ntegrova ných ná s trojů
(březen )

Hodnocení nastavení
procesu implementace
ÚD
(zaří )

Evaluace naplňování ÚD
(červen)

PS k SRR 2021+

Aktualizace RAP
(31. 7.)

PS k SRR 2021+
Info o aktivitách
naplňujících AP SRR
(duben)
Monitorovací
zpráva RAP
(31. 3.)

PS k SRR 2021+

PS k SRR 2021+

PS k SRR 2021+

PS k SRR 2021+

PS k SRR 2021+

Aktualizace RAP
(31. 7.)

Monitorovací zpráva
RAP
(31. 3.)

Aktualizace RAP
(31. 7.)

Monitorovací
zpráva RAP
(31. 3.)

Aktualizace RAP
(31. 7.)

Výroční zpráva RSK
(31. 3.)

Výroční zpráva RSK
(31. 3.)
Zpráva o plnění
integrované
strategie (15. 7.)

1/2021
Monitorovací
zpráva AP SRR
(31. 3.)

Schválení
SRR 2021+

Příprava
SRR 2021+

Hodnocení nastavení
procesu implementace
integrovaných nástrojů
(zaří )

Výroční zpráva RSK
(31. 3.)
Zpráva o plnění
integrované
strategie (15. 1.)

2/2018

AP SRR Monitorovac
í zpráva AP
2019-20
SRR
(31. 1.)
(31. 3.)

Výroční zpráva DoP
(30. 4.)

PS k SRR 2021+

1/2018

Zpráva o plnění
integrované
strategie (15. 1.)

Zpráva o plnění
integrované
strategie (15. 7.)

Zpráva o plnění
integrované
strategie (15. 1.)

Poznámka: Data v závorkách udávají termíny, ke kterým mají být dané dokumenty dokončeny.
* Posun termínu předložení Zprávy o uplatňování SRR nebyl prozatím potvrzen.
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Výroční zpráva RSK
(31. 3.)
Zpráva o plnění
integrované
strategie (15. 7.)

Zpráva o plnění
integrované
strategie (15. 1.)

PS k SRR 2021+

Výroční zpráva RSK
(31. 3.)
Zpráva o plnění
integrované
strategie (15. 7.)

Zpráva o plnění
integrované
strategie (15. 1.)

SEZNAM ZKRATEK
AP SRR
ASZ
CLLD
ČOV
ČSÚ
ESIF
ICT
IPRÚ
IROP
ITI
KAP
KPSVL
MAS
MAP
MD
MF
MK
MMR
MMR – ORP
MO
MPO
MPSV
MSp
MŠMT
MV
MZd
MZe
MŽP
NBÚ
NDT
NDÚD
NNO
NS MAS
NSK
OP D
OP PIK
OP PPR
OP VVV
OP Z
OP ŽP
ORP
PPP
PRV
PS SRR
PÚR ČR
RAP
RSK
SFDI
SFRB
SMO
SMS
SPOV
SRR

Akční plán Strategie regionálního rozvoje
Agentura pro sociální začleňování
Community-led Local Development
Čistička odpadních vod
Český statistický úřad
Evropské strukturální a investiční fondy
Informační a komunikační technologie
Integrovaný plán rozvoje území
Integrovaný regionální operační program
Integrated Territorial Investment (Integrované územní investice)
Krajský akční plán
Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
Místní akční skupina
Místní akční plán
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo financí
Ministerstvo kultury
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvoj – Odbor regionální politiky
Ministerstvo obrany
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Národní bezpečností úřad
Národní dotační tituly
Národní dokument k územní dimenzi
Nestátní neziskové organizace
Národní síť Místních akčních skupin České republiky
Národní stálá konference
Operační program doprava
Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Operační program Praha – pól růstu ČR
Operační program Vývoj, výzkum a vzdělávání
Operační program Zaměstnanost
Operační program Životní prostředí
Odbor regionální politiky
Public Private Partnership
Program rozvoje venkova
Pracovní skupina ke Strategii regionálního rozvoje
Politika územního rozvoje České republiky
Regionální akční plán
Regionální stálá konference
Státní fond dopravní infrastruktury
Státní fond rozvoje bydlení
Svaz měst a obcí České republiky
Sdružení místních samospráv České republiky
Spolek pro obnovu venkova České republiky
Strategie regionálního rozvoje
74

SUMF
SUMP
TAČR
ÚV ČR - RVV

Sustainable Urban Mobility Framework
Sustainable Urban Mobility Plan
Technologická agentura ČR
Úřad vlády ČR - Rada vlády pro vědu, výzkum a inovace
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Seznam národních dotačních titulů a finančních nástrojů realizovaných v letech 2017-2018
Dotační titul

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)
40
0
140
40

Gesce

Podporované aktivity

Příjemci

Regenerace sídlišť
Technická infrastruktura
Pečovatelský byt
Vstupní byt

MMR
MMR
MMR
MMR

Revitalizace ucelených prostranství sídlišť s více než 150 byty
Zasíťování pozemků pro budoucí bytovou výstavbu
Výstavba bytů pro osoby 65+ a osoby fyzicky závislé na jiné osobě
Vznik bytů pro osoby v sociálně tíživé situaci

Obce
Obce
Právnické osoby včetně obcí
Právnické osoby kromě obcí, církví a NNO

Komunitní domy seniorů

MMR

Výstavba domů pro osoby 60+

Právnické osoby včetně obcí

140

Olověné rozvody
Bytové domy bez bariér

MMR
MMR

Výměna olověných rozvodů vody v rodinných a bytových domech
Výstavba výtahu a odstranění bariér v bytových domech
Monitoring návštěvnosti, navigační a informační systémy pro
účastníky CR, doplňkové služby tras, úprava lyžařských běžkařských
tratí, ekologicky šetrná doprava, doprovodná infrastruktura CR v
regionu

Vlastníci bytových domů
Vlastníci bytových domů

6
45

Národní program podpory cestovního
ruchu v regionech – Podprogram: Rozvoj
základní a doprovodné infrastruktury

MMR

Národní program podpory cestovního
ruchu v regionech – Podprogram:
Marketingové aktivity v cestovním ruchu

Marketingové výzkumy, partnerství,
produktů CR, tvorba a inovace produktů

Podpora obnovy a rozvoje venkova
DT č. 1: Podpora vítězů soutěže Vesnice
roku

Budou podporovány akce zaměřené na: obnovu a údržbu venkovské
zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti (např.
radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské
zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby apod.), komplexní
úpravu veřejných prostranství,
obnovu a zřizování veřejné zeleně, rekonstrukci a výstavbu místních
komunikací, stezek a veřejného osvětlení, přípravu a realizaci
propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti
s umístěním v soutěži Vesnice roku.
Dotace nebude poskytována na pořízení a nákup budov,
technického vybavení apod.

12

MMR

komunikace,

distribuce

Samosprávné celky, NNO v cestovním
ruchu, geoparky, destinační společnosti,
TIC, podnikatelské subjekty

Uvedeny jsou předpokládané finanční alokace, neboť ne u všech dotačních titulů bylo v době přípravě akčního plánu o jejich alokaci rozhodnuto.
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250-350

1.4.4, 3.2.1,
4.3.5

30

5.3.2, 7.1.1

Krajské destinační společnosti, krajské
oddělení cestovního ruchu, lokální a
oblastní destinační společnosti

Obec, která získala ocenění Modrou, Bílou,
Oranžovou nebo Zlatou stuhu v krajském
kole soutěže Vesnice roku 2016 nebo se
umístila na 1. - 3. místě v celostátním kole
soutěže. Obec musí mít zpracovaný a
zastupitelstvem schválený strategický
rozvojový dokument.

Vazba na
aktivity AP
3.3.1
3.3.1
3.3.1
3.3.1
3.1.3, 4.1.3,
5.3.2
3.3.1
3.3.1

Dotační titul

Podpora obnovy a rozvoje venkova
DT č. 2: Podpora zapojení generací do
komunitního života v obci
A: Podpora vybudování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku
B: Podpora obnovy a údržby venkovské
zástavby a občanské vybavenosti

Gesce

Podporované aktivity

Příjemci

Dotační titul 2A
Budou podporovány akce s výstupy sloužícími generacím různých
věkových skupin, na jejichž výběru a přípravě, případně pak také na
realizaci, se prokazatelně podílela generace dětí a mládeže, a které
jsou zaměřené na:
 úpravu veřejných prostranství,
 obnovu a zřizování veřejné zeleně,
 rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity
(hřiště, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.). Místo
pasivního odpočinku je zpevněná plocha vybudovaná za účelem
posezení a relaxace v krajině/přírodě. Místo pasivního odpočinku
musí být vždy veřejně přístupné a nesmí být zpoplatněno. Součástí
místa pasivního odpočinku může být například lavička/y, stůl/stoly,
stojan/y na kola, odpadkový/é koš/e, přístřešek nebo závětří se
střechou apod.

MMR

Dotace nebude poskytována na pořízení a nákup drobného vybavení
(např. stolní hry, míče, švihadla apod.).
Dotační titul 2B
Budou podporovány akce s výstupy sloužícími dětem a mládeži,
které jsou zaměřené na:
 interiérové rekonstrukce místností za účelem využití převážně pro
spolkovou, společenskou a sportovní činnost (rekonstrukce –
podlahy, stěny, stropy, voda, topení, elektroinstalace, výměna oken
a dveří apod.).
Dotace nebude poskytována na obnovu a údržbu učeben v
základních a mateřských školách. Dotace nebude poskytován na
obnovu a údržbu učeben určených pro školní družinu.
Dotace nebude poskytována na pořízení a nákup vybavení (např.
nábytek, koberce, nástěnné hodiny, kuchyňské nádobí včetně
drobných spotřebičů apod.).
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Obec do 3000 obyvatel, nikoliv např. obcí
zřízená právnická osoba (obec musí mít
schválený
strategický
rozvojový
dokument). Svazek obcí, který je
registrován v souladu se zákonem o obcích,
a to pouze v případě, že žadatelem nemůže
být jedna obec, protože akce zasahuje do
katastrálního území více obcí. Svazek obcí
musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem
svazku obcí schválený strategický rozvojový
dokument.

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

178

Vazba na
aktivity AP

5.3.2

Dotační titul

Podpora obnovy a rozvoje venkova
DT č. 3: Podpora spolupráce obcí na
obnově a rozvoji venkova

Podpora obnovy a rozvoje venkova
DT č. 4: Podpora obnovy drobných
sakrálních stav v obci

Gesce

Podporované aktivity

Příjemci

Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na:
 prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj
venkova,
 výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a
rozvoj venkova,
 podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí
zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova.
MMR

MMR

Uznatelné náklady jsou ty, které přímo souvisí s realizací akce
(občerstvení s limitem 300 Kč /osoba / den, pronájem prostor,
techniky, lektorné apod.). Náklady na dopravu související s realizací
projektu jsou uznatelné max. do 50%.
Dotace nebude poskytována na pořízení a nákup hardware a
software zařízení a příslušenství, na ubytování, vstupné, pronájmy
kol, koloběžek apod.
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních
staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou
prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku obce. Jedná se
zejména o obnovu staveb jako:
 kaple, kaplička, márnice
 socha,  boží muka, kříž,  úprava nejbližšího prostranství v okolí
drobných sakrálních staveb (max. do 5 m od stavby, která je
předmětem žádosti).
Předmětem žádosti o dotaci může být jedna a více drobných staveb.

Podpora obnovy a rozvoje venkova
DT č. 5: Podpora obnovy místních
komunikací

MMR

Dotace nebude poskytována na fotodokumentaci, restaurátorskou
zprávu apod.
Budou
podporovány
akce
zaměřené
na
obnovu
(opravu/rekonstrukci) místních komunikací a jejich součásti dle
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, konkrétně na:
 všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky,
přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových
pruhů linkové osobní dopravy;
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Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Vazba na
aktivity AP

Obec do 3000 obyvatel, nikoliv např. obcí
zřízená právnická osoba (obec musí mít
schválený
strategický
rozvojový
dokument). Svazek obcí, který je
registrován v souladu se zákonem o obcích.
Svazek obcí musí mít zpracovaný a
nejvyšším orgánem svazku obcí schválený
strategický rozvojový dokument.

7

9.2.1

Obec do 3000 obyvatel, nikoliv např. obcí
zřízená právnická osoba (obec musí mít
schválený
strategický
rozvojový
dokument). Svazek obcí, který je
registrován v souladu se zákonem o obcích,
a to pouze v případě, že žadatelem nemůže
být jedna obec, protože akce zasahuje do
katastrálního území více obcí. Svazek obcí
musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem
svazku obcí schválený strategický rozvojový
dokument.

35

5.1.4

Obec do 3000 obyvatel, nikoliv např. obcí
zřízená právnická osoba (obec musí mít
schválený
strategický
rozvojový
dokument).

250

4.2.2

Dotační titul

Gesce

Podporované aktivity

Příjemci

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Vazba na
aktivity AP

 místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy);
 jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou
pozemní komunikaci;
 dále pokud jsou součástí obnovy dané místní komunikace: kanalizace, včetně úprav k odvádění vody jen tehdy, slouží-li výlučně
k odvádění povrchových vod z této komunikace, - galérie, opěrné,
zárubní, obkladní a parapetní zdi, tarasy, násypy a svahy, dělicí pásy,
příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení, propustky.

Demolice budov v sociálně vyloučených
lokalitách
DT č. 1: je určen pouze pro obce ležící na
území Moravskoslezského, Ústeckého a
Karlovarského kraje
DT č. 2: je určen pro obce ležící na území
ČR vyjma krajů uvedených v DT č. 1
Obnova obecního a krajského majetku
po živelních pohromách v roce 2016
DT č. 1: V případech, kdy byl vyhlášen
stav nebezpečí nebo nouzový stav
DT č. 2: V případech, kdy nebyl vyhlášen
stav nebezpečí nebo nouzový stav
Podpora územně plánovacích činností
obcí; Podprogram: Podpora územně
plánovacích dokumentací obcí dotační titul: Územní plán

MMR

MMR

MMR

Dotace je poskytována pouze na jednu místní komunikaci obce
(podle evidence v pasportu komunikací). Dotace není poskytována
na: - výstavbu nových místních komunikací, - opravu, rekonstrukci,
údržbu či výstavbu účelových komunikací a chodníků, - inženýrské
sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně
sloupů těchto vedení, - veřejné osvětlení, reklamní zařízení a
reklamní poutače,
Podprogram je zaměřen na podporu demolic budov v obcích
s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality. Demolice objektu musí
být následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné
výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu
bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení
atd.). Cílem programu je připravit území tak, aby jej bylo možné
znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak
vzniku oblastí se sociální segregací.
Cílem podprogramu je přispět prostřednictvím dotace z rozpočtové
kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“) k
obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti
územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné
důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a
kvality výkonu veřejné správy.

Cílem dotačního titulu Územní plán je podpora pořízení územních
plánů formou dotace, která bude poskytována obcím.

79

Účastníkem podprogramu může být obec,
která se nachází ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností, která má ve svém
katastru území sociálně vyloučené lokality
dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit
v ČR.
Obce a kraje postižené živelní pohromou v
roce 2016, pokud pro jejich území v jejím
důsledku podle zákona č. 12/2002 Sb., o
státní pomoci při obnově území byl
vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav
(DT č. 1), nebyl vyhlášen stav nebezpečí
nebo nouzový stav (DT č. 2).
Příjemcem dotace je obec na území ČR
(mimo ORP, hl. město Prahu a mimo obce,
které pořídily/pořizují územní plán a
byly/jsou příjemcem dotace na pořízení
návrhu územního plánu z IOP nebo PRV)

100
7.1.1

50

7.3.1, 7.3.2

20

1.4.5, 2.1.1,
2.2.1, 2.3.1,
6.1.2, 6.5.6.,
7.1.1, 9.1.2,
9.1.4

Dotační titul

Program výstavby – Výstavba nájemních
bytů pro vymezenou cílovou skupinu

Záruky za splácení bankovních úvěrů na
výstavbu nájemních bytů

Program Panel 2013+ pro poskytování
úvěrů na opravy a modernizace bytových
domů bez rozdílu technologie výstavby
(panelové, cihlové)

Program úvěry pro obce na opravy a
modernizaci bytového fondu

Gesce

SFRB

SFRB

SFRB

SFRB

Podporované aktivity

Příjemci

Nová výstavba nebo stavební úpravy stávajících budov, kterými
vzniknou nájemní byty pro vymezenou skupinu obyvatel – seniory
(65+), zdravotně či příjmově vymezené občany, pro osoby, které
byly o bydlení připraveny živelní pohromou a zletilé osoby mladší
30 let:
novostavba bytů, kterou vznikne bytový dům s nájemními byty,
stavební úpravy, kterými vznikne nájemní byt z prostor
doposud určených k jiným účelům než k bydlení (netýká se
stavebních úprav v rodinném domě),
nástavba či přístavba, čímž vznikne nájemní byt (neplatí pro
rodinné domy),
stavební úpravy, kterými vzniknou nájemní byty způsobilé k
bydlení v bytovém domě, kde dosud žádný byt k bydlení nebyl,
stavební úpravy stávajícího nájemního bytu, jehož rozdělením
vznikne alespoň 1 další nájemní byt způsobilý k bydlení.
Záruku lze poskytnout k bankovnímu úvěru na:
novou stavbu bytového domu, při které vznikne nájemní byt,
nástavbu nebo přístavbu, kterou vznikne nájemní byt,
stavební úpravy, kterými vznikne nájemní byt z prostor
určených k jiným účelům než k bydlení,
stavební úpravy, kterými vznikne nájemní byt z bytu nezpůsobilého
k bydlení.
Úvěr lze použít na úhradu nákladů vydaných na:
opravu a modernizaci bytových domů,
opravu statických poruch a hydroizolace,
zateplení obálky budovy a vybraných vnitřních konstrukcí,
výměnu rozvodů,
úpravu společných prostor,
výměnu bytových jader,
výměnu nebo pořízení výtahu.
Důraz kladen na komplexní opravy.
Úvěr lze použít na úhradu těchto nákladů:
připojení k veřejným sítím technického vybavení – rozvod
vody, plynu, kanalizace, elektřiny, včetně vnitřních rozvodů,
výměna oken, střešní krytiny a krovu včetně výměny a oprav
odpadních dešťových svodů,
oprava vnějšího pláště včetně balkonů, zateplení objektu,
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-

-

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Obce
právnické a fyzické osoby

260

Obce
právnické a fyzické osoby

do 500 mil.
Kč zajištěné
výše úvěru
pro rok
2016

Vlastníci bytových domů:
družstva,
společenství vlastníků,
fyzické a právnické osoby,
města či obce.

600 mil. Kč
pro rok
2016

Obce a města.

10 mil. Kč
pro rok
2016
s možností
navýšení.

Vazba na
aktivity AP

Dotační titul

Gesce

Podporované aktivity

Příjemci

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Vazba na
aktivity AP

sanace vlhkého zdiva,
oprava společných prostor – výtahu, schodišť, komínového
tělesa, kotelny (pokud slouží k vytápění a ohřevu vody v daném
objektu), tepelného čerpadla apod.,
opravy a modernizace vnitřního interiéru – dveře, podlahy,
omítky, ústřední topení, vestavná kuchyně, vestavné skříně,
modernizace sociálního zařízení,
oprava či pořízení nových garážových vrat, pokud jsou součástí
rodinného domu,
pořízení a instalace solárních panelů (sloužící k ohřevu vody a
vytápění v daném objektu).
-

Program Živel
Program na obnovu obydlí postiženého
živelní pohromou

Programy v tělesné přípravě pro zvýšení
fyzické zdatnosti nebo soutěže pro
získání specifických dovedností pro
výkon služby příslušníků, zaměstnanců a
členů jednotek požární ochrany nebo
soutěže
pro
získání
specifických

SFRB

MV

Dle postižení nemovitosti:
úvěry na opravu obydlí postiženého živelní pohromou,
úvěr na výstavbu obydlí postiženého živelní pohromou,
úvěr na pořízení obydlí postiženého živelní pohromou,
navýšení úvěru při realizaci protipovodňových opatření (tj. stavební
a technická ochrana obydlí).

Zvyšování fyzické zdatnosti, získávání specifických dovedností,
sportovní soutěže.

13

obec, kraj nebo jiná právnická osoba,
která je vlastníkem obydlí
fyzická osoba, jež je vlastníkem obydlí,
případně její manžel, registrovaný
partner nebo osoba příbuzná v přímé
linii s vlastníkem obydlí, a měla
v obydlí v době živelní pohromy
bydliště
Nestátní neziskové organizace: a) spolky
zřízené podle obč. zákoníku, b) obecně
prospěšné
společnosti,
c)
církevní
13
právnické osoby , d) ústavy zřízené podle
obč. zákoníku.

10 mil. Kč
pro rok
2016
s možností
navýšení

předpoklad
18 mil. Kč
celkem na
oba dva
roky.

3.2.1

Termín církevní právnické osoby je používán jako termín zastřešující všechny typy právnických osob „církevního charakteru“, které mohou vznikat a působit podle zákona č. 3/2002 Sb., o
církvích a náboženských společnostech.
1.
církve a náboženské společnosti (registrované),
2.
svazy církví a náboženských společností (rovněž registrované) a
3.
evidované právnické osoby (pouze evidované) - jedná se o vnitřní organizační složky registrovaných církví a náboženských společností, dělí se dále na dvě podskupiny:
a) orgány registrovaných církví a náboženských společností, řeholní a jiné církevní instituce osob hlásících se k církvi a náboženské společnosti, založené za účelem
vyznávání náboženské víry,
b) účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, založená pro poskytování služeb sociálních nebo zdravotnických nebo působící jako charita či
diakonie
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Dotační titul

Gesce

Podporované aktivity

Příjemci

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Vazba na
aktivity AP

dovedností členů nestátních neziskových
organizací.
Soutěže v požárním sportu podle
pravidel požárního sportu v kategoriích
dobrovolných a profesionálních hasičů.
Podíl nestátní neziskové organizace na
systému odborné přípravy příslušníků
HZS ČR, zaměstnanců a členů jednotek
požární ochrany, zaměstnanců státní
správy a územní samosprávy a členů
složek IZS.
Podíl nestátní neziskové organizace ve
zvyšování kvalifikace a odborné úrovně
pro výkon služby příslušníků HZS ČR,
zaměstnanců a členů jednotek požární
ochrany, členů zařízení civilní ochrany a
členů složek IZS pro oblast IZS.
Akceschopnost ostatní složky IZS k
poskytnutí plánované pomoci na
vyžádání.
Výchovná a vzdělávací činnost na úseku
práce s dětmi a mládeží v oblasti požární
ochrany, ochrany obyvatelstva a přípravy
obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné
pomoci při mimořádných událostech.
Preventivně výchovná činnost nestátních
neziskových organizací při výchově
obyvatelstva,
právnických
a
podnikajících
fyzických
osob
k
předcházení požárů, propagace a
historie požární ochrany, ochrany
obyvatelstva, příprava obyvatelstva

MV

Zvyšování fyzické zdatnosti, získávání specifických dovedností,
sportovní soutěže.

MV

Podpora systému odborné přípravy, zvyšování odborné kvalifikace,
podpora akceschopnosti ostatních složek integrovaného
záchranného systému

MV

Podpora systému odborné přípravy, zvyšování odborné kvalifikace,
podpora akceschopnosti ostatních složek integrovaného
záchranného systému

MV

Podpora systému odborné přípravy, zvyšování odborné kvalifikace,
Podpora akceschopnosti ostatních složek integrovaného
záchranného systému
Preventivně výchovná a vzdělávací činnost obyvatelstva, publikační a
informační činnost, propagace

MV

Preventivně výchovná a vzdělávací činnost obyvatelstva, publikační a
informační činnost, propagace
MV
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Nestátní neziskové organizace: a) spolky
zřízené podle obč. zákoníku, b) obecně
prospěšné
společnosti,
c)
církevní
právnické osoby, d) ústavy zřízené podle
obč. zákoníku.
Nestátní neziskové organizace: a) spolky
zřízené podle obč. zákoníku, b) obecně
prospěšné
společnosti,
c)
církevní
právnické osoby, d) ústavy zřízené podle
obč. zákoníku.
Nestátní neziskové organizace: a) spolky
zřízené podle obč. zákoníku, b) obecně
prospěšné
společnosti,
c)
církevní
právnické osoby, d) ústavy zřízené podle
obč. zákoníku.
Nestátní neziskové organizace: a) spolky
Zřízené podle obč. zákoníku, b) obecně
prospěšné
společnosti,
c)
církevní
právnické osoby, d) ústavy zřízené podle
obč. zákoníku.
Nestátní neziskové organizace: a) spolky
zřízené podle obč. zákoníku, b) obecně
prospěšné
společnosti,
c)
církevní
právnické osoby, d) ústavy zřízené podle
obč. zákoníku.
Nestátní neziskové organizace: a) spolky
zřízené podle obč. zákoníku, b) obecně
prospěšné
společnosti,
c)
církevní
právnické osoby, d) ústavy zřízené podle
obč. zákoníku.

předpoklad
18 mil. Kč
celkem na
oba
dva
roky.

3.2.1

předpoklad
18 mil. Kč
celkem na
oba
dva
roky.

8.1.4

předpoklad
18 mil. Kč
celkem na
oba
dva
roky.

8.1.4

předpoklad
18 mil. Kč
celkem na
oba
dva
roky.
předpoklad
18 mil. Kč
celkem na
oba
dva
roky.
předpoklad
18 mil. Kč
celkem na
oba
dva
roky.

8.1.4

3.X.1

3.X.1

Dotační titul

Gesce

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Podporované aktivity

Příjemci

Preventivně výchovná a vzdělávací činnost obyvatelstva, publikační a
informační činnost, propagace

Nestátní neziskové organizace: a) spolky
zřízené podle obč. zákoníku, b) obecně
prospěšné
společnosti,
c)
církevní
právnické osoby, d) ústavy zřízené podle
obč. zákoníku.
Obce - pouze ty obce, jejichž jednotka
sboru dobrovolných hasičů obce je
zařazena v kategoriích JPO II nebo III. V
případě odborné přípravy i obce, jejichž
jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
je zařazena v kategorii JPO V, a nebo která
provedla zásah mimo územní obvod svého
zřizovatele v souladu s poplachovým
plánem kraje nebo na výzvu operačního a
informačního střediska HZS kraje.
Obce, jejichž jednotka sboru dobrovolných
hasičů obce je v rámci plošného pokrytí
území kraje jednotkami požární ochrany
zařazena v kategoriích JPO II, III nebo V.

Vazba na
aktivity AP

k sebeochraně a vzájemné pomoci při
mimořádných událostech.
Publikační a informační činnost na úseku
požární
ochrany,
IZS,
ochrany
obyvatelstva a krizového řízení.

MV

Účelová neinvestiční dotace obcím prostřednictvím krajů v rámci
plnění úkolů státní správy v přenesené působnosti obcemi.

Dotace jednotkám sborů dobrovolných
hasičů obcí

Účelová investiční dotace obcím v rámci
programu Dotace pro jednotky SDH obcí

MV

MV

investiční dotace Vodní záchranné službě
Českého červeného kříže.

MV

Investiční
dotace
na
výstavbu
Integrovaného výjezdového centra Český
Těšín

MV

Integrace cizinců 2016

MV

Pořízení nové požární techniky, technické zhodnocení rekonstrukcí
vybraných typů požární techniky, rekonstrukce anebo výstavba nové
požární zbrojnice pro jednotku SDH obce.
Poskytování účelových investičních dotací v rámci programu „Rozvoj
a modernizace materiálně technické základny Vodní záchranné
služby ČČK na pořízení záchranářské techniky nutné při poskytování
pomoci osobám v nouzi záchranářskou činností včetně technické
pomoci na vodních plochách a v jejich bezprostřední blízkosti.
Poskytnutí účelové investiční dotace Moravskoslezskému kraji na
spolufinancování výstavby Integrovaného výjezdového centra Český
Těšín v rámci programu 114240 Pořizování a obnova majetku HZS ČR
Přímá asistence cizincům ze třetích zemí na odděleních pobytu
cizinců
OAMP,
streetwork v prostředí cizinců nebo/a vzdělávání streetworkerů,
realizace projektů zaměřených na poskytování předodjezdových
informací, adaptačně-integračních kurzů a podpory lepší orientaci
cizinců
na
pracovištích
OAMP,
vzdělávání pracovníků oddělení pobytu cizinců OAMP a pracovníků

83

předpoklad
18 mil. Kč
celkem na
roky 2017 a
2018.

3.X.1

100

7.3.1., 7.3.2.

324

7.3.1, 7.3.2

Vodní záchranná služba Českého
červeného kříže.

15

7.3.1, 7.3.2

Moravskoslezský kraj.

30

7.3.1, 7.3.2

Nestátní neziskové organizace - spolky
zřízené podle občanského zákoníku,
obecně prospěšné společnosti, ústavy,
nadace a nadační fondy, účelová zařízení
registrovaných církví a náboženských
společností, veřejné výzkumné instituce i
další právnické osoby, jejichž hlavním

50

3.X.4, 5.2.1

Dotační titul

Projekty obcí na podporu integrace
cizinců na lokální úrovni

Gesce

MV

Rozvoj dobrovolnické služby

MV

Prevence korupčního jednání

MV

Prevence sociálně patologických jevů

MV

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Podporované aktivity

Příjemci

státní správy či samosprávy, podpora integračních aktivit založených
na
vlastní
aktivitě
cizinců,
výzkum postavení žen-migrantek ve společnosti nebo/a výzkum v
oblasti integrace cizinců, sledování a tvorba indikátorů integrace
§ aktivity zaměřené na informování veřejnosti o oblasti integrace
cizinců
Řešení aktuální či potencionální krizové situace ve městech s
významným počtem cizinců a potenciálem vzniku napětí mezi cizinci
a ostatními obyvateli měst
Jedná se o aktivity, při nichž dobrovolník poskytuje ve volném čase,
ze svobodné vůle a bez nároku na odměnu pomoc spoluobčanům a
společnosti obecně. Pomoc je poskytována zejména seniorům,
zdravotně postiženým osobám, osamělým a nemocným nebo
sociálně znevýhodněným dětem. Dobrovolníci docházejí do
nemocnic, dětských domovů, ústavů sociální péče, azylových domů
a domovů pro seniory, náplň aktivit je různorodá a závisí na
potřebách klienta a typu organizace, ve které je služba poskytována.
a) seznamování veřejnosti s charakterem a projevy korupce a k
posilování odmítavého postoje vůči korupčním praktikám, b) zvýšení
informovanosti občanů – přímých nebo nepřímých obětí korupce –
možnostech právních nástrojů boje proti korupci včetně tvorby
webových stránek, c) vytváření analytické a poradenské struktury
včetně vlastního bezplatného poskytování tohoto poradenství a
propagace těchto struktur, d) posilování protikorupčního klimatu na
místní úrovni, e) zvyšování právního povědomí v oblasti korupčního
jednání u zaměstnanců státní správy a samosprávy a motivace v
ohlašování korupčního jednání.
Aktivity jsou zaměřeny na prevenci domácího násilí důrazem na
práci s násilnými osobami. Jedná se především o systematickou práci
s násilnými osobami/pachateli domácího násilí na úrovni sekundární
i terciální prevence za účelem pomoci pachatelům ke změně
chování, zlepšení partnerské a rodinné komunikace a osvojení si
řešení konfliktů nenásilnou formou. Dalšími aktivitami jsou realizace
terapeutických/resocializačních programů pro násilné osoby,
vytváření metodiky práce s násilnou osobou a manuálů, vzdělávací a
osvětová činnost.

předmětem činnosti je poskytování
zejména
zdravotních,
kulturních,
vzdělávacích, výzkumných a sociálních
služeb a poskytování sociálně-právní
ochrany dětí

84

Obce/městské části.

Vazba na
aktivity AP

11,5

3.3.1

Spolky, obecně prospěšné společnosti,
ústavy, sociální družstva, nadace, nadační
fondy, církve nebo náboženské společnosti,
právnické osoby církve nebo náboženské
společnosti

15

3.2.2, 3.2.3

Nestátní neziskové organizace.

3,5

8.1.2

Nestátní neziskové organizace.

1,6

3.X.1, 4.1.3

Dotační titul

Gesce

Bezpečnostní dobrovolník

MV

Program prevence kriminality

MV

Dotační program pro NNO provozující
evropské krizové či asistenční linky

MV

Podpora zapojení do programů EU

MV

Veřejně prospěšný program v oblasti
tělesné a střelecké přípravy příslušníků
Policie ČR a Hasičského záchranného
sboru ČR a jejich dalších sportovních
aktivit včetně rekreačně pohybových
aktivit zaměstnanců MV, Policie ČR,
Hasičského záchranného sboru ČR

MV

Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu
2016 – 2021

MV

Podporované aktivity

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Příjemci

Aktivity směřující k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku - např. v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
(dohled u přechodů pro chodce v blízkosti škol, informování řidičů
při dopravních uzávěrách, při konání sportovních a kulturněspolečenských akcí na území obce), vytvoření sítě osob, která bude
Policii ČR na požádání v rámci svých možností k dispozici při pátrání
po ztracených dětech či seniorech, mapování a oznamování černých
skládek, autovraků, poškozeného, či chybějícího dopravního značení
apod. Konkrétní náplň činnosti dobrovolníků navrhuje obec.
Podporované aktivity jsou zaměřeny na sociální a situační prevenci a
informování občanů a jejich aktivaci. Cílem je zvyšování pocitu
bezpečí občanů a snižování míry a závažnosti trestné činnosti.
Cílovou skupinu tvoří především děti a mladiství ohrožení sociálně
patologickými jevy a s kriminální zkušeností, prvopachatelé
trestných činů, recidivisté, sociálně vyloučené skupiny a také široká
veřejnost.
Hrazení telekomunikačních služeb a poplatků provozovatelům
těchto tří linek: 116 000, 116 111, 116 006
Podpora projektů: bezpečnějšího internetu pro děti, generických
služeb z programu CEF Telecom (eID, eSignature, eDelivery,
eInvoicing, Open Data, Automated Translation, eHealth atd.), z
poslední výzvy CIP ICT PSP (geoinformatika)
Zvyšování tělesné zdatnosti u profesních skupin, kde je zdatnost
nutným předpokladem k výkonu povolání, vytváření sportovních
podmínek pro tělesnou, střeleckou přípravu a rekreačně pohybové
aktivity příslušníků a zaměstnanců MV, Policie ČR a Hasičského
záchranného sboru ČR.

aplikovaný výzkum, experimentální vývoj

85

Vazba na
aktivity AP

Obce.

1,5

3.2.3

Obce, kraje.

56,2

3.X,1, 3.2.2,
4.1.3, 5.2.1,
9.1.1

2

3.1.1, 4.1.3

3

Bez vazby.

v minulém
období 11.
mil., pro rok
2017 není
alokace
známa

3.2.1

100

1.2.2

NNO,
které
jsou
prokazatelně
provozovateli linek
Nestátní neziskové organizace, právnické
osoby, vysoké školy

Nestátní neziskové organizace, které ve
svých stanovách deklarují tělovýchovu a
sportovní činnost jako hlavní náplň,
podporují ve své činnosti tělovýchovné a
sportovní
aktivity
příslušníků
a
zaměstnanců, které mají dostatečně
početnou členskou základnu s výrazným
zastoupením příslušníků a zaměstnanců,
odpovídající
organizačně
úrovni
sportovního svazu (spolku) či střešního
sdružení s celorepublikovou a nejlépe i
mezinárodní působností.
Fyzické
osoby,
právnické
osoby,
organizační složky státu a organizační

Dotační titul

Gesce

Podporované aktivity

Příjemci

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Vazba na
aktivity AP

jednotky organizačních složek státu.
aplikovaný výzkum, experimentální vývoj, inovace
Bezpečnostní výzkum ČR 2015 -2020
Příspěvek obci v souvislosti: 1) s
azylovým zařízením na jejím území - § 84
zákona č. 325/1999 Sb., o azylu
2)
se zařízením pro zajištění cizinců na jejím
území - § 151 odst.1 zákona č. 326/1999
Sb., o pobytu cizinců na území ČR
Podpora zabezpečení mateřských škol a
základních škol tvořených třídami 1.
stupně s počtem tříd do pěti
Rozvojový
program
na
podporu
profesního rozvoje učitele v adaptačním
období

MV
opravy a údržba místních komunikací, zajištění svozu odpadu a jeho
následného využití, údržba městských ploch

výzkumné organizace a podniky splňující
podmínky Rámce společenství pro státní
podporu výzkumu, vývoje a inovací
(2014/C 198/01)
Obce.

400

1.2.2

2,76

1.4.5, 4.2.2,
6.2.3

Právnické osoby vykonávající činnost
mateřské školy a základní školy s počtem
tříd 1. stupně do pěti

20 až 40 mil.
Kč

3.1.1, 5.3.2

Právnické osoby vykonávající činnost školy

Není známo
(128 mil. Kč
podle RIA
v celoroční
m vyjádření)

5.3.2

Právnické osoby vykonávající činnost
základní školy, mateřské školy nebo
školského zařízení

3,5

3.X.1 , 3.X.3,
5.2.1, 1.5.1,
1.5.3,

Právnické osoby vykonávající činnost
mateřské nebo základní školy nebo
školského zařízení

5,5

3.X.1 , 3.X.3,
5.2.1, 1.5.1,
1.5.3,

MV

MŠMT

Cílem dotačního programu je pomoc zřizovatelům s financováním
bezpečnostního auditu a technického zabezpečení školy (zejména
sloužícího k obraně proti neoprávněnému vniknutí cizích osob do
budovy školy)

MŠMT

Vícezdrojová podpora začínajícího učitele v adaptačním období
podle vládního návrhu novely zákona č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, která má
zavést kariérní řád učitelů – sněmovní tisk č. 959

Rozvojový program Zajištění bezplatné
přípravy k začlenění do předškolního
nebo základního vzdělávání dětí osob se
státní příslušností jiného členského státu
Evropské unie

MŠMT

Rozvojový program Zajištění podmínek
základního
vzdělávání
nezletilých
azylantů, osob požívajících doplňkové

MŠMT

Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do předškolního nebo
základního vzdělávání; na částečnou úhradu, popřípadě krytí
zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním bezplatné přípravy k
začlenění do předškolního nebo základního vzdělávání; zvýšené
náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, které právnickým
osobám vzniknou v souvislosti s poskytováním předškolního,
základního vzdělávání, popřípadě zájmového vzdělávání; zvýšené
výdaje na školní potřeby a na učebnice, pokud jsou podle školského
zákona poskytovány bezplatně, na učební pomůcky, další vzdělávání
pedagogických pracovníků a činnosti, které přímo souvisejí s
rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, pokud ke zvýšení těchto výdajů
došlo v souvislosti s poskytováním předškolního nebo základního
vzdělávání uvedeným dětem a žákům
Na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů
souvisejících
s
poskytováním
předškolního
nebo
základního vzdělávání dětem cizinců umístěných v zařízení pro
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Dotační titul

Gesce

ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní
ochrany na území České republiky a dětí
cizinců umístěných v zařízení pro
zajištění cizinců

Rozvojový program Bezplatná výuka
českého jazyka přizpůsobená potřebám
žáků-cizinců z třetích zemí

MŠMT

Rozvojový
program
na
podporu
vybavování
škol
kompenzačními
pomůckami pro žáky se zdravotním
postižením

MŠMT

Rozvojový program na podporu školních
psychologů a školních speciálních
pedagogů ve školách a metodiků –

MŠMT

Podporované aktivity

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Vazba na
aktivity AP

29

3.X.1 , 3.X.3,
5.2.1, 1.5.1,
1.5.3,

Právnické osoby vykonávající činnost školy

Není známa.

3.X.1

Školy a školská zařízení

Není známa.

1.5.2

Příjemci

zajištění cizinců, pokud podléhají povinné školní docházce;
popřípadě také; na zájmové vzdělávání těchto žákům ve školní
družině nebo školním klubu, jejíž činnost právnická osoba vykonává,
pokud jde o pravidelnou docházku těchto žáků a pokud je zájmové
vzdělávání těmto žákům poskytováno bezúplatně; na zvýšené
náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, které právnickým
osobám vzniknou v souvislosti s poskytováním předškolního
vzdělávání těmto dětem nebo základního vzdělávání, popřípadě
zájmového vzdělávání těmto žákům; zvýšené výdaje na školní
potřeby a na učebnice, pokud jsou podle školského zákona
poskytovány bezplatně, na učební pomůcky, další vzdělávání
pedagogických pracovníků a činnosti, které přímo souvisejí s
rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, pokud ke zvýšení těchto výdajů
došlo v souvislosti s poskytováním předškolního nebo základního
vzdělávání těmto dětem a žákům
Na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů
souvisejících s poskytováním předškolního nebo základního
vzdělávání, zahrnující výuku ČJ přizpůsobenou potřebám svých dětí
nebo žáků – cizinců z třetích zemí, která usnadní a umožní rychlejší
integraci těchto dětí nebo žáků, poznání legislativních a
společenských zákonitostí naší společnosti, zabezpečí rozvoj
komunikativní složky, zajistí překonání sociokulturních bariér; lze
rovněž poskytovat finanční prostředky na částečnou úhradu,
popřípadě krytí nákladů souvisejících s poskytováním jazykového
vzdělávání v přípravných intenzivních jazykových kurzech pro žákycizince; žáci-cizinci vzdělávaní v přípravných intenzivních jazykových
kurzech musí být žáky právnické osoby, která přípravné jazykové
intenzivní kurzy zajišťuje, jedná se o aktivitu vykonávanou v rámci
činnosti školy.
Cílem je podpořit neinvestičními finančními prostředky školy k
nákupu učebních pomůcek kompenzačního a rehabilitačního
charakteru pro podporu přístupu ke vzdělávání dětí a žáků se
zdravotním postižením v předškolním, základním a středním
vzdělávání.
Zajistit zlepšení kvality vzdělávání právnických osob vykonávajících
činnost základních škol a středních škol zapsaných do rejstříku škol a
školských
zařízení
prostřednictvím:
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Právnické osoby vykonávající
mateřských nebo základních škol

činnost

Dotační titul

Gesce

specialistů ve školských poradenských
zařízeních
Rozvojový
program
na
podporu
financování asistentů pedagoga pro děti,
žáky a studenty se zdravotním
postižením a děti, žáky a studenty se
sociálním znevýhodněním

Rozvojový program na
školských
poradenských
diagnostickými nástroji

vybavení
zařízení

Dotační program Podpora aktivit v
oblasti integrace cizinců na území ČR

Dotační program na podporu vzdělávání
v jazycích národnostních menšin a
multikulturní výchovy.

MŠMT

MŠMT

Podporované aktivity
a) zajišťování podpůrných a vyrovnávacích opatření; b) vytvořením
pozice metodika – specialisty ve školském poradenském zařízení
Modul A) zajistit rovný přístup ke vzdělávání poskytnutím
neinvestičních finančních prostředků účelově určených na
financování
platů
a
mezd
asistentů
pedagoga
k dětem, žákům a studentům se zdravotním postižením
modul B) zajistit rovný přístup ke vzdělávání poskytnutím
neinvestičních finančních prostředků účelově určených na
financování platů asistentů pedagoga k dětem, žákům a studentům
se sociálním znevýhodněním
Rozvojový program naplňuje jedno z opatření navrhovaných v
Aktualizovaném akčním plánu k výkonu rozsudku D. H. a ostatní
proti České republice. Umožňuje školským poradenským zařízením
rozšiřovat svoji diagnostickou základnu a zvyšovat kompetence
poradenských odborníků při rozhodování o zařazení dítěte do
vhodného vzdělávacího programu.

MŠMT

Projekty právnických osob podporujících integraci dětí a žáků-cizinců
ve školách i mimo ně, rozvoj metodických a výukových materiálů
podporujících děti a žáky-cizince při vzdělávání a vzdělávací aktivity
pro pedagogické pracovníky. Dále budou podpořeny žádosti
obsahující projekty zaměřené na efektivnější výuku českého jazyka
pro cizince a zvyšování úrovně znalosti českého jazyka jako základu
integračního procesu prostřednictvím elektronických učebních
programů nebo učebnic (e-learningu) pro různé věkové kategorie
dětí a žáků-cizinců s respektováním stupně znalosti českého jazyka
(začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí). Vytvářeny mohou být také
elektronické programy a učebnice pro vzdělávání žáků-cizinců v
odborných předmětech, které by jim usnadnily výuku těchto
předmětů v běžné výuce.

MŠMT

Modul 1: podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin
A. Rozvoj mateřského jazyka (vzdělávací aktivy, kurzy, publikace,
projekty).
B. Vzdělávací aktivity pro příslušníky národnostních menšin – děti,
žáci a mládež, včetně vydávání publikací, vzdělávacích textů pro děti,
žáky a mládež v menšinových jazycích, jako součást širšího projektu
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Příjemci

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Vazba na
aktivity AP

Školy a školská zařízení zřizované krajem,
obcemi, soukromé, zřizované MŠMT a
církvemi a náboženskými společnostmi

Není známa.

3.X.1

Není známa.

1.5.2

8

3.X.1 , 3.X.3,
5.2.1, 1.5.1,
1.5.3

Právnické osoby zřizované krajem, obcí či
svazkem obcí a právnické osoby zřizované
jinou právnickou osobou nebo fyzickou
osobou ve smyslu §8 odst. 6 školského
zákona, dále jen „soukromé právnické
osoby“
Právnické osoby vykonávající činnost školy
nebo školského zařízení všech zřizovatelů,
vysoké školy, spolky, obecně prospěšné
společnosti,
účelová
zařízení
registrovaných církví a náboženských
společností, nadace a nadační fondy a další
právnické
osoby,
jejichž
hlavním
předmětem činnosti je poskytování
zejména kulturních a vzdělávacích služeb (z
programu jsou vyloučeny žádosti o
podporu mateřských a základních škol
všech zřizovatelů zapsaných ve školském
rejstříku, které mohou své žádosti
předkládat v rozvojovém programu pro
děti a žáky-cizince)
Právnické osoby v souladu s § 7 odst. 1
písm. e) a f) zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů, včetně
právnických osob vykonávajících činnost
škol
a
školských
zařízení,
které

15

Dotační titul

Dotační program na podporu činnosti
NNO působících v oblasti předškolního,
základního, středního a základního
uměleckého vzdělávání

Program na realizaci aktivit v oblasti
primární prevence rizikového chování
Dotační program na podporu sociálně
znevýhodněných
romských
žáků
středních škol a studentů VOŠ
Dotační program na podporu speciálních
učebnic, uč texty a materiály pro žáky se

Gesce

MŠMT

MŠMT

MŠMT
MŠMT

Podporované aktivity

Příjemci

zaměřeného na vzdělávání. Kurzy jazykového vzdělávání dětí, žáků a
mládeže
z
národnostních
menšin.
C. Tvorba výukových materiálů v jazycích národnostních menšin se
zaměřením na kulturní tradice a dějiny národnostních menšin a
etnik žijících na území ČR pro pedagogické pracovníky (především
bude
upřednostňována
e-learningová
forma).
Modul 2: podpora multikulturní výchovy
A. Tvorba a realizace vzdělávacích programů a výukových materiálů
pro děti, žáky, mládež a pedagogické pracovníky, směřující k potírání
rasové národnostní nesnášenlivosti, rasismu, antisemitismu a
projektů
zaměřených
k
tématu
holocaust.
B. Objevujeme Evropu a svět (kulturní zvyklosti a historické bariery,
kdo jsme a odkud jsme, vzájemné poznání a porozumění - co máme
společného a čím se odlišujeme) – projektové vyučování.
C. Využití podpůrných metod jako je např. biografická práce,
Sokratovský dialog, multikulturní kalendář, práce s příběhy na
podporu multikulturní výchovy ve školách.

prokazatelně vykonávají činnost ve
prospěch
příslušníků
národnostních
menšin.

Modul 1: Podpora občanského vzdělávání v základních a středních
školách.
Modul 2: Vznik a využití výukových materiálů (včetně
audiovizuálních) s didaktickou hodnotou k výuce dějin 20. století
Modul 3: Vznik a využití výukových materiálů (včetně
audiovizuálních) s didaktickou hodnotou k 700. výročí narození Karla
IV. a 600. výročí upálení M. Jana Husa.
Podpora programů dlouhodobé primární prevence rizikového
chování dětí a mládeže, projektů evaluace potřebnosti, dostupnosti
a efektivnosti služeb, projektů zaměřených na poskytování
odborných a ověřených informací a vzdělávání odborné či laické
veřejnosti.
zajištění finanční a materiální podpory vzdělávání romských žáků a
studentů ve SŠ, VOŠ a konzervatořích, jejichž rodinám působí
náklady spojené se středním nebo VOŠ finanční obtíže
Dotační program je koncipován na dvouleté období: I. část v roce
2014 – zpracování rukopisu, pilotní ověření a oponentura textu
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Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Vazba na
aktivity AP

Spolky podle § 214 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, obecně
prospěšné společnosti podle § 3050 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a
fundace podle § 303 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále
jen "žadatel"). Jednou z formálních
podmínek pro získání dotace je vznik
žadatele jako právnické osoby nejpozději 1
rok před datem přijímání žádostí.

3

Školy, školská zařízení a nestátní neziskové
organizace

Není známa.

3.1.1, 4.1.1,
4.1.3

7

3.X.1, 3.X.3,
5.2.1

Není známa.

3.X.1

Právnická osoba
Všechny právnické a fyzické osoby (s
výjimkou nadací a nadačních fondů), které

Dotační titul

Gesce

zrakovým,
sluchovým,
mentálním
postižením a specifickými poruchami
učení

Dotační program na podporu integrace
romské komunity

MŠMT

Sportovní reprezentace ČR

MŠMT

Sportovně talentovaná mládež

MŠMT

Činnost sportovních organizací

MŠMT

Údržba a provoz sportovních zařízení

MŠMT

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Vazba na
aktivity AP

Právnické osoby podle zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník v souladu s § 7 odst.
1 písm. e) a f) zákona č. 218/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů, včetně
právnických osob vykonávajících činnost
škol a školských zařízení (zapsaných v
rejstříku škol a školských zařízení), které
prokazatelně vykonávají činnost ve
prospěch romské komunity nejméně 1 rok.

12,8

3.X.1, 3.X.2,
3.X.3, 3.X.4,
5.2.1

Spolek

Není známa.

3.2.1

Spolek

Není známa.

3.2.1

Spolek

Není známa.

3.2.1

Spolek.

Není známa.

3.2.1

Podporované aktivity

Příjemci

učebnice; II. část v roce 2015 - tisk a distribuce učebnic školám pro
žáky se zrakovým, sluchovým a mentálním postižením a specifickými
poruchami učení.

prokazatelně vykonávají vydavatelskou
činnost v oblasti přípravy a výroby učebnic
nejméně jeden rok před vyhlášením
programu a jsou oprávněny tuto činnost
provádět. Žadatel předloží stručný popis
své vydavatelské činnosti minimálně za 1
rok jako přílohu žádosti o dotaci.

A)Předškolní
příprava
a
včasná
péče
Podpora včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího
prostředí a jejich příprava v mateřských školách je nejvyšší z priorit v
oblasti
integrace
romské
komunity.
B) Aktivity na podporu rodiny a školy v oblasti předškolního a
základního vzdělávání, včetně aktivit v jazykové komunikaci romské
menšiny
Podpora aktivit směřujících ke zvýšení efektivity spolupráce rodin a
školy při vzdělávání žáků ze sociokulturně odlišného prostředí,
včetně aktivit v jazykové komunikaci romské menšiny.
C) Podpora školní úspěšnosti žákyň a žáků na základní a střední škole
Podpora přípravy reprezentantů v kategoriích seniorů a juniorů
a jejich
účast
na
vrcholných
mezinárodních
soutěžích
organizovaných
mezinárodními
sportovními
federacemi,
Mezinárodním olympijským výborem
podpora přípravy sportovně talentované mládeže v občanských
sdruženích ve věkové kategorii od 6 do 19 let s možností rozšíření až
do 23 let
podpora všeobecné sportovní činnosti, podpora celoživotního
aktivního způsobu života, podpora pravidelné sportovní činnosti,
podpora organizace sportovních organizací. Dále podpora žáků,
studentů škol, vysokoškoláků a soutěží školních a studentských
sportovních organizací a podpora specializovaných sportovních
sdružení s celorepublikovou působností
Podpora udržování a provozování sportovních zařízení, podpora
udržování technických prostředků, strojů a zařízení sloužících ke
sportovní činnosti a podpora udržování a provozování sportovních
zařízení sloužících k přípravě reprezentantů a sportovních talentů.
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Dotační titul

Gesce

Činnost sportovních svazů

MŠMT

Významné sportovní akce

MŠMT

Zdravotně postižení sportovci

MŠMT

Zabezpečení pravidelné činnosti NNO
pro organizované děti a mládež
Podpora vybraných forem práce s
neorganizovanými dětmi a mládeží

MŠMT
MŠMT

Investiční rozvoj materiálně technické
základny mimoškolních aktivit

MŠMT

Podpora činnosti Informačních center
pro mládež

MŠMT

Rozvojový a dotační program Podpora
soutěží a přehlídek v zájmovém
vzdělávání

MŠMT

Rozvojový program hodnocení žáků a
škol podle výsledků v soutěžích
Dotační program Podpora nadaných
žáků na základních a středních školách
Institucionální podpora na dlouhodobý
koncepční rozvoj výzkumných organizací
Specifický vysokoškolský výzkum

Podporované aktivity

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Vazba na
aktivity AP

Spolek.

Není známa.

3.2.1

Spolek.

Není známa.

3.2.1

Spolek.

Není známa.

3.2.1

Není známa.

3.X, 3.2

Není známa.

3.X, 3.2

Spolky, obecně prospěšné společnosti,
ústavy, účelová zařízení církví - NNO.

Není známa.

3.X, 3.2

Spolky, obecně prospěšné společnosti,
ústavy - Nestátní neziskové organizace
(NNO).

Není známa.

3.X, 3.2, 5.1

Certifikovaná ICM (NNO, SVČ, DDM).

Není známa.

3.X.1, 3.X.2,
1.5.3

Všechny typy právnický osob, VŠ, krajské
úřady

Není známa.

3.X.1, 3.X.2

Střední školy - pedagogičtí pracovníci

Není známa.

3.X.1, 3.X.2

Výzkumné organizace

5 842

1.2.2

Vysoké školy

1 165

1.2.1

Příjemci

Podpora všeobecné sportovní činnosti, podpora celoživotního
aktivního způsobu života, podpora pravidelné sportovní činnosti,
podpora organizace sportovních svazů. Dále podpora zdravotního
zabezpečení sportovců a organizace sportu u jednotlivých NNO,
která navazuje na podporu poskytovanou v minulém období
Podpora významných sportovních akcí pořádaných v ČR. S ohledem
na celospolečenský charakter je podpora orientována i na
zabezpečení české účasti uskutečňované mezinárodní sportovní
akce v zahraničí.
Podpora všeobecné sportovní činnosti, podpora celoživotního
aktivního způsobu života, podpora pravidelné sportovní činnosti,
podpora organizace spolků v oblasti zdravotně postižených
sportovců
Podpora pravidelné celoroční činnosti NNO v oblasti práce s dětmi a
mládeží.
Podpora pravidelné celoroční činnosti NNO v oblasti práce s dětmi a
mládeží.
Podpora vytváření a rozšiřování nabídky aktivit NNO určených pro
neorganizované děti a mládež včetně dětí a mládeže sociálně
znevýhodněných. Zahrnuje rovněž podporu činností, které jsou
otevřené všem dětem a mládeži.
Zkvalitnění a rozvoj materiálně technického zázemí NNO dětí a
mládeže a NNO pracujícími s dětmi a mládeží, jako nezbytného
předpokladu pro další rozvoj práce s dětmi a mládeží.
Program je určen na podporu Informačních center pro mládež (dále
jen ICM), která jsou certifikovaná MŠMT ve smyslu Koncepce rozvoje
informačního systému pro mládež v České republice.

MŠMT

Podpora identifikace, motivace, práce s nadanou mládeží,
mezinárodního srovnávání nadaných žáků

MŠMT

Podpora pedagogů vzdělávajících nadané žáky

MŠMT

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

MŠMT

Podpora výzkumu, vývoje a inovací prováděného studenty vysokých
škol při uskutečňování akreditovaných studijních programů
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Spolky, obecně prospěšné společnosti,
ústavy, účelová zařízení církví - NNO.
Spolky, obecně prospěšné společnosti,
ústavy, účelová zařízení církví - NNO.

Dotační titul

Gesce

Podporované aktivity

Příjemci

MŠMT

Podpora jedinečného zařízení pro provádění výzkumu, vývoje a
inovací s vysokou technologickou a finanční náročností
provozovaného výzkumnou organizací též pro využití ostatními
výzkumnými organizacemi na principu otevřeného přístupu k těmto
kapacitám

„Dofinancování“
účasti
českých
výzkumných organizací v rámcových
programech EU pro výzkum, vývoj a
inovace

MŠMT

Podpora zapojování výzkumných organizací ČR do projektů 7.
rámcového programu EU pro výzkum, technologický rozvoj a
inovace (2007-2013) "dofinancováním" nákladů českým řešitelům
projektů

Organizace pro výzkum a šíření znalostí
("výzkumná organizace") - veřejné vysoké
školy, veřejné výzkumné instituce a další
výzkumné subjekty naplňující definici a
kritéria "výzkumné organizace"
Organizace pro výzkum a šíření znalostí
("výzkumná organizace") - veřejné vysoké
školy, veřejné výzkumné instituce a další
výzkumné subjekty naplňující definici a
kritéria "výzkumné organizace"

Program GESHER/MOST

MŠMT

Česko – izraelská spolupráce ve výzkumu
a vývoji

MŠMT

Aktivita MOBILITY

MŠMT

Česko – bavorská spolupráce ve výzkumu
a vývoji

MŠMT

Velké výzkumné infrastruktury

V4 + Japonsko

MŠMT

Česko–norský výzkumný program

MŠMT

Národní program udržitelnosti I

MŠMT

Národní program udržitelnosti II

MŠMT

Podpora společných česko-izraelských projektů průmyslového
výzkumu a experimentálního vývoje
Podpora společných česko-izraelských projektů základního a
průmyslového výzkumu
Výměnné pobyty spolupracujících organizací VaV na bázi bilaterality
v základním výzkumu
Projekty česko-bavorské spolupráce základního a průmyslového
výzkumu s cílem další účasti v projektech EU, zejména HORIZON
2020

Podpora výzkumných organizací a podniků ČR v řešení
multilaterálních projektů rozvíjených ve formátu V4+Japonsko

Zvýšení bilaterární výzkumné spolupráce mezi Českou republikou a
Norskem
Podpora rozvoje a udržitelnosti projektů nových evropských center
excelence, regionálních a dalších typů výzkumných center
vybudovaných v ČR v letech 2007-2013/15 za finanční spoluúčasti
Evropského fondu regionálního rozvoje
určen na zajištění udržitelnosti projektů center výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací obsahujících značný podíl velké
infrastruktury podle § 2 odst. 2 písm. f) zákona č. 130/2002 Sb.,
vybudovaných
realizací
projektů
operačních
programů
strukturálních fondů s náklady na vybudování převyšujícími 50 mil.
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Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Vazba na
aktivity AP

1 384

1.1.2, 1.2.2

3 947

1.1.2, 1.2.2

1.1.1, 1.1.2,
1.2.2
1.1.1, 1.1.2,
1.2.2

Malý, střední a velký podnik

0

Výzkumná organizace, malý nebo střední
podnik

6

Výzkumné organizace

15

1.2.2

Výzkumné organizace

1

1.1.2, 1.2.2

4 582

1.1.2, 1.2.2

Organizace pro výzkum a šíření znalostí
("výzkumná organizace") - veřejné vysoké
školy, veřejné výzkumné instituce a další
výzkumné subjekty naplňující definici a
kritéria "výzkumné organizace"; malé a
střední podniky
Výzkumné organizace a malé a střední
podniky

65

Výzkumné organizace

1417

Výzkumné organizace

568

1.1.1, 1.1.2,
1.2.1, 1.2.2,
1.1.1, 1.1.2,
1.2.1, 1.2.2,
4.3.3. 4.3.4.,
5.1.3
1.1.1, 1.1.2,
1.2.1, 1.2.2,
4.3.3. 4.3.4.,
5.1.3

Dotační titul

Program ERC CZ

Gesce

MŠMT

Program Informace – základ výzkumu

MŠMT

Program COST CZ

MŠMT

Program EUREKA CZ

MŠMT

Program INGO II

MŠMT

Program EUPRO II

MŠMT

Podporované aktivity

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Vazba na
aktivity AP

Výzkumné organizace

0

1.2.2

Veřejné výzkumné instituce, veřejné
vysoké školy, výzkumné organizace,
specializované knihovny, jejichž hlavní
činností je poskytování knihovních služeb
na národní úrovni v souladu se zvláštním
právním předpisem, se samostatnou právní
subjektivitou, registrací u Ministerstva
kultury ČR, zřízenou ústředním orgánem
státní správy a zajišťující ekonomicky
výhodné
licenční
zpřístupnění
EIZ
výzkumným organizacím na celostátní
úrovni

258

1.2.2

Výzkumné organizace

51

1.1.2, 1.2.2

69

1.1.1, 1.1.2,
1.2.2

Výzkumné organizace

30

1.1.2, 1.2.2

Výzkumné organizace

83

1.1.2, 1.2.2

Příjemci

EUR, která současně přesahují individuální prahové hodnoty
oznamovací povinnosti.
Podpora vysoce perspektivních a kvalitních projektů hraničního
výzkumu, které uspěly v obou kolech hodnocení mezinárodních
hodnotících panelů některé z výzev Evropské rady pro výzkum
(7. Rámcový program, aktivita “IDEAS“), ale z důvodů nedostatků
finančních prostředků nebyly dosud podpořeny a zahájeny, a
uchazeč se rozhodne je zrealizovat ve výzkumné organizaci na území
ČR

Program cíleně podporuje zpřístupňování základních elektronických
informačních zdrojů nezbytných pro výzkum (EIZ) výzkumným
organizacím v ČR, a to prostřednictvím rychle se rozvíjející
informační infrastruktury výzkumu. Tato infrastruktura je nezbytná
pro primární výzkumné nehospodářské činnosti výzkumných
organizací. Program se soustřeďuje na formy účelného využívání
zvýhodněných celostátních nebo národních multilicencí a
hromadných oborových licencí.

Podpora mnohostranné spolupráce členských zemí COST v
projektech základního výzkumu
Podpora vzájemné spolupráce malých a středních podniků členských
zemí a dalších zemí světa s výzkumnými organizacemi v projektech,
které získaly statut projektu EUREKA v rámci mezinárodního
programu EUREKA (European Network for Market-oriented,
Industrial R&D) a byly v rámci této mezivládní iniciativy schváleny k
realizaci
Podpora účasti českých vědeckých pracovišť ve výzkumných
programech prováděných špičkovými nevládními organizacemi
výzkumu a účast českých vědeckých osobností v řídících orgánech
mezinárodních vědeckých organizací
Podpora účasti českých výzkumných institucí na koordinaci
evropského výzkumu, zvýšení účasti českých výzkumných institucí v
mezinárodních programech výzkumu a vývoje a také v bilaterálních
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Malé a střední
organizace

podniky,

výzkumné

Dotační titul

Gesce

Program KONTAKT II

MŠMT

Program Inter-Excellence

MŠMT

Rozvojové programy pro veřejné vysoké
školy

MŠMT

Podpora sociálních záležitostí studentů
vysokých škol

MŠMT

Podpora SSP

MŠMT

Podpora U3V

MŠMT

Podpora pedagogických fakult

MŠMT

Eurostars-2

MŠMT

Podporované aktivity

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Vazba na
aktivity AP

Výzkumné organizace, malé a střední
podniky

24

1.1.1, 1.1.2,
1.2.2

Malé, střední a velké podniky, VVŠ, VVI,
výzkumné organizace

240

1.1.1, 1.1.2,
1.2.2

Veřejné vysoké školy

115

1.2.1

Příjemci

aktivitách
Podpora individuálních projektů mezinárodní dvoustranné
spolupráce, přičemž formálním podkladem pro navázání spolupráce
je naplňování specifické mezivládní dohody o vědeckotechnické
spolupráci nebo mezivládní dohody, která zahrnuje mimo jiné také
část o spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje
Program významnou měrou přispívá k rozvoji a posilování kvality
českého výzkumu a vývoje prostřednictvím mezinárodní spolupráce
v podobě bilaterálních a multilaterálních projektů základního a
aplikovaného výzkumu s partnerskými pracovišti VaV v zahraničí.
Program je zaměřen na iniciaci a další rozvoj mezinárodní
spolupráce ve výzkumu a vývoji a integraci České republiky do
evropských a světových výzkumných struktur. Program
zprostředkovává účast českých týmů v projektech evropské
spolupráce a bilaterální spolupráce se zeměmi mimo Evropskou unii,
zpřístupňuje mezinárodní výsledky, poznatky a dovednosti a
umožňuje podílet se na jejich tvorbě. Program je směrován na
zvýšení kvality výsledků výzkumu a vývoje a zajištění vazeb výzkumu
v prioritních oblastech ČR na mezinárodní aktivity.
Ministerstvo poskytuje vysokým školám dotaci na realizaci projektů
úspěšných ve výběrovém řízení vyhlášeném ministerstvem na
centralizované rozvojové projekty a příspěvek na schválené
institucionální plány. Cílem poskytovaných finančních prostředků je
přispět k naplňování jednotlivých prioritních cílů Dlouhodobého
záměru ministerstva (včetně jeho Aktualizace) a na ně navazujících
cílů jednotlivých vysokých škol.
Podpora poskytovaný na ubytování a stravování studentů a na
sociální stipendia
Podpora financování zvýšených nákladů souvisejících se studiem
studentů se specifickými potřebami
Podpora vzdělávání seniorů prostřednictvím tzv. Univerzit třetího
věku
Podpora pedagogických fakult s akcentací podpory motivace
studentů pro práci ve vzdělávání po absolvování studia
Program Eurostars-2 je určen na podporu malých a středních
podniků s vlastní činností výzkumu a vývoje formou úspěšných
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Vysoké školy (veřejné i soukromé).

2 005

Veřejné vysoké školy.

51

5.2.1

Veřejné vysoké školy.

22

3.X.1, 4.1.1

Veřejné vysoké školy.

50

1.5.3

Malé a střední podniky, výzkumné
organizace.

38

1.1.1, 1.1.2,
1.2.2

Dotační titul

Gesce

Podporované aktivity

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Vazba na
aktivity AP

5 až 10

1.1.2, 1.2.2

záleží na
úspěšnosti v
mezinárodní
ch výzvách

1.1.2, 1.2.2

záleží na
úspěšnosti v
mezinárodní
ch výzvách

1.1.2, 1.2.2

Není známa

6.5.4

Není známa

6.5.3

300

6.5.4

Fyzické osoby nepodnikající

Není známa

6.5.5, 7.2.2

Právnické osoby, které mají certifikaci pro
znovuzískávání regulovaných látek dle § 10
zákona č. 73/2012 Sb.

Není známa

6.3.2

Příjemci

mezinárodních projektů výzkumu a vývoje, na jejichž řešení se
mohou podílet vedle malých a středních podniků také další české
řešitelské organizace a jejichž cílem je nový inovační výrobek, nová
technologie, nebo nová služba s uplatněním na trhu.

V4 + Korejská republika

EMPIR/EMRP

JTI ARTEMIS, ENIAC a ECSEL

Národní program Životní prostředí

MŠMT

Podpora výzkumných organizací a podniků ČR v řešení
multilaterálních projektů rozvíjených ve formátu V4+Korejská
republika

MŠMT

Podpora výzkumných organizací ČR v zapojování do projektů
mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji EMPIR/EMRP

MŠMT

Podpora výzkumných organizací a podniků ČR v zapojování do
projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ARTEMIS,
ENIAC a ECSEL

MŽP

Národní program Životní prostředí

MŽP

Národní program Životní prostředí

MŽP

Národní program Životní prostředí

MŽP

Národní program Životní prostředí

MŽP

Environmentálně citlivá opatření v ochranných pásmech vodních
zdrojů s cílem zvýšení kvality vody používané na výrobu vody pitné
Využití srážkových vod a čištění odpadních vod na území obce
včetně udržitelných koncovek (dočištění odtoku ČOV, kompostování
kalu) s důrazem na decentrální řešení (tj. na jednotlivých pozemcích)
či semi-centrální řešení.
Geologické průzkumy pitné vody pro obce
Případné navýšení alokace Výzvy č. 10/2015, která byla vyhlášena
v roce 2015 na téma environmentálně citlivá obnova a údržba
vodních ploch a toků
2. 2. A - Znovuzískání, sběr látek poškozujících ozonovou vrstvu
Země (sběrná místa a jejich vybavení, systémy sběru).
2. 2. B - Následné zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu
Země. (navazující na aktivitu 2. 2. A).
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Organizace pro výzkum a šíření znalostí
("výzkumná organizace") - veřejné vysoké
školy, veřejné výzkumné instituce a další
výzkumné subjekty naplňující definici a
kritéria "výzkumné organizace"; malé a
střední podniky
Organizace pro výzkum a šíření znalostí
("výzkumná organizace") - veřejné vysoké
školy, veřejné výzkumné instituce a další
výzkumné subjekty naplňující definici a
kritéria "výzkumné organizace"
Organizace pro výzkum a šíření znalostí
("výzkumná organizace") - veřejné vysoké
školy, veřejné výzkumné instituce a další
výzkumné subjekty naplňující definici a
kritéria "výzkumné organizace"; malé,
střední a velké podniky
Státní příspěvkové organizace.
Obec do 500 obyvatel (včetně) a obec bez
omezení počtu obyvatel, a to na projekty
realizované výhradně v části obce do
500 obyvatel (včetně).
Obce, kraje, příspěvkové organizace, svazky
obcí.

Dotační titul

Gesce

Národní program Životní prostředí

MŽP

Národní program Životní prostředí

MŽP

Národní program Životní prostředí

MŽP

Podporované aktivity

Příjemci

Případné navýšení alokace Výzvy č. 1/2016 na téma náhrada a
rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů
Výzva č. 5/2016 - 3.2. A - Rozvoj systémů pro zvyšování
materiálového i celkového využívání autovraků

Průmyslové a zemědělské podniky, obce a
fyzické osoby podnikající.
právnické a fyzické osoby oprávněné k
podnikání
v
oblasti
nakládání
s
nebezpečnými odpady (autovraky) podle §
14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších
zákonů.
Kraje, dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů,

Výzva č. 6/2016 - 3. 3. B – Odstraňování nelegálních skladů odpadů;
3. 3. F - Sanace havarijních stavů (realizace projektů akutních
sanačních zásahů, kde není původce znám nebo neexistuje, ale i
situace, kdy původce, kterému bylo uloženo nápravné opatření
odstranění havarijního stavu, nekoná či není schopen konat) sanace
starých ekologických zátěží (akutní sanační zásahy, které
minimalizují rozsah nebo odvrátí akutně hrozící riziko vzniku
ekologické havárie).

Výzva č. 4/2016 - 4. 1. A - Podpora výkupů pozemků v ZCHÚ a jejich
ochranných pásmech, vč. Území
Národní program Životní prostředí

Národní program Životní prostředí

MŽP

MŽP

Finanční podpora nákupu vozidel na alternativní pohon - 5. 2. A Zavádění nízkoemisních zón v obcích (např. studie proveditelnosti
NEZ, informační kampaně, dopravní značení, budování záchytných
parkovišť, podpora MHD, studie pro vyhodnocení efektu NEZ apod.).
Podpora alternativních způsobů dopravy (např. ecocarsharing,
bike/e-bike sharing, alternativních pohonů, nemotorových způsobů
dopravy).
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obce s rozšířenou působností (dále jen
„ORP“) dle zákona č. 314/2002 Sb., o
stanovení obcí s pověřeným obecním
úřadem a stanovení obcí s rozšířenou
působností, v platném znění,
obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění. Obec,
která není ORP, je oprávněným příjemcem
pouze
tehdy,
pokud
původce
nevyhovujícího stavu neexistuje nebo není
znám.
Agentura ochrany přírody a krajiny České
republiky, Správa Národního parku České
Švýcarsko, Správa Krkonošského národního
parku, Správa Národního parku Podyjí,
Správa Národního parku Šumava.

Obce a kraje, právnické osoby.

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Vazba na
aktivity AP

Není známa

6.1.1

Není známa

6.2.3

100 (pro rok
2016)

6.1.1

Není známa

7.1.4

100 (pro
roky 20162017)

6.3.1, 6.3.2

Dotační titul

Gesce

Národní program Životní prostředí

MŽP

Národní program Životní prostředí

MŽP

Národní program Životní prostředí

MŽP

Podpora obnovy přirozených funkcí
krajiny
Podprogram 115 162 - Zajištění
povinností orgánů ochrany přírody ve
vztahu k zvláště chráněným územím a
zajišťování opatření k podpoře předmětů
ochrany ptačích oblastí a evropsky
významných lokalit

MŽP

Podpora obnovy přirozených funkcí
krajiny
Podprogram 115 163 – Realizace a
příprava záchranných programů a
programů péče o zvláště chráněné druhy
rostlin a živočichů
Podpora obnovy přirozených funkcí
krajiny

MŽP

MŽP

Podporované aktivity

Příjemci

Podpora sídelní zeleně - 5. 4. A - Zakládání ploch zeleně a
doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru (alejí,
parků, odpočinkových ploch, tůně/jezírka/mokřady atd.).
Výzva č. 7/2016 - 6. 1. A - Environmentální vzdělávání a výchova.
6. 1. B - Tvorba metodik, vzdělávaní lektorů a učitelů, evaluace v
oblasti EVVO.
6. 1. D - Interpretace přírodního dědictví.

6. 1. F - Národní síť EVVO – podpora denních a pobytových
výukových programů a školení.
- Příprava plánovacích dokumentů pro ZCHÚ a PO v souladu s vyhl. č.
60/2008 Sb. a schválenými metodikami
- příprava dokumentace pro vyhlašování a změny ZCHÚ a PO v
souladu s vyhl. č. 60/2008 Sb. a zaměření hranic ZCHÚ, příprava
podkladů pro zřizování smluvně chráněných území ministerstvem (§
39 ZOPK),
- označování zvláště chráněných území dle § 42 odst. 4 a 5.,
památných stromů podle §47 odst. 2., smluvně chráněných území
dle § 39 odst. 2. ZOPK a ptačích oblastí dle §45e odst.7,
- opatření realizovaná v souladu se schváleným plánem péče,
souboru doporučených opatření dle § 38 § 45e ZOPK, zajištění
provozu návštěvnických středisek nebo opatření vyplývajících ze
smlouvy uzavřené dle §39, §45e odst. 6, §68 (§69).
- Realizace záchranných programů přijatých ministerstvem pro
zvláště chráněné druhy
rostlin a živočichů (§ 52 ZOPK),
- realizace programů péče pro zvláště chráněné druhy, přijatých
ministerstvem,
- příprava nových záchranných programů a programů péče pro
zvláště chráněné druhy stanovené ministerstvem, včetně sběru a
zpracování nezbytných podkladových údajů.
- Opatření přispívající ke zlepšování přirozených funkcí vodních toků,
včetně obnovy jejich migrační prostupnosti,
- obnova nebo tvorba mokřadů a tůní, výstavba, obnova nebo
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Obce.
Územní samosprávné celky, svazky obcí,
příspěvkové organizace zřízené územními
samosprávnými celky, veřejné výzkumné
instituce, fundace, církevní právnické
osoby, obecně prospěšné společnosti,
spolky, AOPK ČR, Správa jeskyní ČR a
správy národních parků.
Obce, nepodnikatelské subjekty a dopravní
podniky.

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Vazba na
aktivity AP

40

7.1.1

25 (pro rok
2016)

6.2.1, 6.5.3,
7.1.3

13 (pro rok
2016)

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
správy národních parků.

Není známa

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
správy národních parků.

Není známa

Fyzické osoby, právnické osoby,
obecně prospěšné organizace, územní
samosprávné celky (obce a kraje),

30 (alokace
se týká
celého

7.1.3, 7.1.5

6.5.5, 7.1.3,
7.1.4

Dotační titul

Gesce

Podprogram 115 164 – Adaptační
opatření pro zmírnění dopadů klimatické
změny na vodní ekosystémy

Podpora obnovy přirozených funkcí
krajiny
Podprogram 115 165 – Adaptační
opatření pro zmírnění dopadů klimatické
změny na nelesní ekosystémy

MŽP

Podpora obnovy přirozených funkcí
krajiny
Podprogram 115 166 – Adaptační
opatření pro zmírnění dopadů klimatické
změny na lesní
ekosystémy

MŽP

Podpora obnovy přirozených funkcí
krajiny
Podprogram 115 167 – Zajištění
podkladových materiálů pro zlepšování
přírodního prostředí a monitoring
krajinotvorných programů

MŽP

Podporované aktivity

Příjemci

rekonstrukce vodních nádrží přírodě blízkého charakteru s cílem
zlepšení retenční schopnosti krajiny a podpory biodiverzity
- zakládání a revitalizace prvků systému ekologické stability vázaných
na vodní režim.

občanská sdružení, svazky obcí,
příspěvkové organizace, organizační složky
státu, státní organizace a státní podniky.

- Tvorba a obnova ekostabilizačních prvků v krajině,
- tvorba a obnova biotopů pro zvláště chráněné druhy,
- opatření k omezování fragmentace krajiny a podpoře migrační
prostupnosti krajiny
s výjimkou výstavby rybích přechodů,
- likvidace invazních druhů.

- Opatření pro zlepšování druhové, věkové nebo prostorové skladby
lesních porostů včetně likvidace invazních druhů,
- opatření za účelem bezpečného ponechání dřevní hmoty v lese,
- ponechání výstavků stanovištně původních dřevin na dožití a
následnému přirozenému
rozkladu po těžbě v lesním porostu,
- zpracování lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“) pro
hospodářskou úpravu
nepasečných forem hospodaření v národních parcích a jejich
ochranných pásmech.
- Zpracování odborných studií (vyhledávací studie pro realizaci
opatření v rámci krajinotvorných programů, studie zjištění
minimálního stavu podzemní vody, atd.) např. ve vazbě na § 73
ZOPK,
- monitoring a vyhodnocování opatření krajinotvorných programů a
stavu předmětů ochrany ZCHÚ a PO z hlediska kvality, efektů a
přínosů realizovaných opatření.
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Fyzické osoby, právnické osoby,
obecně prospěšné organizace, územní
samosprávné celky (obce a kraje),
občanská
sdružení,
svazky
obcí,
příspěvkové organizace, organizační složky
státu, státní organizace a státní podniky.

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)
programu
Podpora
obnovy
přirozených
funkcí
krajiny)
30 (alokace
se týká
celého
programu
Podpora
obnovy
přirozených
funkcí
krajiny)

Vazba na
aktivity AP

7.1.4, 7.1.5

Fyzické osoby,
právnické osoby,
obecně prospěšné organizace,
územní samosprávné celky (obce a kraje),
občanská sdružení,
svazky obcí,
příspěvkové organizace,
organizační složky státu,
státní organizace a státní podniky.

30 (alokace
se týká
celého
programu
Podpora
obnovy
přirozených
funkcí
krajiny)

7.1.4

Agentura ochrany přírody a krajiny České
republiky, Správa Krkonošského národního
parku, Správa Národního parku České
Švýcarsko, Správa Národního parku Podyjí,
Správa Národního parku Šumava,
Správa jeskyní České republiky.

Není známa

7.1.4

Dotační titul
Program péče o krajinu
Podprogram pro naplňování opatření
vyplývajících ze zákona č. 114/1992 Sb. a
souvisejících předpisů a ze schválených
plánů péče pro zvláště chráněná území a
jejich ochranná pásma, včetně
navrhovaných
Grantová řízení pro NNO Výběrové dotační řízení pro NNO na
koordinační projekty v ochraně přírody a
krajiny
Grantová řízení pro NNO –
Výběrové dotační řízení pro NNO na
koordinační projekty v ochraně přírody a
krajiny

Grantová řízení pro NNO

Nová zelená úsporám

Gesce

Podporované aktivity
Vyhotovení plánů péče a souhrnů doporučených opatření a
zeměměřické práce v předmětných územích

MŽP
Údržba a budování technických zařízení nebo objektů sloužících k
zajištění státem chráněných zájmů v předmětných územích.

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Vazba na
aktivity AP

Agentura ochrany přírody a krajiny České
republiky, Správa Krkonošského národního
parku, Správa Národního parku České
Švýcarsko, Správa Národního parku Podyjí,
Správa Národního parku Šumava,
Správa jeskyní České republiky.

Není známa

3.2.2, 6.5.6,
7.1.2, 7.1.3,
7.1.5.

MŽP

Koordinace projektů na podporu biodiverzity.

Spolky a pobočné spolky, obecně
prospěšné společnosti.

Není známa

7.1.3

MŽP

Koordinace projektů pozemkových spolků.

Spolky a pobočné spolky, obecně
prospěšné společnosti.

Není známa

7.1.3

Spolky a pobočné spolky, obecně
prospěšné společnosti, zapsané ústavy,
církevní právnické osoby, nadace, nadační
fondy.

Není známa

Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů
(fyzické osoby podnikající i nepodnikající,
právnické osoby).

Není známa

6.3.2

Není známa

3.3.1, 6.3.2

Není známa

6.3.2

MŽP

MŽP

MŽP

- Ochrana přírody a biologické rozmanitosti
- Životní prostředí a vlivy na lidské zdraví
- Adaptace na změnu klimatu
- Inovativní prvky environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
(EVVO)
Podprogram Rodinné domy
A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
C. Efektivní využití zdrojů energie
Podprogram Bytové domy
A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů
B. Výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám

Příjemci

Podprogram Budovy veřejného sektoru
Snižování energetické náročnosti stávajících budov veřejného
sektoru a rekonstrukce zdrojů energie
MŽP
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Vlastníci bytových domů (fyzické osoby
podnikající i nepodnikající, společenství
vlastníků jednotek, bytová družstva, města
a obce (včetně městských částí),
právnické osoby)
Vlastníci budov ústředních institucí
(organizační
složky
státu,
státní
příspěvkové organizace, veřejné VŠ,
veřejné výzkumné instituce, školské
právnické osoby – založené a financované
veřejnými VŠ).

Dotační titul
Program
Podpory
podnikatelských
nemovitostí a infrastruktury
Státní program na podporu
energie (období 2017-2021)

úspor

Program aplikovaného výzkumu
experimentálního vývoje TRIO

a

Gesce

Podporované aktivity

Příjemci

MPO

Výstavba, rozvoj a regenerace podnikatelských nemovitostí včetně
infrastruktury

Obce, svazky obcí, kraje

Úspora energie formou obnovy veřejného osvětlení, zaváděním
energetického managementu, metodou EPC a nepřímo formou
vzdělávání veřejnosti
Projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, řešené
ve spolupráci podniků a výzkumných organizací
Podpora prostřednictvím zvýhodněných úvěrů a záruk k bankovním
úvěrům za účelem celkového oživení podnikání ve strukturálně
postižených regionech České republiky a podnikatelů zasažených
povodněmi

Obce, kraje, fyzické a právnické osoby
podnikající a jiné

Podpora prostřednictvím záruk přístupu malých a středních
podnikatelů k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských
projektů

Malé a střední podniky

MPO

MPO
MPO

Program REVIT na podporu malých a
středních podnikatelů na léta 2014-2020

MPO

Program Záruka 2015-2023

14

Do tohoto záručního fondu na realizaci Programu Záruka 2015-2020 tedy nebudou vkládány další finanční prostředky.
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Alokace/rok
12
(v mil. Kč)
752

Podniky (PO i FO), výzkumné organizace
Malé a střední podniky

120
1050
Na
toto
období
nejsou
doposud
alokovány
žádné
finanční
prostředky
Pro
financování
jsou
využívány
volné
finanční
prostředky z
dříve
založených
obrátkových
záručních a
úvěrujících
fondů MPO,
které jsou
spravovány
ČMZRB,
14
a.s. .

Vazba na
aktivity AP
1.4.1, 1.4.2,
1.4.3, 2.1.3,
4.2.2, 4.2.3
4.2.2, 6.2.4,
6.3.1, 6.3.2,
9.1.2, 9.1.4
1.1, 1.2.2,
4.3.4

4.3.1, 4.3.2,
5.1.3

4.3.1, 4.3.3,
3.X.4

Dotační titul

Gesce

Podporované aktivity

Příjemci

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

INOSTART - program záruk za úvěry
začínajícím podnikatelům

MPO

Podpora získání úvěrů na hmotný a nehmotný investiční a
neinvestiční majetek a pokrytí provozních nákladů poskytnutím
záruky za úvěr, podpora poradenství
§ 7 odst. 1c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech vítězná obec v soutěži "Obec přátelská rodině"
§ 58 odst. 1) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí,
ve znění zákona č. 401/2012 Sb. - náklady vzniklé v souvislosti s
výkonem sociálně-právní ochrany dětí

začínající malí a střední podnikatelů (do 3
let od zahájení podnikání) s inovativními
podnikatelskými záměry

35

Obce

6

Neinvestiční nedávkové transfery na
podporu rodiny
Dotace na výkon činnosti obce s
rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí
Příspěvek na výkon sociální práce (s
výjimkou sociálně-právní oschrany dětí) §§ 102 a 103 Zákona č. 108/2006 Sb.
Neinvestiční nedávkové transfery podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách (§ 101, § 102 a § 103)
Transfery
na
státní
příspěvek
zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc
Pořízení a technická obnova investičního
majetku ve správě ústavů sociální péče

MPSV
MPSV

1 080

§102 a §103 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách-na
zajištění sociální práce

Kraje, obce s rozšířenou působností

200

MPSV

§ 101a, § 102 a § 103 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službáchna financování poskytování sociálních služeb

Kraje

9 120

MPSV

§ 42 g) až n) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětína státní příspěvek zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Kraje

250

Investiční dotace na ústavy na sociální péči

127

Kraje, obce s rozšířenou působností

20

Nestátní neziskové organizace
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Nestátní neziskové organizace

18

§104 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách-na sociální služby
s celostátním a nadregionálním charakterem

poskytovatelé
sociálních
služeb
s
celostátním či nadregionálním charakterem

150

1. Ozdravění výživy a optimalizace pohybové aktivity – prevence
nadváhy a obezity
2. Prevence užívání tabáku a nadměrné spotřeby alkoholu
3. Zdravé stárnutí
4. Zvýšení zdravotní gramotnosti zaměřené na prevenci nemocí a

1)
NNO:
a)
Spolky
transformované z občanských sdružení
nebo založené podle zákona č. 89/2012
Sb.,
občanský
zákoník.
b)
Obecně
prospěšné
společnosti
zřizované podle zákona č. 248/1995 Sb., o

MPSV
MPSV

Dotační program Rodina

MPSV

Národní program zdraví - projekty
podpory zdraví

působností

4.3.1, 4.3.2,
4.3.4

MPSV

Dotace na podporu samosprávy v oblasti
stárnutí

Dotace na podporu veřejně účelných
aktivit seniorských a proseniorských
organizací s celostátní působností
Neinvestiční nedávkové transfery podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách (§ 104)

Obce
s
rozšířenou
prostřednictvím krajů

MPSV

MPSV

MZd

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - investice na ústavy na
sociální péči
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, UV č. 218/2015
"Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let
2013 až 2017"
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, UV č. 479/2013
pro účely dotačního programu "Rodina a ochrana práv dětí"
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, UV č. 218/2015
"Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let
2013 až 2017"
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Vazba na
aktivity AP

12

5.2.1.

Dotační titul

Národní program řešení problematiky

Gesce

Podporované aktivity

Příjemci

na důležitost očkování
5. Prevence úrazů, otrav, násilí a šikany
6. Prevence zubního kazu
7. Komplexní projekty

obecně prospěšných společnostech a o
změně a doplnění některých zákonů.
c) Nadace a nadační fondy zřízené podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
d)
církevní
právnické
osoby.
2) Organizace v přímé působnosti MZ ČR
(příspěvkové).
3) Organizace v přímé působnosti krajů a
obcí.
4) Ostatní nestátní organizace, tzn. dle § 7
odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb.,
rozpočtová pravidla i další právnické osoby,
jejichž hlavním předmětem činnosti je
poskytování
zejména
zdravotních,
kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb
a k poskytování sociálně-právní ochrany
dětí, a fyzické osoby, které takové služby
nebo
sociálně-právní
ochranu
dětí
poskytují, pokud tak ústřední orgán
rozhodne.
5) Organizace v přímé působnosti jiných
resortů
(rozpočtové,
příspěvkové).
6) Ústavy vznikající dle zákona č. 89/2012
Sb. (občanský zákoník) účinného od 1. 1.
2014.
Na subjekty transformované dle zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, bude
nahlíženo jako na kontinuálně působící.
Transformované subjekty předloží doklad o
provedené transformaci ihned po jejím
provedení. Podmínkou pro žadatele je sídlo
na území ČR, nesmí být v likvidaci, v
úpadku, hrozícím úpadku a dále proti němu
nesmí být vedeno insolvenční řízení ve
smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
1) NNO:

MZd
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Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Vazba na
aktivity AP

10

5.2.1.

Dotační titul
HIV/AIDS

Gesce

Podporované aktivity

Příjemci

1. Zajištění a propagace anonymního a bezplatného testování na
HIV, případně s vyšetřením zaměřeným na diagnostiku jiných
sexuálně přenosných onemocnění a poradenství, a to
poskytovatelem zdravotních služeb a poskytovatelem zdravotních
služeb
v
zařízeních
sociální
péče.
2. Preventivní edukační a intervenční aktivity v problematice
HIV/AIDS a jiných sexuálně přenosných onemocnění realizované u
celé populace nebo se zaměřením na mládež, na muže mající sex s
muži a na další klíčové skupiny obyvatel, a to s ohledem na aktuální
epidemiologickou situaci.

a) Spolky transformované z občanských
sdružení nebo založené podle zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, b) Obecně
prospěšné společnosti zřizované podle
zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně a
doplnění některých zákonů. c) Nadace a
nadační fondy zřízené podle zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník. d) církevní
právnické osoby.
2) Organizace v přímé působnosti MZ ČR
(příspěvkové), 3) Organizace v přímé
působnosti krajů a obcí. 4) Ostatní nestátní
organizace, tzn. dle § 7 odst. 1 písm. f)
zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová
pravidla i další právnické osoby, jejichž
hlavním předmětem činnosti je
poskytování zejména zdravotních,
kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb
a k poskytování sociálně-právní ochrany
dětí, a fyzické osoby, které takové služby
nebo sociálně-právní ochranu dětí
poskytují, pokud tak ústřední orgán
rozhodne. 5) Organizace v přímé
působnosti jiných resortů (rozpočtové,
příspěvkové) 6) Ústavy vznikající dle zákona
č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) účinného
od 1. 1. 2014.
Na subjekty transformované dle zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, bude
nahlíženo jako na kontinuálně působící.
Transformované subjekty předloží doklad o
provedené transformaci ihned po jejím
provedení. Podmínkou pro žadatele je sídlo
na území ČR, nesmí být v likvidaci, v
úpadku, hrozícím úpadku a dále proti němu
nesmí být vedeno insolvenční řízení ve
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Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Vazba na
aktivity AP

Dotační titul

Gesce

Podporované aktivity

Příjemci

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Vazba na
aktivity AP

smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Program vyrovnávání příležitostí pro
občany se zdravotním postižením

Péče o děti a dorost

MZd

MZd

Podpora projektů pro vyrovnávání příležitostí pro občany se
zdravotním postižením a chronickým onemocněním s ostatní
populací.
Dle Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se
zdravotním postižením jsou vyhlašovány okruhy: Podpora vzniku
dobrovolnických center a rozvoj dobrovolnických aktivit ve
zdravotnických zařízeních, podpora zlepšení podmínek využitelnosti
zdravotní péče osobami se zdravotním postižením, podpora center
rehabilitace s důrazem na specializaci pro jednotlivé skupiny osob se
zdravotním postižením, vytváření informačních materiálů pro lékaře
prvního kontaktu, pro širokou veřejnost v rámci prevence vzniku
zdravotního postižení, podpora vzniku informačních materiálů a
aktivity v oblasti ochrany osob se zdravotním postižením proti
sexuálnímu zneužívání.

NNO, organizace v přímé působnosti MZ ČR
a jiných resortů, organizace v přímé
působnosti krajů a obcí, právnické a fyzické
osoby vyvíjející podnikatelskou činnost,
vysoké školy atd.

15

dotýká se
oblasti
sekundární
prevence
zabránění
prohloubení
zdravotního
postižení a
oddálení
poskytování
sužeb
následné
dlouhodobé
a domácí
péče

Podpora aktivit a preventivních opatření, jejichž cílem je zlepšení
zdraví dětí a dorostu - 1. Systémová prevence dětských úrazů při
sportovních a volnočasových aktivitách, 2. Systémová podpora
správné výživy kojenců a matek

1)
NNO - Spolky transformované
z občanských sdružení a spolky nově
vznikající od 1. 1. 2014 podle zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, Obecně
prospěšné společnosti vyvíjející činnost
podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů zřízené do 31. 12.
2013, Nadace a nadační fondy zřízené
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník,
církevní
právnické
osoby.
2) Příspěvkové organizace v rámci kapitoly
zdravotnictví (projekty pouze na činnosti,
které nejsou činnostmi danými zákonem
nebo statutem či jiným zakladatelským
dokumentem žadatele). 3) Organizace
zřízené územním samosprávným celkem.
4) Ostatní nestátní organizace, tzn. dle § 7
odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb.

2

3.2.2

104

Dotační titul

Prevence kriminality

Gesce

MZd

Podporované aktivity

Příjemci

Bezpečná komunita - Projekty budou podporovat komunitní
programy zaměřené jak na identifikaci rizikových a protektivních
faktorů rizikového chování dětí a mladistvých, tak na tvorbu a
realizaci systémové prevence založené na eliminaci rizikových
faktorů a podpoře protektivních faktorů v komunitě.
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i další právnické osoby, které jsou založeny
nebo zřízeny k poskytování zdravotních,
kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb
a k poskytování sociálně-právní ochrany
dětí, a fyzické osoby, které takové služby
nebo
sociálně-právní
ochranu
dětí
poskytují a to výhradně na tyto účely,
pokud tak ústřední orgán rozhodne.
5) Organizace v působnosti jiných resortů
než MZ (např. veřejné vysoké školy).
6) Ústavy, které byly ustanoveny podle
zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)
účinného od 1. 1. 2014.
1)
NNO - Spolky transformované
z občanských sdružení a spolky nově
vznikající od 1. 1. 2014 podle zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, Obecně
prospěšné společnosti vyvíjející činnost
podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů zřízené do 31. 12.
2013, Nadace a nadační fondy zřízené
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník,
církevní
právnické
osoby.
2) Příspěvkové organizace v rámci kapitoly
zdravotnictví (projekty pouze na činnosti,
které nejsou činnostmi danými zákonem
nebo statutem či jiným zakladatelským
dokumentem žadatele). 3) Organizace
zřízené územním samosprávným celkem.
4) Ostatní nestátní organizace, tzn. dle § 7
odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb.
i další právnické osoby, které jsou založeny
nebo zřízeny k poskytování zdravotních,
kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb
a k poskytování sociálně-právní ochrany

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

0,4

Vazba na
aktivity AP

3.2.2

Dotační titul

Gesce

Podporované aktivity

Příjemci

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Vazba na
aktivity AP

55

PGP se v AP
dotýká
oblasti
sekundární
prevence
zabránění
prohloubení
zdravotního
postižení a
oddálení
poskytování
sužeb
následné
dlouhodobé
a domácí
péče (AP 8)

dětí, a fyzické osoby, které takové služby
nebo
sociálně-právní
ochranu
dětí
poskytují a to výhradně na tyto účely,
pokud tak ústřední orgán rozhodne.
5) Organizace v působnosti jiných resortů
než MZ (např. veřejné vysoké školy).
6) Ústavy, které byly ustanoveny podle
zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)
účinného od 1. 1. 2014.

Program grantové podpory (zdravotně
sociální služby)

Rozvojové projekty zdravotní péče

MZd

MZd

Podpora projektů zvyšujících účast zdravotně postižených a
chronicky nemocných na vlastním zdravotním stavu a podpora
projektů organizace, ke které se stát zavázal zvláštním zákonem.
Obsah projektů musí mít rehabilitační, edukační, nácvikový nebo
informační charakter směřující ke zlepšení prognózy a zvýšení kvality
života zdravotně postižených osob nebo chronicky nemocných osob.
Prostřednictvím dotačního programu PGP podporovat veřejně
účelné aktivity nestátních neziskových organizací zdravotně
postižených.

NNO s celostátní působností

Zlepšení informovanosti o vzácných onemocněních, vznik a provoz
registrů VO, vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti VO;
Řešení důsledků akutních intoxikací metanolem z roku 2012;
Podpora dárcovství orgánů a dárcovských konzultantů; Podpora
prevence nádorových onemocnění; Zlepšení následné a paliativní
lůžkové péče prostřednictvím vzdělávání zdravotnických pracovníků
a podpory zdravotní gramotnosti veřejnosti; Podpora
paraolympijského a olympijského sportu ve zdravotní oblasti.

a) Příspěvkové organizace a organizační
složky státu zřízené ministerstvem nebo
jiným správním orgánem, a to pouze na
činnosti, které nejsou činnostmi daným
zákonem nebo statutem či jiným
zakladatelským dokumentem žadatele,
b)
organizace
zřízené
územním
samosprávným celkem (krajem, obcí),
c) spolky transformované z občanských
sdružení nebo založené podle zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
d) obecně prospěšné společnosti vyvíjející
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10,6

Dotační titul

Protidrogová politika MZ

Gesce

MZd

Podporované aktivity

Příjemci

a) Poskytovány zdravotní služby uživatelům návykových látek
(legální a nelegální) nebo osobám se závislostním chováním (vč.
gambling),
b) poskytovány služby uživatelům návykových látek, které jsou
zaměřené na minimalizaci škod a rizik souvisejících s užíváním
návykových látek u osob, které nejsou schopny nebo ochotny s
tímto užíváním přestat (lze předkládat požadavek pouze na úhradu
zdravotnických
prostředků),
c) realizovány aktivity přispívající k implementaci úkolů MZ
vycházejících z Akčního plánu pro oblast kontroly tabáku na období
2015-2018 a Akčního plánu k omezení škod působených alkoholem
na období 2015-2018 (s výjimkou osvětových kampaní a aktivity
zaměřené na primární prevenci rizikového chování na školách),
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činnost dle zákona č. 248/1995 Sb.,
o obecně prospěšných společnostech,
zřízené
do
31.
12.
2013,
e) církevní právnické osoby, f) právnické
osoby, které jsou založeny nebo zřízeny za
účelem poskytování zdravotních služeb, a
podnikající fyzické osoby, které takové
služby poskytují, a to výhradně na tyto
účely, g) ústavy, které byly ustaveny podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
účinného od 1. 1. 2014, h) organizace v
působnosti jiných rezortů (např. VŠ).
a) Příspěvkové organizace a organizační
složky státu zřízené ministerstvem nebo
jiným správním orgánem, a to pouze na
činnosti, které nejsou činnostmi daným
zákonem nebo statutem či jiným
zakladatelským dokumentem žadatele,
b)
organizace
zřízené
územním
samosprávným celkem (krajem, obcí),
c) spolky transformované z občanských
sdružení nebo založené podle zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
d) obecně prospěšné společnosti vyvíjející
činnost dle zákona č. 248/1995 Sb.,
o obecně prospěšných společnostech,
zřízené
do
31.
12.
2013,
e) církevní právnické osoby, f) právnické
osoby, které jsou založeny nebo zřízeny za
účelem poskytování zdravotních služeb, a
podnikající fyzické osoby, které takové
služby poskytují, a to výhradně na tyto
účely, g) ústavy, které byly ustaveny podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
účinného
od
1.
1.
2014,
h) organizace v působnosti jiných rezortů
(např. vysoké školy).

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

40

Vazba na
aktivity AP

Dotační titul
Program na podporu činnosti NNO
působících v oblasti zdravotnictví vč.
paliativní hospicové péče

Podpora
dostatečného
zajištění
zdravotních služeb v regionech s
omezenou dostupností zdravotní péče
(Podpora
zdravotní
péče
ve
venkovských/odlehlých
příhraničních
regionech)

Podpora
divadla

projektů

profesionálního

Podpora
projektů
profesionálního
hudebního umění v oblasti alternativní
hudby

Gesce

MZd

Podporované aktivity

Příjemci

Prioritou Programu na podporu činnosti NNO působících v oblasti
zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče je vytváření podmínek
pro kvalitní a dostupnou paliativní hospicovou péči poskytovanou
NNO.

Nestátní neziskové organizace, spolky,
obecně prospěšné společnosti, ústavy,
účelová zařízení církví.

MZd

a) Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických
lékařů – vyhlášen v roce 2016, plánován i pro rok 2017 a 2018
b) Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb zubních
lékařů – bude vyhlášen v roce 2017, plánován i pro rok 2018

MK

Tematické okruhy (druhy podporovaných aktivit):
1. Festival, přehlídka
2. Nový inscenační projekt
3. Provozování inscenačního projektu
4. Celoroční inscenační činnost tvůrčího subjektu
5. Celoroční produkční činnost
6. Tvůrčí dílna, odborný kurs, konference, seminář
7. Odborná periodická publikace
8. Odborná neperiodická publikace
9. Jiný projekt

MK

Tematické okruhy (druhy podporovaných aktivit):
1. Hudební festivaly
2. Koncertní projekty výjimečné dramaturgické objevnosti
3. Interdisciplinární projekty s těžištěm v hudebním umění
4. Tvůrčí dílny, kurzy, soutěže pro děti, mladé umělce a odborníky v
oblasti interpretace, skladby, hudební publicistiky apod.
5a. Příprava vydání hudebních edic, odborných knižních,
lexikografických a encyklopedických prací českých autorů z hudební
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Fyzická nebo právnická osoba, která
plánuje poskytovat nebo začala poskytovat
v předchozích 3 měsících před podáním
žádosti o dotaci zdravotní služby v oboru
všeobecného praktického lékařství nebo
praktického lékařství pro děti a dorost
nebo zubního lékařství v místech, kde je
zajištění těchto služeb podstatně omezeno.
Seznam oblastí s omezenou dostupností
zdravotních služeb je zveřejněn na
webových stránkách MZ ČR nebo je nutné
dodat potvrzení zdravotních pojišťoven.
Fyzické
osoby
(se
živnostenským
oprávněním odpovídajícím předloženému
projektu) a právnické osoby, které
provozují kulturní a uměleckou činnost a
poskytují kulturní služby veřejnosti
(pořádají kulturní produkce, provozují
kulturní zařízení apod.) a které splňují
všechny zákonem a výběrovým řízením
stanovené podmínky. V okruhu č. 2, 3, 4, 5
a 9 mohou být žadatelem výhradně
subjekty nemající vlastního zřizovatele; V
okruhu č. 4 a 5 pouze obecně prospěšné
společnosti, ústavy a spolky.

právnické a fyzické osoby, které provozují
kulturní a uměleckou činnost a poskytují
kulturní služby veřejnosti (pořádají kulturní
produkce, provozují kulturní zařízení apod.)

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)
8

5

Není známa

Není známa

Vazba na
aktivity AP

Dotační titul

Podpora
projektů
profesionálního
hudebního umění v oblasti klasické
hudby

Podpora
projektů
výtvarného umění

profesionálního

Gesce

MK

MK

Podporované aktivity
oblasti
5b. Vydávání hudebních edic, odborných knižních, lexikografických a
encyklopedických prací českých autorů z hudební oblasti (vč.
realizace v elektronické podobě)
6. Odborné periodické publikace (časopisy)
7. Nahrávání, výroba, rozmnožování, sdělování zvukových a zvukověobrazových záznamů s dramaturgicky objevnou, uměleckou a
výrazně nekomerční hudbou
8. Hudebně informační a dokumentační činnost
9. Hudební konference
Tematické okruhy (druhy podporovaných aktivit):
1. Hudební festivaly
2. Koncertní akce v oblasti soudobé hudby
3. Koncertní akce v oblasti historicky poučené interpretace staré
hudby
4. Koncertní akce výjimečné dramaturgické objevnosti s regionálním
významem (i v rámci festivalu či cyklu)
5. Kontinuální činnost stálých profesionálních souborů
6. Tvůrčí dílny, kurzy, soutěže pro děti, mladé umělce a odborníky v
oblasti interpretace, skladby, hudební publicistiky apod. Edukativní
projekty určené zejména dětem a mládeži.
7a. Příprava vydání hudebních edic, odborných, knižních,
lexikografických a encyklope-dických prací z hudební oblasti
7b. Vydávání hudebních edic, odborných, lexikografických a
encyklopedických prací z hudební oblasti
8. Odborné periodické publikace (časopisy)
9. Nahrávání, výroba, rozmnožování, sdělování zvukových a zvukověobrazových záznamů s dramaturgicky objevnou, umělecky a
historicky významnou a výrazně nekomerční hudbou
10. Hudebně informační a dokumentační činnost
11. Hudební konference
Tematické okruhy (druhy podporovaných aktivit):
1. Výstavní projekty
2. Celoroční výstavní činnost
3. Jiný projekt
4. Odborná periodická publikace v tištěné či elektronické podobě
5. Odborná neperiodická publikace v tištěné či elektronické podobě

109

Příjemci

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

právnické a fyzické osoby, které provozují
kulturní a uměleckou činnost a poskytují
kulturní služby veřejnosti (pořádají kulturní
produkce, provozují kulturní zařízení apod.)

Není známa

právnické a fyzické osoby se živnostenským
oprávněním, které provozují kulturní a
uměleckou činnost a poskytují kulturní
služby veřejnosti (pořádají kulturní
produkce, provozují kulturní zařízení apod.)

Není známa

Vazba na
aktivity AP

Dotační titul

Příjemci

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

MK

Tematické okruhy (druhy podporovaných aktivit):
1. Festival, přehlídka
2. Nový inscenační projekt
3. Provozování inscenačního projektu
4. Celoroční inscenační činnost tvůrčího subjektu
5. Celoroční produkční činnost
6. Tvůrčí dílna, odborný kurs, konference, seminář
7. Odborná periodická publikace
8. Odborná neperiodická publikace
9. Jiný projekt

Fyzické
osoby
(se
živnostenským
oprávněním odpovídajícím předloženému
projektu) a právnické osoby, které
provozují kulturní a uměleckou činnost a
poskytují kulturní služby veřejnosti
(pořádají kulturní produkce, provozují
kulturní zařízení apod.) a které splňují
všechny zákonem a výběrovým řízením
stanovené podmínky. V okruhu č. 2, 3, 4, 5
a 9 mohou být žadatelem výhradně
subjekty nemající vlastního zřizovatele;
žadatelé v těchto okruzích nemohou
současně žádat o dotaci v Programu státní
podpory profesionálních divadel, orchestrů
a sborů. V okruhu č. 4 a 5 mohou žádat
pouze obecně prospěšné společnosti,
ústavy a spolky.

Není známa

MK

Nebyly specifikovány

Nebyli specifikováni

Není známa

MK

Nebyly specifikovány

Nebyli specifikováni

Není známa

- koordinace aktivit v rámci jednotlivých podprogramů VISK, včetně
aktualizace
jejich
obsahového
zaměření
a
cílů,
- realizace projektů s celostátním dopadem, vedoucím k naplňování
Koncepce rozvoje knihoven.

provozovatele knihoven evidovaných podle
zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a
podmínkách
provozování
veřejných
knihovnických a informačních služeb
(knihovní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a dále pro spolky a zájmová
sdružení právnických osob podle zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž
hlavním účelem je knihovnická a
informační činnost či jejich podpora

Není známa

Gesce

Podporované aktivity
6. Dokumentační a informační činnost

Podpora projektů profesionálního tance,
pohybového a nonverbálního divadla

Program státní podpory profesionálních
divadel a stálých symfonických orchestrů
a sborů
Program poskytování příspěvků na tvůrčí
nebo studijní účely (dále jen "tvůrčí a
studijní
stipendia")
v
oblasti
profesionálního umění, v oborech
hudba, divadlo a tanec, literatura a
výtvarné umění.

VISK 1 – Koordinační centrum a
implementace
Koncepce
rozvoje
knihoven

MK
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Vazba na
aktivity AP

Dotační titul

VISK 2 –
knihovníků

Mimoškolní

Gesce

vzdělávání

VISK 3 – Informační centra veřejných
knihoven

MK

MK

Podporované aktivity
dosažení a trvalý rozvoj informační gramotnosti knihovníků jako
poskytovatelů veřejných informačních služeb a asistované pomoci
uživatelům ve veřejných knihovnách při práci s informačními a
komunikačními technologiemi
I.
Mimoškolní
vzdělávání
knihovníků
v
oblasti
ICT:
a) základní kurz dovedností na úrovni ECDL
b) nástavbové a expertní kurzy v oblasti ICT
c) inovační přípravné kurzy k získání certifikátu ECDL
d) elektronické zdroje a služby; automatizované procesy v
knihovnách
e) práce s novými médii (např. práce s chytrými telefony, tablety
apod.)
f) tvorba výukových multimediálních materiálů (např. e-learning,
webináře)
1. Zlepšení vzájemné kooperace knihoven v oblasti získávání,
zpracování a sdílení informačních zdrojů, zejména vytváření
celostátních a regionálních kooperačních systémů na bázi ICT,
podpora centrálních služeb pro systém knihoven ČR, podpora
zapojování do Centrálního portálu knihoven.
2. Zahájení a pokračující automatizace knihovnických činností v
knihovnách menších měst a obcí zejména prostřednictvím
regionálního kooperačního systému. Zpřístupnění on-line katalogu
knihovny a dalších zdrojů na internetu zejména prostřednictvím
regionálního kooperačního systému.
3. Podpora zahájení výpůjček e-knih v českém jazyce (nákup licencí)
pro základní knihovny zřízené příslušným orgánem obce (tj. obecní a
městské veřejné knihovny)
4. Podpora upgrade automatizovaného knihovního systému z
formátu UNIMARC na MARC21.
5.
Podpora
projektů
celostátního
významu,
podpora
nadstandardního technologického vybavení knihoven, podpora
technologického vybavení knihoven jako center celoživotního
vzdělávání v oblasti informační gramotnosti pro veřejnost i
odborníky.
6. Podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany
se zdravotním postižením - nákup technických zařízení a software (s
výjimkou běžného hardware) umožňujících zpřístupnění knihovních
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Příjemci

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

provozovatelé knihoven evidovaných podle
zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a
podmínkách
provozování
veřejných
knihovnických a informačních služeb
(knihovní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a dále pro spolky podle zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž
hlavním účelem je knihovnická a
informační činnost či jejich podpora

Není známa

provozovatelé knihoven evidovaných dle
zákona č. 257/2001 Sb.,o knihovnách a
podmínkách
provozování
veřejných
knihovnických a informačních služeb
(knihovní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, dále pro spolky dle zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, a zájmová
sdružení právnických osob dle zákona č.
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, jejichž hlavním
účelem je knihovnická a informační činnost
či jejich podpora

Není známa

Vazba na
aktivity AP

Dotační titul

Příjemci

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

MK

zpřístupnění katalogů a tím i všech typů fondů významných českých
knihoven prostřednictvím internetu, vytvoření velkého množství
kvalitních standardizovaných bibliografických záznamů (pokud to
způsob zpracování záznamů umožní, tak včetně věcného popisu),
které budou k dispozici ostatním knihovnám pro sdílení/přebírání,
čímž
dojde
k
významnému
urychlení
katalogizace.
Nově podpora retrospektivní katalogizace zvukových dokumentů

provozovatele knihoven evidovaných dle
zákona č. 257/2001 Sb.,
o knihovnách a podmínkách provozování
veřejných knihovnických a informačních
služeb (knihovní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a dále pro spolky
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, jejichž hlavním účelem je
knihovnická a informační činnost či jejich
podpora

Není známa

MK

zajistit metodou digitalizace a bezpečného uchování vzniklých dat
ochranu a široké zpřístupnění vzácných dokumentů knihoven a
dalších sbírek, tvořících součást národního kulturního dědictví, lze
žádat podporu na digitalizaci rukopisů a vzácných tisků a na
podpůrné práce pro digitalizaci v oblasti ochrany fondů, přípravu
metadat pro významné dlouhodobé mezinárodní projekty
digitalizace a restaurování, prevenci plísní a ochranu před
nepříznivými vlivy prostředí - práce se musí týkat dokumentů, které
budou digitalizovány, resp. již byly digitalizovány v podprogramu
VISK 6, případně knihovních fondů, u nichž je plánována výběrová
digitalizace nejvýznamnějších dokumentů v podprogramu VISK 6.

provozovatelé knihoven evidovaných dle
zákona č. 257/2001 Sb.,
o knihovnách a podmínkách provozování
veřejných knihovnických a informačních
služeb (knihovní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a dále pro spolky
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, jejichž hlavním účelem je
knihovnická a informační činnost či jejich
podpora

Není známa

MK

1) Digitalizace ohrožených bohemikálních dokumentů
2) Instalace nové verze Systému Kramerius (verze 5.0 či vyšší)
3) Zhotovení ochranných obalů z lepenky archivních kvalit
4) Odkyselení svazků postižených degradací dřevitého papíru
5) Další ochrana dokumentů před nepříznivými vlivy prostředí s
důrazem na konzervační a restaurátorské zákroky pro zlepšení
fyzického stavu ohrožených dokumentů

provozovatele knihoven evidovaných dle
zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a
podmínkách
provozování
veřejných
knihovnických a informačních služeb
(knihovní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a dále pro spolky podle zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž
hlavním účelem je knihovnická a
informační činnost či jejich podpora

Není známa

MK

společný projekt připravený v Národní knihovně ČR - vstup do
konsorcia. Knihovny si prostřednictvím Závazné přihlášky do
konsorcia mohou vybrat přístup do databází z nabídky
elektronických informačních zdrojů na r. 2017 - Nabídka

Knihovny

Není známa

Gesce

Podporované aktivity
fondů, elektronických informačních zdrojů a služeb v knihovnách
nevidomým, slabozrakým a sluchově postiženým, úpravy webu pro
potřeby nevidomých a slabozrakých.

VISK 5 – RETROKON Národní program
retrospektivní konverze katalogů v ČR

VISK 6 – Národní program digitálního
zpřístupnění
vzácných
dokumentů
Memoriae Mundi Series Bohemica

VISK 7 – Národní program ochrany a
digitalizace dokumentů ohrožených
degradací kyselého papíru KRAMERIUS

VISK 8/A – Informační zdroje – Zajištění
dostupnosti informačních zdrojů formou
multilicencí

112

Vazba na
aktivity AP

Dotační titul

VISK 8/B – Informační zdroje –
Zpřístupnění
informačních
zdrojů
prostřednictvím Jednotné informační
brány, oborových informačních bran a
Centrálního portálu knihoven

Gesce

MK

Podporované aktivity

Příjemci

elektronických
informačních
zdrojů
na
rok
2017:
1) On-line mediální databáze ANOPRESS IT archiv 1 rok zpět
(www.anopress.cz)
2) On-line mediální databáze ANOPRESS
IT archiv od roku 1996 (www.anopress.cz)
3) Databáze ASPI (užší verze) (http://www.aspi.cz)
4) Databáze ASPI (širší verze) (http://www.aspi.cz)
5)
Databáze
LibraryPressDisplay
PressReader
(http://pressreader.com,
http://www.newspaperdirect.cz/cz_library_pressdisplay.php)
zajistit jednoduché a komplexní zpřístupnění a propagaci
informačních zdrojů prostřednictvím Centrálního portálu českých
knihoven,
• zajištění provozu a rozvoje Centrálního portálu českých knihoven
jako národního portálu v souladu s Koncepcí rozvoje knihoven v
České republice na léta 2011 až 2015 a připravovanou navazující
koncepcí, včetně přípravy a testování potřebných standardů a
komunikačních rozhraní, přípravy knihoven, knihovních systémů a
dalších informačních zdrojů na zapojení se do CPK,
• zprovoznění OAI-PMH provideru a Z39.50 serveru pro připojení
těch ”cílových” institucí, jejichž informační zdroje by měly být (s
přihlédnutím k výše uvedeným podmínkám) co nejdříve dostupné
prostřednictvím CPK,
• vývoj nebo implementace funkcionality umožňující zapojení
knihovních systémů do CPK nebo podporující centrální funkce CPK
(zejména NCIP, Shibboleth, online platby). Funkcionalita vyvinutá z
prostředků projektu musí být bezplatně dostupná i dalším
knihovnám, používajícím tentýž knihovní systém. (Takovým
knihovnám lze účtovat pouze instalační poplatek. Daná funkcionalita
by měla být zachována i ve vyšších verzích systému jako součást
upgradu a dostupná bezplatně všem stávajícím i novým
zákazníkům.)
• provoz Jednotné informační brány a její integrace do CPK,
• koordinovaný provoz existujících oborových informačních bran,
• žadatelé o dotaci musí zaručit zpřístupnění svých zdrojů nebo
služeb
do
konce
roku
2017.
S ohledem na hlavní priority se Linie B člení na tyto čtyři části:
I. Provoz Jednotné informační brány a její integrace do CPK
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provozovatele knihoven evidovaných dle
zákona č. 257/2001 Sb.,
o knihovnách a podmínkách provozování
veřejných knihovnických
a informačních služeb (knihovní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a dále pro
spolky a zájmová sdružení právnických
osob podle zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž
hlavním účelem je knihovnická a
informační činnost či jejich podpora

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Není známa

Vazba na
aktivity AP

Dotační titul

Gesce

Podporované aktivity

Příjemci

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

MK

II. Provoz a rozvoj Centrálního portálu českých knihoven (CPK)
III. Koordinovaný provoz oborových informačních bran
IV. Zpřístupnění zdrojů největších českých knihoven, souborných
katalogů a dalších institucí prostřednictvím Jednotné informační
brány (http://www.jib.cz) a CPK (http://www.knihovny.cz)
• zajištění pohotového a efektivního vyhledávání informací o
dostupnosti knihovních fondů v knihovnách a informačních
institucích na území ČR
• zefektivnění, zrychlení a zkvalitnění meziknihovních výpůjčních
služeb a služeb dodávání dokumentů v knihovnách ČR
• racionalizace zpracování knihovních fondů v knihovnách ČR
poskytováním služeb sdílené katalogizace
• redukce objemu katalogizačních prací v knihovnách ČR
• kooperativní vytváření početně bohatého a kvalitativně
spolehlivého souboru národních autorit jako nástroje pro on-line
sdílenou katalogizaci v knihovnách ČR
• kooperativní tvorba české článkové bibliografie (ANL) do doby, než
bude možné plné využití výstupů digitalizačních projektů, vytvoření
rozsáhlého souboru bibliografických záznamů článků z českých
periodik a sborníků
• využití Souborného katalogu ČR jako hlavního integračního
nástroje v rámci Národní digitální knihovny
Obsahově se podprogram VISK 9 člení na dvě části:
I. Rozvoj CASLIN - Souborného katalogu ČR
II. Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit
Nebyly specifikovány

MK

Nebyly specifikovány

Nebyli specifikováni

Není známa

Výběrové dotační řízení na podporu
projektů v oblasti literatury – vydávání
neperiodických publikací (knihy)

MK

Nebyly specifikovány

Nebyli specifikováni

Není známa

Podpora tradiční lidové kultury

MK

Kategorie A:
• dokumentace, identifikace a prezentace projevů tradiční lidové

Kategorie A: výběrové řízení pro různé
subjekty, jejichž projekty se zaměří

Není známa

VISK 9 – Rozvoj Souborného katalogu
CASLIN souboru národních autorit

Knihovna 21. století (K21)
Výběrové dotační řízení na podporu
projektů v oblasti literatury – vyjma
neperiodických publikací (periodika a
akce)

MK
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provozovatele knihoven evidovaných dle
zákona č. 257/2001 Sb.,
o knihovnách a podmínkách provozování
veřejných knihovnických
a informačních služeb (knihovní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a dále pro
spolky podle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, jejichž hlavním účelem
je knihovnická a informační činnost či jejich
podpora

Není známa

Část I. Rozvoj CASLIN – Souborného
katalogu ČR je určena provozovatelům
knihoven (především krajských, odborných
a velkých městských), které se podílejí na
projektu Doplňování vybraných záznamů
článků do báze ANL.
Část II. Kooperativní tvorba a využívání
souborů národních autorit je určena
provozovatelům knihoven.
Nebyli specifikováni

Není známa

Vazba na
aktivity AP

Dotační titul

Gesce

Podporované aktivity

Příjemci

kultury
• mimořádné počiny ve všech oblastech tradiční lidové kultury
• zpravodajská a sběratelská činnost, zpracování záznamů,
výzkumná činnost (nejedná se o podporu projektů ve smyslu zákona
č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů)
• shromažďování dokladů o projevech tradiční lidové kultury pro
databáze
• dokumentace a záznamy technologií
• popularizace a prezentace shromážděných dokladů, výstavní
činnost, předvádění technologií lidových řemesel
• podpora výjimečných edičních počinů
Kategorie B:
Projekty Nositelů tradice lidových řemesel oceněných Ministerstvem
kultury v letech 2001 – 2016 na základě nařízení vlády č. 5/2003, o
oceňování v oblasti kultury udělovaných Ministerstvem kultury, ve
znění nařízení vlády č. 98/2006, mohou být zaměřeny na následující
aktivity:
• podpora prezentace řemesel
• podpora uchování ohrožených řemesel
• podpora předávání řemeslných dovedností a znalostí
Projekty fyzických a právnických osob na podporu a uchování
nemateriálních statků tradiční lidové kultury zapsaných do Seznamu
nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR, vyjma státních
příspěvkových organizací, zřizovaných Ministerstvem kultury.
Projekty regionálních odborných pracovišť mohou být zaměřeny na
aktivity vyplývající z Vzorové náplně činnosti regionálního
odborného pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu vydané
pod č. j. MK 46546/2016, zejména však v těchto okruzích:
1. Zpracování, publikování a prezentování výsledků dotazníkových
šetření z let 2006 – 2010 v jednotlivých krajích
2. Prezentace lidové kultury a kooperace s NÚLK na vytváření
celostátních portálů www.lidovakultura.cz a www.lidovaremesla.cz
3. Dokumentace projevů TLK na základě podkladů získaných z
identifikace
4. Zpracování výjimečných souborů národopisných sbírek

na ochranu jevů v různých oblastech
tradiční lidové kultury - fyzické osoby
podnikající i nepodnikající, právnické osoby
- vyjma státních příspěvkových organizací,
zřizovaných
Ministerstvem
kultury,
registrované nebo založené do 31. 12. 2015
Kategorie B: výběrové řízení pro regionální
odborná pracoviště pro péči o tradiční
lidovou kulturu, pověřená krajskými úřady
na základě usnesení vlády č. 571/2003, a
pro
předkladatele
projektů
přímo
naplňujících konkrétní úkoly Koncepce
účinnější péče o tradiční lidovou kulturu,
zejména Nositele tradice lidových řemesel,
fyzické a právnické osoby, vyjma státních
příspěvkových
organizací
zřizovaných
Ministerstvem
kultur.
Regionálními odbornými pracovišti pro péči
o tradiční lidovou kulturu byly pověřeny
krajskými úřady tyto instituce:
• Muzeum hl.m. Prahy
• Regionální muzeum v Kolíně
•
Jihočeské
muzeum
v
Českých
Budějovicích
• Vlastivědné muzeum dr. Hostaše v
Klatovech
• Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje
• Regionální muzeum v Teplicích
• Muzeum Českého ráje v Turnově
• Muzeum východních Čech v Hradci
Králové
• Národní památkový ústav, ú. p. s. na
Sychrově - Soubor lidových staveb Vysočina
v Hlinsku
• Muzeum Vysočiny Třebíč
• Masarykovo muzeum v Hodoníně –
Muzeum Kyjov
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Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Vazba na
aktivity AP

Dotační titul

Program poskytování příspěvků na tvůrčí
nebo
studijní
účely
v
oblasti
neprofesionálního umění a tradiční
lidové kultury
Podpora národních oslav výročí 1918,
1968, 1993

Podpora rozvoje zájmových kulturních mimouměleckých aktivit

Gesce

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Podporované aktivity

Příjemci

pověřených regionálních odborných pracovišť
5. Příprava nominací k zápisu do Seznamu nemateriálních statků
tradiční lidové kultury ČR; příprava krajských seznamů
nemateriálních statků tradiční lidové kultury
6. Výstavní, publikační a jiná prezentace Nositelů tradice lidových
řemesel, příprava nových nominačních návrhů k udělení titulu
Nositel tradice lidových řemesel

• Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
• Vlastivědné muzeum v Olomouci
• Muzeum Těšínska
• Muzeum Novojičínska

MK

Nebyly specifikovány

Nebyli specifikováni

Není známa

MK

Nebyly specifikovány

Nebyli specifikováni

Není známa

fyzické osoby a právnické osoby
registrované nebo založené do 31. 12.
2015, které zabezpečují konkrétní kulturní
činnost v regionu či obci nejméně jeden
rok,
vyjma
státních
příspěvkových
organizací zřizovaných Ministerstvem
kultury

Není známa

fyzické osoby a právnické osoby
registrované nebo založené do 31. 12.
2015, které zabezpečují konkrétní kulturní
činnost v regionu či obci nejméně jeden
rok,
vyjma
státních
příspěvkových
organizací zřizovaných Ministerstvem
kultury

Neznámá

Nebyli specifikováni

Neznámá

MK

Podpora neprofesionálních uměleckých
aktivit

MK

Podpora zahraničních kontaktů v oblasti

MK

1. vzdělávání dětí, mládeže i dospělých prostřednictvím kulturních
aktivit
2. rozvoj nových a inspirativních metod a forem mimoškolního
vzdělávání
3. projekty zaměřené na celoživotní vzdělávání
4. komponované kulturně-vzdělávací aktivity, zvláště s tematikou
etiky (především zaměřené na děti a mládež), příprava k
partnerským vztahům a rodinnému životu, prevence alkoholismu,
toxikomanii, kouření, gamblerství, mobbingu, ortorexii, závislosti na
elektronických hrách, kyberšikaně, groomingu, HIV/AIDS - primární
prevence
5. kulturně-vzdělávací aktivity pro nezaměstnané a rizikové skupiny
obyvatel
I. Akce celostátního rozsahu (upřednostněny budou přehlídky,
festivaly a jiné otevřené akce, kterým předchází celorepublikový
výběr a dále dílny s ucelenou koncepcí, které mají periodický
charakter, popřípadě trvají minimálně jeden týden), akce a přehlídky
s prokazatelným a nezastupitelným významem pro českou kulturu
s dosahem na území minimálně dvou krajů ve smyslu ústavního
zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních
samosprávných celků.
II. Postupové přehlídky
Nebyly specifikovány
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Vazba na
aktivity AP

Dotační titul
neprofesionálních uměleckých aktivit
Podpora regionálních kulturních tradic

Podpora kulturních aktivit zdravotně
postižených občanů a seniorů

Gesce
MK

MK

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Podporované aktivity

Příjemci

Nebyly specifikovány
podporovány jsou zejména projekty s regionálním nebo národním
dopadem, kulturní aktivity zaměřené na realizaci Národního plánu
podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na
období 2015-2020 a kulturní aktivity zaměřené na realizaci
Národního akčního plánu podporující pozitivní stárnutí pro období
let 2013-2017, zejména aktivity: a) využití terapeutické funkce
kultury ke kompenzaci znevýhodnění zdravotním postižením, b)
terapeutické programy pro zdravotně postižené občany a seniory, c)
prezentace umělecké tvorby jako cestka k ovlivňování veřejnosti d)
tvorba zdravotně postižených profesionálních umělců (např. v
divadelních souborech), e) činnost zdravotně postižených občanů a
seniorů v amatérských souborech a dílnách s účastí profesionálních
umělců a lektorů, f) umělecká tvorba profesionálních a
neprofesionálních umělců pro zdravotně postižené a občany,
seniory a dlouhodobě nemocné v nemocnicích a ústavech sociální
péče, g) zájmové a vzdělávací aktivity pro zdravotně postižené
občany a seniory v kulturních oborech ve volném čase, h) kulturní
aktivity zdravotně postižených dětí a mládeže, i) usnadnění přístupu
ke kultuře odstraňováním informačních bariér, usnadnění
komunikace mezi postiženými navzájem a postiženými a zdravými
občany (zvukové knihy a časopisy, tlumočení divadelních
představení,
titulkování
filmů
apod.),
j)
odstraňování
architektonických bariér v kulturních zařízeních (rozumí se pouze
technické vybavení neinvestičními prostředky).

obce, města

Neznámá

fyzické osoby a právnické osoby
registrované nebo založené do 31. 12.
2015, vyjma státních příspěvkových
organizací zřizovaných Ministerstvem
kultury

Neznámá

Podpora kulturních aktivit příslušníků
národnostních menšin žijících v ČR

MK

a) umělecké aktivity (divadla, muzea, galerie, knihovny), b) kulturně
vzdělávací a výchovné aktivity c) studium a rozbory národnostní
kultury a lidových tradic, d) multietnické kulturní akce (směřující
mino jiné např. k potírání negativních projevů extremismu, rasové a
národnostní nesnášenlivosti a xenofobie), e) ediční činnost
(neperiodické publikace), f) dokumentace národnostní kultury

Podpora integrace příslušníků romské
menšiny

MK

a) umělecké aktivity (divadla, muzea, galerie, knihovny, koncerty,
přehlídky, festivaly), b) kulturně vzdělávací a výchovné aktivity
(např. semináře, přednášky, besedy), c) odborné studie rozšiřující
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fyzické osoby a právnické osoby
registrované nebo založené do 31. 12.
2015, které prokazatelně vykonávají
činnost
ve
prospěch
příslušníků
národnostních menšin nejméně jeden rok,
vyjma státních příspěvkových organizací
zřizovaných Ministerstvem kultury
právnické
osoby,
vyjma
státních
příspěvkových organizací, zřizovaných
Ministerstvem kultury, které prokazatelně

Neznámá

Neznámá

Vazba na
aktivity AP

Dotační titul

Gesce

Konkurz
na
podporu
rozvoje
náboženských a nábožensko-kulturních
aktivit spolků v roce 2016
Konkurz na podporu významných
kulturních aktivit církví a náboženských
společností v roce 2016

Program podpory rozšiřování a přijímání
informací v jazycích národnostních
menšin či v převážné míře v jazycích
národnostních menšin

Výběrové dotační řízení
kinematografie a médií

v

oblasti

Podporované aktivity

Příjemci

poznání a podporující bádání o romské kultuře, tradicích a historii,
d) dokumentace romské kultury, e) ediční činnost (neperiodické
publikace), f) kulturní akce směřující k potírání negativních projevů
extremismu, rasové a národnostní nesnášenlivosti a xenofobie.

vykonávají činnost ve prospěch příslušníků
národnostních menšin (zejména romské
menšiny) nejméně jeden rok (činnost lze
prokázat
např.
výroční
zprávou,
referencemi
odborníků,
vyjádřením
představitele státní správy či samosprávy,
recenzí, výstřižky z tisku či dalšími příklady
dokládajícími
činnost
žadatele),
registrované nebo založené do 31. 12.
2015.

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

MK

Kulturně vzdělávací a výchovné aktivity (např. semináře, přednášky,
besedy).

Nebyli specifikováni

Neznámá

MK

Odborné studie rozšiřující poznání a podporující bádání o romské
kultuře, tradicích a historii.

Nebyli specifikováni

Neznámá

Dotace lze poskytnout žadatelům (fyzickým
i právnickým osobám), vykonávají-li
prokazatelně
činnost
ve
prospěch
příslušníků národnostních menšin, a to
nejméně jeden rok.

Neznámá

zapsané spolky, zapsané ústavy, obecně
prospěšné společnosti, církevní právnické
osoby, nadace a nadační fondy, poskytující
služby v oblasti kultury a dále právnické a
fyzické osoby poskytující služby v oblasti
kultury. Za kulturní služby se považují:
a) jednorázové akce (semináře, výstavy

Neznámá

MK

MK

a/ periodického tisku vydávaného v jazycích národnostních menšin
či převážné míře v jazycích národnostních menšin (periodický tisk
vydávaný v jazycích národnostních menšin, který není vydáván za
účelem dosažení zisku a je veřejně šířen na území ČR. Dotace může
být poskytnuta pouze na prokazatelné náklady spojené s jeho
vydáváním nebo jeho rozšiřováním na ČR. V řízení se bude přihlížet k
nákladovosti periodik prostřednictvím technických parametrů (např.
ceny papíru, počtu vydaných a prodaných výtisků, distribuci)).
b/ rozhlasového a televizního vysílání v jazycích národnostních
menšin či převážné míře v jazycích národnostních menšin (jde o
podporu rozhlasového a televizního vysílání v jazycích národnostních
menši, které není provozováno za účelem dosažení zisku a je šířeno
na území ČR. Dotace může být poskytnuta pouze na prokazatelné
náklady spojené s výrobou programů a jejich šířením na území ČR.)
1. Filmové festivaly a přehlídky
2. Popularizace mediální tvorby a profesionalizace médií
3. Profesní vzdělávání v kinematografii a audiovizi
4. Odborné konference a semináře v kinematografii a audiovizi
5. Odborné publikace - s podokruhy - Odborná periodika,
Neperiodické publikace, Informace z oblasti kinematografie a médií
on-line
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Vazba na
aktivity AP

Dotační titul

Gesce

Dotační
řízení
na
podporu
profesionálních
kulturních
aktivit
vysílaných do zahraničí

MK

Podporované aktivity

Příjemci

6. Filmová, audiovizuální a mediální výchova - s podokruhy Výchova k mediální gramotnosti, Filmová výchova
7. Propagace kinematografie a audiovize
8.. Diverzifikace programu kin a práce s publikem
Podpora profesionálních subjektů poskytujících veřejnou kulturní
službu a podpora jejich projektů vysílaných do zahraničí a
organizovaných ve spolupráci se zahraničními partnery.

apod.),
b) činnosti (vydávání časopisů, celoroční
tvůrčí činnost)
právnické osoby a fyzické osoby
s živnostenským
oprávněním,
které
poskytují kulturní služby veřejnosti
Finanční podporu může získat každá
společnost nebo organizace, jejíž projekt
splní kritéria stanovená pro přidělení této
podpory. O podporu je možné žádat pouze
v rámci pravidelně vypisovaných výzev k
předkládání žádostí. Program Kreativní
Evropa není otevřen pro žádosti
jednotlivců.

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

12

MK

Financování projektů v oblasti scénických umění, výtvarného umění,
nakladatelství a literatury, filmu, televize, hudby, mezioborového
umění, kulturního dědictví a videoher, maximálně využít synergii
mezi různými sektory.

Podpora projektů spolků a pobočných
spolků

MK

1. Prezentace, popularizace a ochrana movitého kulturního dědictví,
muzeí a galerií včetně aktivit určených na podporu
hendikepovaných: např. vytváření vzdělávacích programů,
virtuálních výstav a haptických expozic, vydávání speciálních
průvodců a publikací určených sluchově a zrakově postiženým,
2. Zajišťování informačního servisu a komunikace v oboru
muzejnictví, organizace a účast na seminářích, školeních, kolokviích
apod., zaměřených na ochranu movitého kulturního dědictví a s tím
související vědní obory, sbírkotvornou činnost, výzkum a vývoj, s
celostátním nebo mezinárodním významem,
3. Dokumentace historie spolkového života s vazbou k regionu:
vytváření tematických expozic, vydávání tematických tiskovin,
restaurování hmotných dokladů místního spolkového života apod.
4. Zajišťování důstojného průběhu slavnostních shromáždění,
pietních aktů a akcí pořádaných v souvislosti s historickými
událostmi a ve spolupráci s paměťovými institucemi.

spolky a pobočné spolky (včetně zvláštních
organizací pro zastoupení zájmů České
republiky v mezinárodních nevládních
organizacích) ve smyslu ustanovení §§ 214
a násl. a § 3045 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění

Neznámá

Podpora projektů
mimořádných aktivit

MK

Nebyly specifikovány

Nebyli specifikováni

Neznámá

MK

Okruh:
1.
Edukační aktivity v rámci stálých muzejních expozic ze sbírek
evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva

Okruh:
1. vlastníci nebo správci muzejních sbírek
zapsaných v CES

Neznámá

Kreativní Evropa

významných

a

Podpora projektů výchovně vzdělávacích
aktivit v muzejnictví
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3,8

Vazba na
aktivity AP

Dotační titul

Gesce

Podpora projektů zaměřených na
poskytování
standardizovaných
veřejných služeb muzeí a galerií

MK

Program Kulturní aktivity v památkové
péči

MK

Havarijní program

MK

Program
dědictví

záchrany

architektonického

MK

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

MK

Program Podpora obnovy kulturních
památek
prostřednictvím
obcí
s

MK

Podporované aktivity

Příjemci

kultury (CES).
2. Edukační aktivity v oblasti muzejnictví podporující rozvoj školních
vzdělávacích programů a celoživotní vzdělávání na vysokých školách.
Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií je v
roce 2017 zaměřena na prezentaci sbírek muzeí a galerií v
informačním systému s dálkovým přístupem (internet) a na
prezentaci sbírek formou odborných (vědeckých) katalogů sbírek.
Poskytovatelé standardizovaných veřejných služeb, muzea a galerie,
mohou žádat o finanční dotace na realizaci projektů zaměřených na:
1. Zhotovení digitální obrazové prezentace souboru nejméně 100
sbírkových předmětů včetně textových informací, formou virtuální
prezentace sbírkových předmětů určené pro veřejnost a její
zveřejnění prostřednictvím portálu eSbírky.cz a europeana.eu nebo
prostřednictvím své vlastní internetové prezentace, která bude
propojena
s
portálem
eSbírky.cz
(europeana.eu).
2. Vydání odborného katalogu sbírek k expozici či výstavě klasickou
knižní formou (možno zařadit i výroční publikace institucí).
Projekty zaměřené na aktivity: sborníky, periodika, konference,
sympozia, semináře, přednášky, veřejné soutěže, přehlídky a
výstavy, ostatní vlastní projekty.
Stavební práce spojené s obnovou kulturní památky, vč.
restaurátorských prací, zejména však statické zajištění objektu,
oprava krovu a střechy.
Zachování a obnova ohrožených nemovitých kulturních památek,
které tvoří nejcennější součást národního kulturního dědictví,
zejména velkých stavebních objektů, národních kulturních památek
(NKP) a památek UNESCO.
Program je zaměřen na podporu obnovy a zachování nemovitých
kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jakými
jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky, boží muka,
ale i ve prospěch obnovy a zachování venkovských kostelů, zámečků,
tvrzí, technických děl, soch a pomníků, zahrad apod., které se
nacházejí na území vesnických památkových rezervací a zón
a krajinných památkových zón.
Zachování a obnova nemovitých kulturních památek, které se
nalézají mimo památkové rezervace a zóny, popř. na obnovu movité

2. školy, které jsou uvedeny v Rejstříku škol
a školských zařízení MŠMT; vysoké školy
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Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Vazba na
aktivity AP

pro garanty standardizovaných veřejných
služeb, jimiž jsou, podle ustanovení § 2
odst. 7 zákona č. 122/2000 Sb., zřizovatelé
poskytovatelů
standardizovaných
veřejných služeb (muzeí a galerií).

Neznámá

spolky, obecně prospěšné společnosti

Neznámá

1.4.4, 3.2.4,
4.3.4

obce, církev a jiné právnické a fyzické
osoby, případně kraje

Neznámá

1.4.4, 3.2.4,
4.3.4

obce, církev a jiné právnické a fyzické
osoby, případně kraje, ČR a jí zřizované
organizace

Neznámá

1.4.4, 3.2.4,
4.3.4

Příspěvky jsou poskytovány vlastníkům
kulturních památek bez ohledu na typ
vlastnictví.

Neznámá

1.4.4, 3.2.4,
4.3.4

obce, církev a jiné právnické a fyzické
osoby, případně kraje

Neznámá

1.4.4, 3.2.4,
4.3.4

Dotační titul

Gesce

rozšířenou působností

Program
regenerace
městských
památkových rezervací a městských
památkových zón

MK

Program
restaurování
kulturních památek

MK

movitých

Program Podpora pro památky UNESCO

Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné
organizace (DKRVO)

MK

MK

Podporované aktivity

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Vazba na
aktivity AP

obce, církev a jiné právnické a fyzické
osoby, případně kraje

Neznámá

1.4.4, 3.2.4,
4.3.4

obce, církev a jiné právnické a fyzické
osoby, případně kraje

Neznámá

1.4.4, 3.2.4,
4.3.4

města, kraje, spolky,
subjekty, AV ČR, NPÚ

Neznámá

1.4.4, 3.2.4,
4.3.4

Příjemci

kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře
nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou a
na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o
restaurování např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.
Obnova kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech
našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a
památkové zóny. Finanční příspěvky mohou být z něho poskytovány
pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program
regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s
vlastníkem na obnově kulturní památky.
Náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních
památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných
umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v
budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovněvzdělávací nebo náboženské účely.
tvorba a překlad management plánů a nominačních dokumentací.
Vědecko-výzkumné projekty vztahující se k českým památkám
zapsaným na Seznamu světového dědictví a Indikativním seznamu
ČR. Prezentace, osvěta a edukace ve stejné oblasti

Institucionální podpora provádění základního a aplikovaného
výzkumu a vývoje MK zřizovaných výzkumných organizací dle zákona
č. 130/2002 Sb., na základě ročních rozhodnutí vydaných MK do
objemu výdajů schválených ve státním rozpočtu na výzkum, vývoj a
inovace pro kapitolu MK. Výdaje jsou určena naplnění cílů a
výsledků dle žádosti příslušné výzkumné organizace v souladu s
platnou koncepcí dlouhodobého rozvoje výzkumné organizace.
Organizaci je poskytovatelem stanovován limit nárokového objemu
na příslušný rok, kdy 80% objemu je stabilizační složka (objem
výdajů roku předchozího) a 20% objemu je složka motivační (odvíjí
se od posledního uveřejněného hodnocení výsledků výzkumných
organizací Radou pro výzkum, vývoj a inovace.
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podnikatelské

Institut umění – Divadelní ústav (IDU),
Moravská galerie v Brně (MG), Moravská
zemská knihovna v Brně (MZK), Moravské
zemské muzeum (MZM), Národní galerie v
Praze (NG), Národní knihovna (NK ČR),
Národní muzeum (NM), Národní
památkový ústav (NPÚ), Národní technické
muzeum (NTM), Národní ústav lidové
kultury (NÚLK), Památník národního
písemnictví (PNP), Slezské zemské muzeum
Opava (SZM), Uměleckoprůmyslové
museum v Praze (UPM), Technické
muzeum v Brně (TMB), Husitské muzeum
v Táboře (HMT), Valašské muzeum v
přírodě Rožnov p. Radhoštěm (VMP),
Národní filmový archiv (NFA), Národní
informační a poradenské středisko (NIPOS)

88-90

Dotační titul
Program na podporu aplikovaného
výzkumu a vývoje národní a kulturní
identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)
vyhlášení 1. veřejné soutěže tohoto
programu
129 310 "Podpora agropotravinářského
komplexu - závlahy II. etapa"
129 300 "Podpora výstavby a
technického zhodnocení infrastruktury
VaK II."
129 290 Podpora DVT a MVN
Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a
výchovu lesních porostů do 40 let věku
(část druhá hlava II NV č. 30/2014 Sb.)
Dotace v lesním hospodářství - Podpora
genetických zdrojů lesních dřevin v rámci
Národního
programu
ochrany
a
reprodukce genofondu lesních dřevin na
období 2014-2018 (dále jen "Národní
program") vyhlášeného podle hlavy II
zákona č. 149/2003 Sb.
Náhrady podle lesního zákona - částečná
úhrada zvýšených nákladů na výsadbu
minimálního podílu melioračních a
zpevňujících dřevin při obnově porostu
(§ 24 lesního zákona).
Náhrady podle lesního zákona - úhrada
nákladů
na
zpracování
lesních
hospodářských osnov (§ 26 lesního
zákona).
Náhrady podle lesního zákona - úhrada
nákladů na opatření meliorací a hrazení
bystřin v lesích, prováděných ve

Gesce

Podporované aktivity

Příjemci

MK

57 projektů aplikovaného výzkumu a vývoje vybraných k podpoře
na základě realizované
veřejné soutěže ve výzkumu,
experimentálním vývoji a inovacích na léta 2016 dle zákona č.
130/2002 Sb., a to na projekty s dobou řešení od r. 2016 do r.
2018/2019/2020.

MZe

Podpora budování, obnovy závlahového detailu a závlahových sítí

MZe

Výstavba vodovodů, kanalizací, úpraven vod, ČOV a souvisejících
vodárenských objektů

MZe

Seznam projektů, příjemců a finančních
alokací v jednotlivých letech řešení
projektu
je
možno
nalézt
na
https://www.rvvi.cz/cep
ve vyhledávacích kriteriích vybrat u:
Poskytovatel : MK0-Ministertvo kultury
Program: DG (MK0)
fyzická osoba podnikající nebo právnická
osoba

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Vazba na
aktivity AP

223-230

100

7.1.4;

obce, svazky obcí

600

6.5.5; 6.5.3;
6.5.2;

Podpora rekonstrukce drobných vodních toků (s. p. Povodí a LČR) a
malých vodních nádrží (v obecním vlastnictví)

s. p. Povodí, LČR, obce

360

6.5.5; 6.5.6;

MZe

Přirozená a umělá obnova lesních porostů, zajištění lesních porostů,
přeměny a rekonstrukce lesních porostů, výchova lesních porostů.

Vlastníci lesů (mimo pásma imisního
ohrožení A a B), které nejsou ve vlastnictví
státu, a jejich spolky a společnosti.

Není známa

7.1.3; 7.1.4;
7.1.5

MZe

Podpora genových základen, podpora uznaných zdrojů
selektovaného reprodukčního materiálu (porostů fenotypových tříd
A a B), podpora uznaných zdrojů kvalifikovaného reprodukčního
materiálu (ročičů rodiny, ortetů a klonů, semenných sadů a směsí
klonů), podpora Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin.

Vlastník genetických zdrojů lesních dřevin
(vlastník, nájemce nebo pachtýř pozemku,
na kterém se genetický zdroj lesních dřevin
nachází) a určená osoba pověřená
provozováním Národní banky osiva a
explantátů lesních dřevin.

Není známa

7.1.3; 7.1.5;

Není známa

6.5.6; 7.1.3;
7.1.4; 7.1.5;

Není známa

7.1.3; 7.1.4;
7.1.5;

Není známa

6.5.6; 7.1.3;
7.1.4; 7.1.5;
7.2.2;

MZe

Výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin.

MZe

Zařízení lesních majetků, pro které není zpracován lesní hospodářský
plán, na období 10 let lesní hospodářskou osnovou.

MZe

Provádění technických a biologických opatření pro zvýšení ochrany
lesní půdy a podporu péče o vodohospodářské poměry (projekty
meliorací lesní půdy, hrazení bystřin a retenčních nádrží).
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Vlastník lesa (o výměře větší než 3 ha),
který
hospodaří
podle
lesního
hospodářského
plánu
nebo
podle
protokolárně převzatého vlastnického
separátu lesní hospodářské osnovy.
Státní správa lesů na úrovni obecních
úřadů obcí s rozšířenou působností; ve
vojenských lesích, které jsou v působnosti
Ministerstva obrany, Vojenský lesní úřad.
Vlastník lesa (v případě provádění
meliorací), správce vodního toku (v případě
hrazení bystřin nebo výstavby retenční

Dotační titul
veřejném zájmu (§ 35 lesního zákona).
Náhrady podle lesního zákona - úhrada
nákladů na činnost odborného lesního
hospodáře v případech, kdy jeho činnost
hradí stát (§ 37 lesního zákona).
Finanční příspěvek na ekologické a k
přírodě
šetrné
technologie
při
hospodaření v lese (část druhá hlava I NV
č. 30/2014 Sb.).
Finanční příspěvek na opatření k obnově
lesů poškozených imisemi a lesů
chřadnoucích vinou antropogenních
vlivů (část druhá hlava IV NV č. 30/2014
Sb.).
Finanční příspěvek na vyhotovení lesních
hospodářských plánů za podmínky
poskytnutí dat lesních hospodářských
plánů v digitální formě pro potřeby
státní správy lesů (část druhá hlava VII
NV č. 30/2014 Sb.).
Finanční příspěvek na zlepšování
životního prostředí zvěře (§ 37 NV č.
30/2014 Sb.)
Finanční
příspěvek
na
podporu
ohrožených druhů zvěře a zajíce polního
(§ 38 NV č. 30/2014 Sb.).
Finanční příspěvek na oborní chovy
zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy
(§ 39 NV č. 30/2014 Sb.).
Finanční příspěvek na preventivní
veterinárně léčebné akce a zdolávání
nákaz v chovech zvěře (§ 41 NV č.
30/2014 Sb.).
Finanční příspěvek na chov a výcvik
národních plemen loveckých psů (§ 43

Gesce

Podporované aktivity

Příjemci

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Vazba na
aktivity AP

nádrže).
MZe

Bezplatné poskytování služeb odborného lesního hospodáře
drobným vlastníkům lesů pro zajištění odborné úrovně hospodaření
v lesích.

Vlastník lesa formou možnosti bezplatného
využití
služeb
odborného
lesního
hospodáře.

Není známa

7.1.3; 7.1.4;
7.1.5;

MZe

Soustřeďování dříví lanovkou, koněm, vyvážením, železným koněm.
Štěpkování nebo drcení klestu s rozptýlením štěpky v lesním
porostu.

Vlastníci lesů, které nejsou ve vlastnictví
státu, a jejich spolky a společnosti.

Není známa

5.1.1; 7.1.3;

MZe

Přirozená a umělá obnova lesních porostů, jejich ochrana do stádia
zajištění, zřizování nových oplocenek, hnojení půdy při výsadbě
sazenic, výchova lesních porostů do 40 let věku.

Vlastníci lesů (v pásmech imisního ohrožení
A a B), které nejsou ve vlastnictví státu, a
jejich spolky a společnosti.

Není známa

7.1.3; 7.1.4;
7.1.5;

MZe

Zařízení lesního majetku (lesního hospodářského celku) na období
10 let lesním hospodářským plánem a následné poskytnutí
digitálních dat do datového skladu státní správy lesů.

Vlastníci lesů, které nejsou ve vlastnictví
státu, a jejich spolky a společnosti.

Není známa

7.1.3; 7.1.4;
7.1.5;

MZe

Zakládání a údržba políček pro zvěř, zřizování napajedel pro zvěř,
betonových nor na lov lišek, lapacích zařízení na zavlečené druhy
živočichů v přírodě nežádoucí, hnízdních budek pro vodní ptáky,
odchytových zařízení na prasata divoká.

Uživatel honitby (držitel honitby nebo její
nájemce).

Není známa

7.1.3; 7.1.4,
7.1.5;

MZe

Vypouštění tetřeva hlušce, tetřívka obecného, koroptve polní nebo
zajíce polního, zřizování přenosných příspěvků pro koroptve polní.

Uživatel honitby (držitel honitby nebo její
nájemce).

Není známa

7.1.4; 7.1.3;

MZe

Oborní chov kozy bezoárové, oborní chov jelena bílého.

Uživatel honitby (držitel honitby nebo její
nájemce).

Není známa

7.1.4; 7.1.3;

MZe

Laboratorně provedené veterinární vyšetření ulovené zvěře. Nákup
a aplikace medikovaných premixů v případě pozitivního nálezu
parazitózy u ulovené zvěře.

Uživatel honitby (držitel honitby nebo její
nájemce).

Není známa

7.1.4; 7.1.3;

MZe

Úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu u plemen psů český teriér
nebo český fousek.

Vlastník loveckého psa.

Není známa

7.1.4; 7.1.3;
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Dotační titul
NV č. 30/2014 Sb.).
Finanční příspěvek na chov a výcvik
loveckých dravců (§ 44 NV č. 30/2014
Sb.).

Služby vlastníkům lesů (§ 43 odst. 2
lesního zákona)

Podpora
zpracování
zemědělských
produktů
a
zvyšování
konkurenceschopnosti potravinářského
průmyslu

Podpora zlepšování praktické výuky v
produkčním rybářství

Podporované aktivity

Příjemci

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Vazba na
aktivity AP

MZe

Úspěšný odchov dravce (jestřába lesního, sokola stěhovavého,
raroha velkého, orla skalního) vyvedeného z umělého chovu.

Vlastník chovu loveckých dravců.

Není známa

7.1.4; 7.1.3;

MZe

Velkoplošná ochrana lesů proti hmyzím škůdcům; velkoplošná
chemická meliorace a hnojení lesů; prevence a ochrana lesů před
požáry (letecká hasičská služba); hubení komárů na pozemcích
určených k plnění funkcí lesa v místech, kde orgány hygienické
služby potvrdí jejich hrozící kalamitní výskyt; monitoring a
prognózování výskytu a vývoje škodlivých činitelů (lesní ochranná
služba); poradenská činnost a zvyšování odborné úrovně vlastníků
lesů a odborných lesních hospodářů.

Vlastník lesa formou možnosti bezplatného
využití poskytované služby.

Není známa

7.1.3; 7.1.4;
7.1.5;

MZe

Modernizace výrobních zařízení, zavádění nových technologií,
investice související s diverzifikací produkce provozovny o další nové
výrobky,

Není známa

4.3.5;

MZe

Budování, rekonstrukci a modernizaci výpustí, bezpečnostních
přelivů,
sjezdů,
lovišť
a
kádišť;
budování a úpravy rozvodných objektů, manipulačních lávek, vývarů
a
opevnění
hrází;
odstraňování
sedimentů;
Nákup dopravních prostředků, strojů, nářadí a technologických linek
určených k obsluze vodních děl.

Není známa

4.3.5;

Odpovědný koordinátor a sekretariát
platformy uvedený ve stanovách platformy

Není známa

1.1.5;

Zemědělský podnikatel - prvovýrobce

Není známa

4.3.2; 4.3.3;

Gesce

Podpora České technologické platformy
pro potraviny

MZe

Zemědělec

MZe

Podpora činnosti technologické platformy zaměřená na zajištění
přenosu informací mezi vědou, výzkumem a podnikatelskou praxí
s důrazem na malé a střední podnikání z oblasti výroby
potravinářských produktů. Zajištění informační a propagační činnost
sloužící k propagaci cílů, aktivit a výsledků práce platformy a
zapojení do národních i evropských struktur zejména Evropské
technologické platformy Potraviny pro život.
Nákup techniky do zemědělské prvovýroby, investice na výstavbu,
pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku v zemědělských
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Výrobce potravin, nebo krmiv, který
zaměstnává více než 250 osob nebo jeho
roční obrat převyšuje 50 mil. EUR a méně
než 750 osob, nebo jehož roční obrat je
nižší než 200 mil. EUR
Školní výrobní podnik (účelové zařízení)
zabývající se chovem ryb, nebo střední
škola zaměřená na výuku rybářství zapsaná
v rejstříku škol a školských zařízení dle §
141, zákona č.561/2004 Sb. v platném
znění, která k výuce využívá vlastní vodní
díla, nebo vodní díla svěřená do správy
zřizovací listinou, která jsou majetkem
zřizovatele školy. Subjekt může být také
příspěvková organizace

Dotační titul

Gesce

Podporované aktivity

Podpora pojištění

MZe

závodech, nákup plemenných zvířat za účelem zlepšení genetické
hodnoty stáda
Zemědělské pojištění

Pojištění lesních porostů

MZe

Pojistná ochrana lesních porostů proti nepředvídatelným škodám

MZe

Pojistná ochrana sadebního materiálu ve školkách lesních dřevin
proti nepředvídatelným škodám

Podpora
školek

pojištění

Podpora

produkce

nákupu

lesních
půdy

MZe

Podpora nákupu půdy - snížení jistiny
úvěrů

Nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu - subvence
části úroků z úvěru
Nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu - snížení
jistiny (přímá podpora)

Investiční úvěry

MZe

Investice do zpracování zemědělských produktů

Provozní úvěry

Mze

Investice do zpracování zemědělských produktů

Zpracovatel

MZe

Pořízení investičního majetku, který souvisí se zpracováním
zemědělských produktů

Podpora školkařských provozoven na
pozemcích určených k plnění funkcí lesa

MZe

Investice do strojů, technologií a zařízení pro lesní školkařskou
činnost.

Podpora
nákupu
hospodaření v lesích

MZe

Investice do strojů, technologií a zařízení pro hospodaření v lesích.

MZe

Investice do strojů, technologií a zařízení pro zpracování dřeva a
dřevního odpadu ve dřevozpracujících provozovnách.

techniky

pro

Podpora nákupu techniky a technologií
pro dřevozpracující provozovny

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Vazba na
aktivity AP

Zemědělský podnikatel - prvovýrobce
Vlastníci (nájemci, pachtýři, vypůjčitelé)
lesů, kteří jsou zároveň podnikateli, obcemi
nebo dobrovolnými svazky obcí.
Zemědělský
podnikatel,
který
je
mikropodnikem, malým nebo středním
podnikem

Není známa

4.3.1; 4.3.2;

Není známa

4.3.1; 4.3.2;

Není známa

4.3.1; 4.3.2;

Zemědělský podnikatel - prvovýrobce

Není známa

4.3.1; 4.3.2;

Zemědělský podnikatel - prvovýrobce

Není známa

4.3.1; 4.3.2;

Příjemci
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Podnikatel zabývající se zpracováním
zemědělských produktů
Podnikatel zabývající se zpracováním
zemědělských produktů
Podnikatel zabývající se zpracováním
zemědělských produktů
Podnikatel,
který
provozuje
lesní
školkařskou
činnost
na
pozemcích
určených k plnění funkcí lesa a je
mikropodnikem, malým nebo středním
podnikem
Podnikatel, který je mikropodnikem,
malým nebo středním podnikem a v
předchozím účetním období dosáhl příjmů
z lesnické činnosti vyšších než 50 % z
celkových příjmů; podnikatel, obec nebo
dobrovolný svazek obcí, pokud je
vlastníkem
(nájemcem,
pachtýřem,
vypůjčitelem) lesa a hospodaří podle
lesního hospodářského plánu
Podnikatel v oblasti pilařské výroby,
impregnace dřeva nebo výroby dýh a desek
na bázi dřeva, který je mikropodnikem,

Není známa
Není známa
Není známa

4.3.1; 4.3.2;

Není známa

4.3.1; 4.3.2;
4.3.3; 9.2.4;

Není známa

4.3.1; 4.3.2;
4.3.3; 9.2.4;

Není známa

4.3.1; 4.3.2;
4.3.3; 9.2.4;

Dotační titul

Gesce

Podporované aktivity

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Vazba na
aktivity AP

Zemědělský podnikatel - prvovýrobce

Není známa

3.X.2; 3.X.4;
4.3.2; 4.3.5;

Zemědělský podnikatel - prvovýrobce
Podnikatel, který se zabývá zemědělskou
výrobou nebo zpracováním zemědělských
produktů nebo působí v odvětví lesního
hospodářství.

Není známa

4.3.2;

Není známa

4.3.3; 9.2.4;

Příjemci
malým nebo středním podnikem; obec,
dobrovolný svazek obcí nebo právnická
osoba nebo příspěvková organizace obce,
zabývající se pilařskou výrobou, impregnací
dřeva nebo výrobou dýh a desek na bázi
dřeva

Sociální zemědělství

MZe

Úvěry na nákup půdy

MZe

Zajištění úvěrů

MZe

Investice a provozní financování zemědělských podnikatelů, kteří
zaměstnávají nebo budou zaměstnávat pracovníky se zdravotním
postižením
Nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu

Investiční záměry -zemědělských podnikatelů, podnikatelů
zabývajících se zpracováním zemědělských produktů, subjektů
působící v odvětví lesního hospodářství či zpracování dřeva.
Projekty Informačních a propagačních opatření na podporu
zemědělských produktů a potravinářských výrobků.

Podnikatel, obec, dobrovolný svazek obcí,
příspěvková organizace či právnická osoba,
jejímž zakladatelem je obec, kteří se
zabývají zpracováním dřeva nebo jsou
vlastníky, nájemci (pachtýři) či vypůjčiteli
lesa.
Podnikatel a zároveň organizace, o jejímž
projektu na financování informačních a
propagačních opatření rozhodla Evropská
komise.

Program 129 250 „Podpora výstavby a
technického zhodnocení infrastruktury
vodovodů a kanalizací“

MZe

Výstavba vodovodů kanalizací, úpraven vod, ČOV a souvisejících
vodárenských objektů

Obce, svazky obcí

1 100

6.5.5; 6.5.3;
6.5.2;

129 260 Podpora
povodněmi III

MZe

PD pro územní řízení, PD pro stavební řízení, PD pro sloučené ÚŘ a
SŘ, PD pro provedení stavby, opatření s retencí, opatření podél
vodních toků

s. p. Povodí, LČR, obce

1 300

7.1.2; 7.1.3;
7.1.4; 7.2.2;

129 280 Podpora retence vody v krajině rybníky a vodní nádrže

MZe

Podpora výstavby, obnovy, rekonstrukce a odbahnění rybníků za
účelem eliminace projevů sucha a povodní

200

6.5.6;

dotace v zemědělství a potravinářství

MZe

1.D. Podpora včelařství

prevence

před

126

Fyzická osoba podnikající nebo právnická
osoba, org. jednotky ČRS nebo MRS,
taxativně uvedené subjekty
Včelař, chovající včely na území ČR, Český

Dotační titul
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o
zemědělství ve znění pozdějších předpisů
dotace v zemědělství a potravinářství
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o
zemědělství ve znění pozdějších předpisů
dotace v zemědělství a potravinářství
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o
zemědělství ve znění pozdějších
předpisů.
dotace v zemědělství a potravinářství
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o
zemědělství ve znění pozdějších
předpisů.
dotace v zemědělství a potravinářství
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o
zemědělství ve znění pozdějších předpisů
dotace v zemědělství a potravinářství
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o
zemědělství ve znění pozdějších předpisů
dotace v zemědělství a potravinářství
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o
zemědělství ve znění pozdějších předpisů
dotace v zemědělství a potravinářství
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o
zemědělství ve znění pozdějších předpisů
dotace v zemědělství a potravinářství
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o
zemědělství ve znění pozdějších předpisů
dotace v zemědělství a potravinářství
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o
zemědělství ve znění pozdějších předpisů
dotace v zemědělství a potravinářství
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o

Gesce

Podporované aktivity

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Příjemci

Vazba na
aktivity AP

svaz včelařů, o.s.

MZe

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy

Podnikatel (§420 zákona č. 89/2012 Sb.)
podnikající v zemědělské výrobě

25

4.3.1; 4.3.3;
6.5.3;

MZe

1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů

Podnikatel (§420 zákona č. 89/2012 Sb.)
podnikající v zemědělské výrobě

65

4.3.1; 5.1.1;

MZe

2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných
hospodářských zvířat

Oprávněná osoba, uznaná chovatelská
sdružení, chovatel, chovatelské podniky
prasat

249

7.1.5;

MZe

2.D. Nákup plemenných zvířat

Podnikatel (§420 zákona č. 89/2012 Sb.)
podnikající v zemědělské výrobě

20

7.1.5;

MZe

3. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin

podnikatel (§420 zákona č. 89/2012 Sb.)
podnikající v zemědělské výrobě, výzkumné
pracoviště a Mendelova univerzita v Brně

155

4.3.1; 7.1.3;

MZe

6. Genetické zdroje

Fyzické a právnické osoby, univerzity,
soukromé a veřejné výzkumné instituce

75

7.1.5;

MZe

8. Nákazový fond

1100

4.3.1;

MZe

9. Poradenství a vzdělávání

Předpoklad:
80 mil. Kč

1.1;
1.2;
4.3.1; 4.3.2;
4.3.4;

MZe

10.D. Podpora evropské integrace nevládních organizací

Česká
stavovská
organizace

20

1.1.1; 1.1.2;

MZe

10.E. Podpora technologických platforem v působnosti MZe

Odpovědný koordinátor a sekretariát
platformy uvedený ve stanovách

17

1.1.2;

Chovatel prasat, prasnic,a drůbeže (§420
zákona č. 89/2012 Sb.), který provedl
ozdravení
Pořádající nebo zabezpečující organizace,
uznané chovatelské sdružení, pěstitelský
svaz, vydavatel, pořadatel,osoba zajišťující
samostatné zkoušky odrůd, "Školní
závody", NNO, výzkumné ústavy, odborná
sdružení, univerzity aj.
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agrární

nevládní

Dotační titul
zemědělství ve znění pozdějších předpisů
dotace v zemědělství a potravinářství
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o
zemědělství ve znění pozdějších předpisů
dotace v zemědělství a potravinářství
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o
zemědělství ve znění pozdějších předpisů
dotace v zemědělství a potravinářství
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o
zemědělství ve znění pozdějších předpisů
dotace v zemědělství a potravinářství
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o
zemědělství ve znění pozdějších předpisů
dotace v zemědělství a potravinářství
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o
zemědělství ve znění pozdějších předpisů
dotace v zemědělství a potravinářství
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o
zemědělství ve znění pozdějších předpisů
dotace v zemědělství a potravinářství
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o
zemědělství ve znění pozdějších předpisů
dotace v zemědělství a potravinářství
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o
zemědělství ve znění pozdějších předpisů
dotace v zemědělství a potravinářství
podle §1, §2 a §2d zákona 252/97 Sb o
zemědělství ve znění pozdějších předpisů

15

Podporované aktivity

Příjemci

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

MZe

13. Podpora zpracování zemědělských produktů

Výrobce potravin (zák. č. 110/97 Sb.),
výrobce krmiv pro zvířata poskytující
potraviny (zák. č. 91/96 Sb.)

400

4.3.1; 4.3.3;

MZe

15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků

Podnikatel (§420 zákona č. 89/2012 Sb.)
podnikající v zemědělské výrobě

84

6.5.6; 7.1.3;

MZe

16. Udržování a obnova kulturního dědictví venkova

Obce, spolky (sdružení), nadace, zájmová
sdružení právnických osob, vlastník objektu
nebo pozemku na němž objekt stojí,
uživatel pozemku na němž objekt stojí

300

1.4.5; 1.4.6;

MZe

17. Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů

Podnikatel (§420 zákona č. 89/2012 Sb.)
podnikající v zemědělské výrobě

15

7.1.5;

MZe

18. Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s
humanitárním zaměřením

Podnikatel (§420 zákona č. 89/2012 Sb.)
podnikající v zemědělské výrobě

30

7.3.1;

MZe

19. Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských
produktů v režimech jakosti

Podnikatel (§420 zákona č. 89/2012 Sb.)
podnikající v zemědělské výrobě

400

4.3.1; 4.3.4;

MZe

Poradenská platforma

NNO

10

1.1; 4.3.1;
4.3.2; 4.3.4;

50

1.5.3; 3.1.1;

450

4.3.1

Gesce

15

MZe

21. Centra odborné přípravy (COP)

COP - střední školy a vyšší odborné školy
zapsané v Rejstříku škol a školských
zařízení, s vyjmenovanými skupinami oborů
(uvedené v Příloze I. "Zásad")

MZe

20. Podpora nadstandartní pohody zvířat

Podnikatel (§420 zákona č. 89/2012 Sb.)
podnikající v zemědělské výrobě

Návrh nového dotačního programu, dosud neschváleno.
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Vazba na
aktivity AP

Dotační titul

Gesce

Podporované aktivity

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Vazba na
aktivity AP

Není známa

3.2.2, 3.2.3,
3.3.1, 3.X.3,
3X.4

Není známa

3.X.3, 3.X.4,
4.1.3, 4.1.4

Kraje

Není známa

3.X.4, 4.1.4

Spolek podle ustanovení § 214 a násl.

Není známa

1.5.3, 4.3.2,

Příjemci
1.

Program prevence sociálního vyloučení a
komunitní práce

Dotace ze státního rozpočtu na program Prevence sociálního
vyloučení a komunitní práce se poskytuje k financování výdajů
spojených se zajištěním a realizací projektů, jež poskytují podporu a
pomoc Romům s cílem předcházet sociálnímu vyloučení a
odstraňovat jeho důsledky.
ÚVČR
Budou podporovány projekty využívající principy komunitní
práce[1] v romských komunitách/lokalitách, tj. projekty poskytující
podporu a pomoc lidem žijícím v romských komunitách/lokalitách
k získávání dovednosti řešit svoji situaci vlastními silami, s podporou
dalších osob nebo společným úsilím dané komunity.

Podpora terénní práce

ÚVČR

Podpora koordinátorů pro romské
záležitosti

ÚVČR

Podpora veřejně účelných aktivit

ÚVČR

Dotaci lze čerpat na zabezpečení pracovního místa a činnosti
terénního pracovníka nebo terénního sociálního pracovníka
(dále jen „terénní pracovník“), kterého zaměstnává obec nebo
příspěvková organizace obce, zřízená pro tyto účely.
Dotační program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti pro
rok 2017 je určen na výdaje spojené se zabezpečením potřeb
pracovní pozice koordinátora pro romské záležitosti.
Program Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových
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spolek podle ustanovení § 214 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., žadatelem
nemůže být pobočný spolek hlavního
spolku
2. ústav podle ustanovení § 402 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „ústav“)
3. právnická osoba podle zákona č.
3/2002 Sb., o svobodě náboženského
vyznání
a postavení
církví
a
náboženských společností a o změně
některých zákonů (zákon o církvích a
náboženských společnostech), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen
„církevní právnická osoba“)
4. obecně prospěšná společnost podle
zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o
změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „obecně prospěšná společnost“)
5. nadace nebo nadační fond podle
ustanovení § 306 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
jen „nadace“)
Žádost
o
dotaci
mohou
podat
pouze obce, a to i v případě, že terénní
práci zajišťuje prostřednictvím příspěvkové
organizace, kterou k tomuto účelu zřídila; i
v tomto případě odpovídá za dodržení
podmínek, za kterých byla dotace
poskytnuta, obec.

Dotační titul

Gesce

nestátních neziskových organizací v
oblasti rovnosti žen a mužů

Podpora kapacit celostátních
mezioborových sítí nestátních
neziskových organizací

ÚVČR

Podporované aktivity

Příjemci

organizací v oblasti rovnosti žen a mužů na rok 2017 je určen na
výdaje spojené s realizací programů a aktivit nestátních neziskových
organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v souladu s Vládní
strategií pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 –
2020 a Prioritami a postupy vlády při prosazování rovnosti žen a
mužů na rok 2016.

zákona č. 89/2012 Sb., žadatelem nemůže
být pobočný spolek hlavního spolku,
ústav podle ustanovení § 402 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „ústav“),
obecně prospěšná společnost podle
zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „obecně
prospěšná společnost“),
nadace nebo nadační fond podle
ustanovení § 306 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník (dále jen „nadace“);
O dotaci může žádat pouze spolek podle
ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, který je celostátní
mezioborovou střešní organizací. Hlavní
spolek a jeho pobočné spolky nejsou z
hlediska tohoto dotačního programu
považovány za sítě nestátních neziskových
organizací.

Dotace na program Podpora kapacit celostátních mezioborových sítí
nestátních neziskových organizací se poskytuje k financování výdajů
směřujících k podpoření celostátních mezioborových sítí nestátních
neziskových organizací, aby se staly kompetentními, kvalifikovanými
a legitimními subjekty, zastupujícími zájmy svých členů navenek a
zprostředkujícími informace, zkušenosti a znalosti mezi svými členy a
dalšími nestátními neziskovými organizacemi.
. V rámci programu lze podpořit následující tematické okruhy
činností v souvislosti s chorvatštinou (zejména moravskou),
polštinou, těšínským nářečím jako její regionální variantou,
slovenštinou, němčinou a romštinou:

Podpora implementace Evropské charty
regionálních či menšinových jazyků

ÚVČR

A. Vzdělávací aktivity na všech vzdělávacích stupních nad rámec
standardního vyučování, které se zaměřují na výuku menšinového
jazyka nebo v něm probíhají. Cílovou skupinou těchto aktivit mohou
být jak osoby s menšinovým jazykem jako jazykem mateřským, tak
osoby s češtinou jako mateřským jazykem. Aktivity mohou být
zaměřené i na vzdělávání pedagogů s cílem podpory menšinových
jazyků zejména v prostředí osob s češtinou jako jazykem mateřským.
Zvláštní zřetel bude brán na aktivity podporující úctu, porozumění
a toleranci mezi různými jazykovými skupinami.
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V rámci tematického okruhu A a B mohou o
dotaci žádat:
1. spolek podle ustanovení § 214 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., žadatelem
nemůže být pobočný spolek hlavního
spolku
2. ústav podle ustanovení § 402 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „ústav“)
3. právnická osoba podle zákona č.
3/2002 Sb., o svobodě náboženského
vyznání
a postavení
církví
a
náboženských společností a o změně
některých zákonů (zákon o církvích a

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Vazba na
aktivity AP
5.2.2

Není známa

9.2.2

Není známa

Dotační titul

Gesce

Podporované aktivity

Příjemci

B. Kvantitativní a kvalitativní analýzy zaměřené na výzkum užívání
menšinových jazyků, indikaci oblastí jejich podpory a návrhy forem
této podpory.
C. Podpora užívání tradičních a správných forem místních názvů v
menšinových jazycích. Zvláštní zřetel bude brán na výrobu, instalaci
a údržbu tabulí s názvy obcí, jejich částí, ulic a jiných veřejných
prostranství a označení budov státních orgánů a územních
samosprávných celků.
Podporovány budou pouze projekty, které odpovídají výše
uvedeným tematickým okruhům činností a které jsou v souladu s
Evropskou chartou regionálních či menšinových jazyků.

Podpora veřejně účelných aktivit spolků
zdravotně postižených na rok 2017

ÚVČR

Z programu lze podpořit následující aktivity:
· Mezinárodní spolupráce v oblasti vyrovnávání příležitostí pro
osoby se zdravotním postižením. V rámci této aktivity je možno
poskytnout dotaci na náklady, které příjemci vznikají na základě jeho
členství v mezinárodních organizacích působících v oblasti
podpory osob se zdravotním postižením. Dotaci je dále možno
poskytnout na náklady na zahraniční cesty, pokud souvisí se
základním zaměřením činnosti příjemce či s jeho členstvím v
mezinárodních organizacích.
· Účast na realizaci veřejných politik, které se týkají osob se
zdravotním postižením, a sledování jejich naplňování.Tato aktivita
sleduje vytváření rovných podmínek pro osoby se zdravotním
postižením prostřednictvím účasti jejich spolků na tvorbě a realizaci
plánů a politik vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním
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náboženských společnostech), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen
„církevní právnická osoba“)
4. obecně prospěšná společnost podle
zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o
změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „obecně prospěšná společnost“)
5. školy a školská zařízení podle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním,
středním,
vyšším
odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů
6. vysoké školy podle zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů
V rámci tematického okruhu C může o
dotaci žádat pouze obec.
O dotaci může žádat pouze spolek podle §
214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „spolek“), s celostátní
působností, jehož členskou základnu
tvoří nejméně 50 % osob se zdravotním
postižením
nebo
jejich
zákonných
zástupců. Spolek svazové povahy může
žádat o dotaci pouze v případě, že osoby se
zdravotním postižením nebo jejich zákonní
zástupci tvoří nejméně 50 % členské
základy každé z jeho členských organizací.
Žadatelem nemůže být pobočný spolek
hlavního spolku.

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Vazba na
aktivity AP

Dotační titul

Gesce

Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti

Programy
věznicích

protidrogové

politiky

Podporované aktivity

Příjemci

postižením, a to na celostátní, krajské a regionální úrovni. Dílčí
aktivity se mohou týkat účasti na tvorbě a rozvoji komunitních
plánů, plánů sociálních služeb, provádění výzkumů a
reprezentativních šetření, monitorování právních předpisů týkajících
se osob se zdravotním postižením, obhajoby jejich práv a zájmů,
monitorování případů diskriminace apod.
· Vzdělávací a informační činnost v oblasti vyrovnávání příležitostí
pro osoby se zdravotním postižením. Z dotace je možno podpořit
vzdělávání zaměřené na zlepšení pracovních a sociálních dovedností
v rámci komunity osob se zdravotním postižením. Dále je možné
dotaci poskytnout na pořádání informačních kampaní pro veřejnost,
účast na výstavách a veřejných prezentacích včetně doprovodných
programů, pořádání odborných konferencí a seminářů, provoz
informačních webových portálů, vydávání informačních materiálů,
letáků, tiskovin a publikací. V případě pořádání odborných
konferencí a seminářů musí projekt obsahovat podrobný rozpis
jednotlivých akcí (konkrétní témata, termíny a místa pořádání,
předpokládaný počet účastníků). Při vydávání tiskovin musí projekt
obsahovat podrobné informace o počtu kusů, nákladů na 1 ks,
způsobu distribuce, příp. periodicitě apod.
· Organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit
spolků zdravotně postižených. Dotaci je možno poskytnout na
nezbytné náklady spojené se zajištěním činnosti spolku, zejména
náklady na nájmy, energie, služby a osobní náklady. Budou
podporovány pouze projekty, které jsou v souladu se zaměřením a
posláním Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a
zamýšlené aktivity navazují na Národní plán podpory rovných
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 20152020.

Dotaci lze poskytnout jen těm spolkům,
které vznikly alespoň jeden rok před
podáním žádosti a prokazatelně během
této doby vyvíjely činnost.

MSp

Poskytování právních informací, poskytování restorativních
programů na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných
činů.

Msp

Projekty, které svým obsahem reagují na konkrétní potřeby
odsouzených – uživatelů drog v době zpravidla 6 měsíců před
očekávaným koncem výkonu trestu odnětí svobody nebo trestního
opatření nebo v době zpravidla 3 měsíce před vznikem zákonných

ve
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SP, ÚS, OPS, CPO, NaNF, které mají činnost
akreditovanou u MSP podle zákona č.
45/2013 Sb., o obětech trestných činů
a o změně některých zákonů.
SP, ÚS, OPS, CPO, NaNF, jejichž hlavním
předmětem činnosti je poskytování
adiktologických služeb s příslušnou
certifikací ÚVČR.

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

12

8

Vazba na
aktivity AP

Dotační titul

Gesce

Rozvoj probačních a resocializační
programů pro mladistvé delikventy

MSp

Rozvoj probačních a resocializačních
programů pro dospělé pachatele

MSp

Podpora rozvoje a obnovy materiálně
technické základny regionálního školství
v okolí velkých měst
Majetkové vypořádání pozemků pod
stavbami silnic II. a III. třídy
Dotace na zabezpečení péče o válečné
hroby
Transformace výstavby vodních cest
Výstavba rychlostní silnice R 48 Bělotín Frýdek-Místek - Český Těšín
Modernizace III. tranzitního železničního
koridoru

Podporované aktivity

Příjemci

podmínek pro podání žádosti o podmíněné propuštění (vytváření
plánů následné péče) a mají návaznost na oblasti postpenitenciární
péče (nabídka míst v síti služeb ambulantních doléčovacích
programů, rezidenční péče v terapeutických komunitách atd.).
Programy sociálního nácviku, psychologického poradenství,
terapeutické programy, programy zahrnující obecně prospěšnou
činnost, vzdělávací, doškolovací, rekvalifikační nebo jiné vhodné
programy k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvých,
které směřují k tomu, aby se mladiství vyhnuli chování, které by bylo
v rozporu se zákonem, a k podpoře jejich vhodného sociálního
zázemí a k urovnání vztahů mezi nimi a poškozenými. Dále zejména
programy, které svým obsahem reagují na konkrétní potřeby
mladistvých v daném regionu a snižují rizika opakování trestné
činnosti.
Projekty / programy, podporující abstinenci a zdravý životní styl,
programy zvyšující rodičovskou zodpovědnost a výchovné
kompetence, programy snižující agresivní projevy v chování,
programy zvyšující odpovědnost pachatelů vůči obětem, programy
dluhového poradenství a programy zvyšující finanční gramotnost,
programy zaměřené na přípravu na zaměstnání, programy se
specifickým přístupem (mentoring), programy zvyšující bezpečné
chování řidičů, programy snižující nebezpečí sexuálně motivovaného
útoku.

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

SP, ÚS, OPS, CPO, NaNF, které mají tuto
činnost akreditovanou u MSp.

2

SP, ÚS, OPS, CPO, NaNF, které mají tuto
činnost akreditovanou u MSp.

4

Vazba na
aktivity AP

MF

Navýšení kapacity základních škol v působnosti a majetku obcí

Obce

2017: 636
2018: 496

3.1.1

MF

Refundace nákladů krajů spojené s výkupy pozemků

Kraje

45

4.2.2

Vlastníci válečných hrobů

8

MD

0

výstavba pozemní komunikace

ŘSD ČR

-

1.4.1., 2.1.1,

výstavba železniční sítě

SŽDC s.o.

-

1.4.1., 2.2.1,
2.2.2

MO
MD
MD
MD

Výstavba, technické zhodnocení, oprava a přemístění válečných
hrobů a pietních míst
převedení agendy financování rozvoje vnitrozemských vodních cest
na Ministerstvo dopravy
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Dotační titul

Gesce

Modernizace IV. tranzitního železničního
koridoru

MD

Interoperabilita v železniční dopravě

MD
MD

Modernizace plavidel vnitrozemské
vodní nákladní dopravy
Podpora obnovy historických
železničních kolejových vozidel
Odstraňování škod vzniklých povodní v
roce 2013 na majetku subjektů
provozujících veřejné přístavy
Rekonstrukce a modernizace železniční
infrastruktury
Nákup nádražních budov a souvisejícího
majetku
Podpora obnovy vozidel veřejné
autobusové dopravy
Pořízení a modernizace železničních
kolejových vozidel
Modernizace železničního dopravního
parku
Modernizace a výstavba překladišť
kombinované dopravy

Program Alfa

MD

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Podporované aktivity

Příjemci

výstavba železniční sítě

SŽDC s.o.

Dosažení souladu s požadavky dle TSI CCS, TSI ENE, TSI LOC&PAS, TSI
WAG, TSI NOI, TSI TAF, TSI TAP
Modernizace plavidel za účelem pořízení nízkoemisních pohonných
a pomocných jednotek a další modernizace s přímými pozitivními
dopady na životní prostředí, modernizace plavidel za účelem zvýšení
multimodality nákladní přepravy a modernizace plavidel vedoucí ke
zvýšení bezpečnosti vnitrozemské plavby
obnova historických kolejových železničních vozidel - národní
program

SŽDC, vlastnící a provozovatelé železničních
vozidel

600

Vlastníci a provozovatelé vnitrozemských
nákladních plavidel

60

PO včetně spolků, zájmových sdružení

4

MD

MD
MD
MD
MD

MD
MD

TAČR

Vazba na
aktivity AP
1.4.1,
2.2.1,.2.2.2
1.4.1,
2.2.1,.2.2.2

2017: 70
2018: 0
Dosud neschválené

-

Dosud neschválené

-

Dosud neschválené

-

pořízení kolejových vozidel pro služby obecného hospodářského
zájmu

dopravci zajišťující veřejné služby v
přepravě cestujících, objednatelé veřejných
služeb

Dosud neschválené

2017: 0
2018: 585

1.3

-

Dosud neschválené - výzva ve finalizaci

Vlastníci a provozovatelé
kombinované dopravy

Program ALFA se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu a
experimentálního vývoje zejména v oblasti progresivních
technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a
tvorby životního prostředí a dále v oblasti udržitelného rozvoje
dopravy. Získané poznatky, aplikované v podobě inovací, povedou k
posílení
výkonnosti
ekonomických
subjektů,
růstu
konkurenceschopnosti hospodářství a společnosti České republiky.
Zvýší se tak kvalita života obyvatel a celková kvalita životního
prostředí.

Příjemci podpory na projekt mohou být
samostatné
podnikatelské
subjekty
(právnické i fyzické osoby) i výzkumné
organizace, v programu ALFA budou
zejména podporovány jejich společné
projekty.
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překladišť

500

2017: 235,846
2018: 26,923

1.3.1, 1.3.5

Dotační titul

Program Beta 2

Program Gama

Gesce

Podporované aktivity

Příjemci

TAČR

Program je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a inovací
pro potřeby orgánů státní správy, a to zejména pro potřeby těch
orgánů, které nejsou poskytovateli podpory výzkumu, vývoje
a inovací. Z programu nejsou vyloučeny ani ostatní orgány státní
správy, které v přímé působnosti vykonávají státní správu a jsou
zřízeny nebo řízeny ústředními orgány státní správy, pro které je v
tomto programu zajišťováno řešení výzkumných potřeb.
Tematické oblasti výzkumu a vývoje v programu jsou vzhledem
k průřezovosti programu členěny dle potřeb příslušných orgánů
státní správy. Potřeby orgánů státní správy by měly odrážet jejich
priority např. ukotvené ve strategických a koncepčních
dokumentech. Cíle jednotlivých projektů budou jasně definovány v
zadávací dokumentaci.

TAČR

Program je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného
výzkumu a experimentálního vývoje (dále jen „VaV“) z hlediska jejich
praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního
využití. Hlavním cílem programu je podpořit a významně zefektivnit
transformaci výsledků VaV, dosažených ve výzkumných organizacích
a/nebo ve spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podniky, do
podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití a
podpořit tak jejich zavedení do praxe.
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Technologická agentura ČR (dále jen TA ČR)
zadávat projekty pro potřeby následujících
orgánů státní správy (odborných garantů):

Ministerstva dopravy (vč. Úřadu
pro civilní letectví);

Ministerstva práce a sociálních
věcí;

Ministerstva pro místní rozvoj;

Ministerstva vnitra;

Ministerstva zahraničních věcí;

Ministerstva
průmyslu
a
obchodu;

Ministerstva životního prostředí;

Českého báňského úřadu;

Českého statistického úřadu;

Českého úřadu zeměměřického a
katastrálního;

Energetického
regulačního
úřadu;

Správy státních hmotných rezerv;

Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost;

Úřadu vlády ČR;

dalších ústředních orgánů státní
správy a ostatních poskytovatelů
účelové podpory dle § 4 zákona
o podpoře výzkumu, vývoje
a inovací.
PP1 – proof-of-concept: Příjemci podpory
musí splňovat podmínky VO dle zákona a
dle čl. 2 odst. 83 Nařízení a musí být
zařazeni na seznam výzkumných organizací
Radou pro výzkum, vývoj a inovace.
Dalším účastníkem projektu může být VO,
jejíž činnost je vymezena v návrhu projektu
a s níž příjemce uzavřel smlouvu o její

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

2017: 300
2018: 310

2017: 583
2018: 560

Vazba na
aktivity AP

Dotační titul

Gesce

Podporované aktivity

Příjemci

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

účasti na řešení projektu.

Program Delta

Program Epsilon

TAČR

Program DELTA je zaměřen na podporu spolupráce v aplikovaném
výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných
projektů podniků a výzkumných organizací podporovaných
Technologickou agenturou české republiky (dále jen „TA ČR“) a
významnými zahraničními technologickými a inovačními agenturami
či jinými obdobnými institucemi, se kterými má/bude mít TA ČR v
době vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích (dále
jen „veřejná soutěž“) navázánu spolupráci.

TAČR

Cílem programu EPSILON je podpora projektů, jejichž výsledky mají
vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech,
výrobních postupech a službách. Nástrojem pro dosažení uvedeného
cíle je naplňování Národních priorit orientovaného výzkumu,
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PP2 – Podpora komercializace výsledků VO:
Příjemci podpory na projekt a další
účastníci projektu podle zákona, Nařízení a
Rámce mohou být v PP2 podniky –
jakékoliv subjekty bez ohledu na právní
formu či způsob financování, které podle
Přílohy I Nařízení vykonávají hospodářskou
činnost (právnické i fyzické osoby). Příjemci
podpory na náklady práv k průmyslovému
vlastnictví a podpory na poradenské služby
a podpůrné služby v oblasti inovací mohou
být pouze malé a střední podniky ve smyslu
definice uvedené v Příloze I Nařízení
Komise. Příjemci podpory v režimu
nezakládajícím veřejnou podporu mohou
být pouze VO ve smyslu čl. 2 odst. 83
Nařízení, které jsou zařazeny na seznam VO
Radou pro výzkum, vývoj a
inovace.
Podniky – právnické i fyzické osoby, které
podle Přílohy 1 Nařízení vykonávají
hospodářskou činnost a které řeší projekt
samostatně nebo ve spolupráci s dalšími
účastníky a prokáží schopnost projekt
spolufinancovat z neveřejných prostředků.
Výzkumné organizace – právnické osoby,
které splňují definici výzkumné organizace
podle čl. 2 odst. 83 Nařízení, a které řeší
projekt ve spolupráci s dalšími účastníky
a
prokáží
schopnost
projekt
spolufinancovat z neveřejných prostředků.
Podniky – právnické i fyzické osoby, které
podle Přílohy 1 Nařízení vykonávají
hospodářskou činnost a které řeší projekt
samostatně nebo ve spolupráci s dalšími

270,4

2017: 3 133
2018: 3 083

Vazba na
aktivity AP

Dotační titul

Program Omega

Program Centra kompetence

Gesce

TAČR

TAČR

Podporované aktivity

Příjemci

experimentálního vývoje a inovací (Priority) prostřednictvím
podpory projektů, v rámci kterých budou realizovány výzkumné cíle
oblastí a podoblastí daných priorit. Program je tedy založen na
plnění cílů Priorit nikoliv oborově. Cíl programu směřuje k podpoře
zejména průmyslových aplikací při využití nových technologií a
nových materiálů v energetice, životním prostředí a dopravě. Pro
účely dosažení cíle je program rozčleněn do 3 podprogramů:
Podprogram 1 - Znalostní ekonomika
Podprogram 2 - Energetika a materiály
Podprogram 3 - Životní prostředí

účastníky a prokáží schopnost projekt
spolufinancovat z neveřejných prostředků.
Organizace pro výzkum a šíření znalostí –
právnické osoby, které splňují definici
výzkumné organizace podle čl. 2 odst. 83
Nařízení, a které řeší projekt ve spolupráci
s dalšími účastníky a prokáží schopnost
projekt spolufinancovat z neveřejných
prostředků.

Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a
experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro
uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel České
republiky. Tematické zaměření programu je v souladu s prioritami
stanovenými Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta
2009 – 2015. Získané poznatky přispějí k definování faktorů a
procesů, které určují a ovlivňují fungování a rozvoj české
společnosti, v kontextu probíhající evropské integrace a světové
globalizace.

Program je zaměřen na podporu vzniku a činnosti center výzkumu,
vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním a
inovativním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu
konkurenceschopnosti České republiky.
Ve vazbě na hlavní cíl programu, kterým je zvýšení
konkurenceschopnosti ČR, program proto stimuluje vytvoření a
činnosti takových center výzkumu, vývoje a inovací, která budou
inovativní, konkurenceschopná, dlouhodobě udržitelná, budou mít
tržní potenciál a ve kterých budou soustředěny výzkumné a aplikační
kapacity z veřejného a soukromého sektoru.
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Podniky – právnické i fyzické osoby, které
podle Přílohy 1 Nařízení vykonávají
hospodářskou činnost a které řeší projekt
samostatně nebo ve spolupráci s dalšími
účastníky a prokáží schopnost projekt
spolufinancovat z neveřejných prostředků.
Organizace pro výzkum a šíření znalostí –
právnické osoby, které splňují definici
výzkumné organizace podle čl. 2 odst. 83
Nařízení, a které řeší projekt ve spolupráci
s dalšími účastníky a prokáží schopnost
projekt spolufinancovat z neveřejných
prostředků.
Podniky – právnické i fyzické osoby, které
podle Přílohy 1 Nařízení vykonávají
hospodářskou činnost.
Organizace pro výzkum a šíření znalostí právnické osoby, které splňují definici
výzkumné organizace podle Zákona a čl. 2
odst. 83 Nařízení a které řeší projekt ve
spolupráci s dalšími účastníky, z nichž
nejméně tři musí být nezávislé podniky.
Podnik nebo výzkumná organizace
založená
společně
nejméně
třemi
nezávislými podniky podle Nařízení a
nejméně jednou výzkumnou organizací za
účelem dosahování společných cílů ve

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

2017: 64,4

1 358

Vazba na
aktivity AP

Dotační titul

Program Zéta

Gesce

TAČR

Podporované aktivity

Příjemci

Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a
podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů
magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a
mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let. V
programu budou podporovány projekty, které spadají dle čl. 25
odst. 2 písm. b) a c) Nařízení a čl. 1. 3. písm. e) Rámce do kategorie
aplikovaného
výzkumu
(zahrnuje
průmyslový
výzkum, experimentální vývoj nebo jejich kombinaci). Program bude
možné využít v rámci schématu ERA NET COFUND, resp. Marie
Sklodowska Curie Actions COFUND Horizontu 2020, a to pro
projekty v oblastech, které jsou v souladu se zaměřením programu.
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VaVaI.
PODMÍNKY POSKYTNUTÍ PODPORY

Řešitelský tým je nejméně
čtyřčlenný (tj. tři studenti resp.
mladí výzkumní pracovníci a
mentor).

Členky a členové řešitelského
týmu jsou zaměstnanci uchazeče
nebo se jimi po udělení
podpory stanou.

Vedoucím řešitelského týmu
může být pouze student nebo
mladý výzkumný pracovník,
který k datu ukončení soutěžní
lhůty dosáhne věku nejvýše 35
let. V zadávací dokumentaci
budou stanoveny
podmínky
zamezující diskriminaci osob
pobývajících na mateřské nebo
rodičovské dovolené,
osob
pečujících o nezletilé děti, osob,
které prodělaly dlouhodobou
nemoc, atd.

Členkou
nebo
členem
řešitelského týmu mohou být
pouze ti studenti nebo mladí
vědečtí pracovníci, kteří k datu
ukončení soutěžní lhůty dosáhli
věku nejvýše 35 let. V
zadávací dokumentaci k příslušné
veřejné
soutěži
budou
specifikovány
podmínky
zamezující
diskriminaci osob
pobývajících na mateřské nebo
rodičovské
dovolené,
osob
pečujících o nezletilé děti,

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

720 (na
období
2017-2025)

Vazba na
aktivity AP

Dotační titul

Gesce

Podporované aktivity

Alokace/rok
12
(v mil. Kč)

Příjemci
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osob, které
prodělaly
dlouhodobou nemoc, atd.
Součástí řešitelského týmu je
osoba (mentorka nebo mentor)
starší
35
let
s odpovídajícími zkušenostmi
z akademické a nebo aplikační
sféry.
Příjemci budou povinni prokázat
spolupráci v oblasti řešení
projektu
s aplikačním
partnerem nebo se zahraniční
institucí
s propracovaným
systémem komercionalizace, a to
dle
specifikace v
zadávací
dokumentaci.

Vazba na
aktivity AP

Příloha č. 2: Seznam indikátorů pro monitorování Akčního plánu (dle Metodiky vyhodnocení Strategie regionálního rozvoje ČR)16
Opatření

Název
Počet nově vzniklých a
modernizovaných inovačních
infrastruktur

Počet přihlášek na ochranu
práv průmyslového vlastnictví

1.1
Podpora
transferu znalostí
mezi výzkumným a
podnikatelským
sektorem

Podnikové výdaje na VaV v
podnikatelském sektoru jako
% HDP - regiony ČR (mimo hl.
m. Praha)

Ekonomické
zabývající se VaV

subjekty

Počet
podniků
spolupracujících
s
výzkumnými institucemi

Typ

Kód NČI
2014+

Zdroj dat

výstup

23000

OP PPR; OP PIK

výstup

výsledek

22100

21010

výsledek

x

výstup

20000

Stručná
charakteristika/
Měrná
Výpočet
jednotka
Počet nově vzniklých a modernizovaných inovačních
infrastruktur
infrastruktur (vědeckotechnické parky, podnikatelské
y
inkubátory, inovační a kompetenční centra).

Periodicita
měření

Vazba na
opatření

průběžně

-

OP PIK

Počet podaných přihlášek na ochranu práv
průmyslového vlastnictví na vynálezy. Pod přihláškami
ochrany práv průmyslového vlastnictví se započítávají
jak národní, tak mezinárodní. Jde o přihlášky podané
na příslušný úřad, který má k jejich přijetí patřičné
kompetence.

přihlášky

průběžně

-

OP PIK; ČSÚ

Domácí a zahraniční podnikové výdaje spotřebované
na VaV v podnikatelském sektoru (BERD) jako podíl na
celkovém HDP v běžných cenách (výrobní metodou) v
regionech kromě hl. m. Prahy.

%

ročně

ano

subjekty

ročně

-

podniky

průběžně

-

Ekonomické subjekty chápeme jako subjekty
podnikatelské, vládní, vysokoškolské a soukromé
neziskové. Základním pravidlem pro určení VaV
ČSÚ
činností by měla být přítomnost prvku novosti,
kreativity,
nejistoty,
systematičnosti
a
reprodukovatelnosti ve VaV.
Počet firem, které spolupracují s výzkumnou institucí
na projektech v oblasti V&V. Alespoň jeden podnik a
OP PIK; OP PPR; OP
jedna výzkumná instituce se musí účastnit
VVV; RSK
realizovaného projektu. Spolupráce musí trvat
alespoň po dobu trvání projektu.

16

Dle Metodiky vyhodnocení Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 může být indikátorová soustava na základě potřeb doplněna o další relevantní indikátory. Ve vazbě na diskuzi
zástupců resortů při přípravě Monitorovací zprávy AP SRR a Zprávy o uplatňování SRR naopak nemusí být vyhodnoceny všechny indikátory (například z důvodu neaktuálnosti dat), které jsou
uvedeny v příloze č. 2. Pří přípravě Monitorovací zprávy AP SRR a Zprávy o uplatňování SRR se očekává úzká spolupráce se subjekty. Které jsou zdroji dat, zejména pak s Českým statistickým
úřadem.
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Opatření

Název

Typ

Počet podniků pobírajících
podporu

výstup

Výdaje
podnikatelského
sektoru na provádění VaV ve
vládním a vysokoškolském
výsledek
sektoru jako % celkových
výdajů na provádění VaV v
těchto sektorech

Kód NČI
2014+

10000

21011

Stručná
Výpočet

Měrná
jednotka

Periodicita
měření

Vazba na
opatření

OP PIK (prioritní
osa 1)

Finanční nástroj na podporu rozvoje spolupráce
podnikatelských subjektů s vědeckovýzkumnými (dále
jen „VaV“) institucemi. "Počet podniků, které obdržely
podporu ze strukturálních fondů. Podnik: organizace
produkující produkty nebo služby k uspokojení potřeb
trhu a za účelem dosažení zisku. Právní forma podniku
může být různá (OSVČ, sdružení apod.)

podniky

průběžně

-

OP PIK; ČSÚ

Výdaje podnikatelského sektoru uskutečněné na
provádění VaV ve vládním a vysokoškolském sektoru
k celkovým výdajům na provádění VaV v těchto
sektorech.

%

ročně

ano

průběžně

ano

ročně

-

ročně

ano

průběžně

ano

Zdroj dat

Počet nově vybudovaných,
rozšířených
či
modernizovaných
infrastruktur pro výzkumně
zaměřené studijní programy

výstup

52701

OP VVV

Výdaje na VAV financované
ze státního rozpočtu

výstup

x

ČSÚ

Míra úspěšnosti účastníků
z ČR
v mezinárodních
výzkumných programech

výsledek

20110

OP VVV

výstup

75201

IROP

Počet infrastruktur pro výzkumně zaměřené studijní
programy. Infrastrukturou se rozumí materiální
zázemí pro výchovu studentů v rámci programů, které infrastruktur
propojují výuku, výzkum a vývoj a inovace (výstavba a
y
vybavení informačních infrastruktur, knihoven,
laboratoří, učeben).
Výdaje na VAV financované ze státního rozpočtu
podle typu příjemce (veřejné instituce a vysoké školy,
mil. Kč
soukromé podniky).
Poměr všech výzkumných týmů z ČR v úspěšných (tj.
financovaných) návrzích projektů vůči celkovému
počtu výzkumných týmů z ČR, které se podílely na
přípravě všech (formálně správných) návrhů projektů.
Nejsou brány v úvahu návrhy projektů, které v
důsledku formálních závad vůbec nevstoupily do
%
odborného (peer-review) hodnocení. Započítávány
jsou účasti v programu Horizont 2020, EURATOM,
Copernicus (dříve GMES) a Galileo (ve výchozí
hodnotě účasti v 7. Rámcovém programu vč.
programu EURATOM).
Počet nových nebo zrekonstruovaných přestupních
ks
terminálů veřejné hromadné dopravy

1.2 Rozvoj univerzit
a
výzkumných
institucí

1.3
integrace

Podpora Počet
nových
rekonstruovaných

nebo

charakteristika/
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Opatření

Název

Typ

dopravních systémů přestupních terminálů
veřejné dopravě

Zdroj dat

Stručná
Výpočet

charakteristika/

Měrná
jednotka

Periodicita
měření

Vazba na
opatření

CIVINET

Plán udržitelné městské mobility je střednědobým
strategickým plánem, který je vytvořen k uspokojení
potřeb mobility lidí a podniků ve městech, jejich okolí
a k zajištění lepší kvality života. Vychází z existujících
postupů plánování, regulačních rámců a patřičnou
pozornost věnuje integraci, participaci a zásadám
evaluace.

počet

průběžně

-

krajské úřady

Zpracování Plánu dopravní obslužnosti území ukládá
krajům Zákon č. 194 / 2010 Sb., o veřejných službách
v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, který
vstoupil v platnost v roce 2010.

počet

průběžně

-

IROP; OP PPR

Počet nových nebo technicky zhodnocených
parkovacích míst v rámci projektů zaměřených na
vytváření nových nebo technicky zhodnocených
parkovacích domů a parkovišť všech typů.
Veřejné parkoviště je stavebně a provozně vymezená
plocha místní nebo účelové komunikace anebo
samostatná místní nebo účelová komunikace určená
ke stání silničního motorového vozidla.

ks

průběžně

-

ks

průběžně

-

ks

průběžně

-

km

průběžně

-

ve

Počet měst se zpracovanými
plány udržitelné mobility

Počet
plánů
obslužnosti

Kód NČI
2014+

dopravní

Počet
vytvořených
parkovacích míst

výstup

výstup

výstup

x

x

74001

Počet zařízení a služeb pro
řízení dopravy

výstup

70401

OP PPR; IROP

Počet zařízení a služeb ITS

výstup

72401

OP D

Celková délka nových nebo
modernizovaných
linek
metra, tramvajových tratí

výstup

74500

OP D

Počet implementovaných nebo optimalizovaných
zařízení / systémů / služeb (např. zabezpečovací,
řídicí, odbavovací nebo informační) městské,
příměstské a veřejné hromadné dopravy
Počet zařízení a služeb ITS na silniční síti TEN-T za
účelem zvýšení plynulosti dopravy na dálnicích,
rychlostních silnic a silnic I. třídy na síti TEN-T. V rámci
města se jedná o počet implementovaných nebo
optimalizovaných zařízení / systémů / služeb (např.
zabezpečovací, řídicí, odbavovací nebo informační)
městské, příměstské a veřejné hromadné dopravy.
Celková délka nových nebo modernizovaných linek
metra, tramvajových tratí nebo trolejbusových tratí.
Zahrnuje veškeré procesy, které zkvalitní uvedenou
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Opatření

Název

Typ

Kód NČI
2014+

Stručná
Výpočet
trať.

Zdroj dat

nebo trolejbusových tratí

Délka nově vybudovaných
cyklostezek a cyklotras

Počet
nových/modernizovaných
mechanizmů či zařízení pro
překládku
Výkony letišť ČR v osobní
letecké dopravě

Celková
délka
postavených silnic
1.4 Rozšíření
zkvalitnění
infrastruktury

nově

výstup

76100

IROP

Počet kilometrů nově vybudovaných cyklostezek a
cyklotras. Cyklostezka je pozemní komunikace nebo
její jízdní pás (nikoliv jen jízdní pruh) vyhrazená
dopravní značkou pro jízdu na jízdním kole. Je určena
pouze pro cyklistickou dopravu, automobilová a
motocyklová doprava je z ní vyloučena. Naopak
cyklotrasa není z hlediska zákona o pozemních
komunikacích druh komunikace, ale jedná se o
souvislé označení určité komunikace orientačním
značením pro cyklisty.

výstup

71001

OP D

Počet nových/modernizovaných mechanizmů či
zařízení pro překládku určených pro multimodální
přepravu.

výstup

x

MD

výstup

72200

IROP; OP D

výstup

72300

IROP; OP D

a

Celková
délka
rekonstruovaných
nebo
modernizovaných silnic

charakteristika/
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Počty cestujících v mezinárodním a vnitrostátním
provozu.
Délka nových silnic (v km), kdy po dokončení projektu
vznikne buď nová silnice na místě, kde dřív žádná
silnice nebyla, nebo se kapacita a kvalita dříve
existující silnice natolik zvýší, že se změní klasifikace
silnice (např. ze silnice II. řádu na rychlostní silnici
národního významu). Pokud nastane druhý případ,
tato silnice se již nezapočítává do indikátoru 72300
"Celková
délka
rekonstruovaných
nebo
modernizovaných silnic".
Délka rekonstruovaných silnic v kilometrech, kde se
zvýšila
kvalita
a/nebo
kapacita
(včetně
bezpečnostních standardů). Pokud je zlepšení stavu
silnice natolik významné, že se změní její kvalifikace a
dá se považovat za novou silnici, bude započtena do
indikátoru 72200 "Celková délka nově postavených
silnic" a nikoliv do tohoto indikátoru.

Měrná
jednotka

Periodicita
měření

Vazba na
opatření

km

průběžně

-

ks

průběžně

-

počet

průběžně

-

km

průběžně

-

km

průběžně

-

Opatření

Typ

Kód NČI
2014+

Zdroj dat

Plocha území dostupného z
TEN-T do 45 minut

výsledek

72210

IROP

Domácnosti, které mají nově
přístup k širokopásmovým
sítím s přenosovou rychlostí
nejméně 30 Mb/s

výstup

30201

OP PIK

Nové nebo rekonstruované
soustavy zásobování teplem

výstup

33906

OP PIK

Návrhová kapacita nově
vybudovaných
a
rekonstruovaných ČOV

výstup

42205

OP ŽP

Počet
podpořených
průmyslových zón

výstup

x

Czechinvest

Název

144

Stručná
charakteristika/
Výpočet
Plocha území České republiky, která je ze sítě TEN-T
dostupná po silniční síti do 45 minut. Je spočtena s
využitím průměrných rychlostí rozlišených podle třídy
komunikace, časových nároků průjezdů sídel, a to
podle stavu (roku), ke kterému je indikátor
vyhodnocován.
Počet domácností nově s vysokorychlostním
připojením k internetu, tj. připojení umožňující
přenosovou rychlost dat 30 MB/s a více (ADSL,
připojení přes kabelovou televizi, bezdrátové
připojení, WIFI, vysokorychlostní mobilní připojení,
atd.), které dřív neměly žádné připojení, nebo výrazně
pomalejší. Tento indikátor počítá možnost připojení a
ne už, jestli se daná domáctnost k internetu skutečně
připojuje.
Počet podpořených nových nebo rekonstruovaných
soustav zásobování teplem zahrnuje instalaci
kogeneračních jednotek, budování nových a rozvoj
stávajících soustav zásobování teplem včetně
předávacích stanic s cílem maximálního využití tepla z
vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
případně odpadního tepla z průmyslových procesů a
dosažení úspor primární energie nebo rekonstrukci
stávajících tepelných sítí včetně předávacích stanic s
cílem snížení ztrát tepla a dosažení úspor primární
energie.
Vyjadřuje návrhovou/projektovou kapacitu čistírny,
která je jedním ze základních ukazatelů a představuje
počet ekvivalentních obyvatel, které je možné napojit
na novou/rekonstruovanou ČOV
V roce 1998 začal CzechInvest realizovat Program na
podporu rozvoje průmyslových zón. V roce 2006 byl
schválen nový Program na podporu podnikatelských
nemovitostí a infrastruktury, jehož cílem je podpořit
vznik a následný rozvoj podnikatelských nemovitostí,
jakož i související infrastruktury.

Měrná
jednotka

Periodicita
měření

Vazba na
opatření

km2

ročně

ano

domácnosti

průběžně

-

soustava

průběžně

-

ekvivalentní
obyvatelé

průběžně

-

počet

ročně

-

Opatření

Název
Návštěvnost
hromadných
ubytovacích zařízení

Počet ploch a prvků sídelní
zeleně
s
posílenou
ekostabilizační funkcí

Typ

Kód NČI
2014+

Zdroj dat

výsledek

90910

ČSÚ

výsledek

45412

Stručná
charakteristika/
Výpočet
Počet hostů hromadných ubytovacích zařízení –
zařízení s minimálně pěti pokoji a zároveň deseti lůžky
sloužící pro účely cestovního ruchu.
Počet ploch a prvků sídelní zeleně, na kterém došlo
realizací podporovaných opatření k posílení
přirozených funkcí zeleně v urbanizovaném území.

OP ŽP

Počet
podpořených
vzdělávacích zařízení

výstup

50000

IROP

Počet podpořených zařízení
péče o děti předškolního
věku

výstup

50100

OP Z; OP PPR

výstup

52103

OP VVV

výsledek

52113

OP VVV

1.5
Adaptabilita
trhu práce
Počet podpořených produktů
CŽV

Počet nově
kurzů CŽV

vytvořených
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Jedná se o počet podpořených vzdělávacích zařízení,
které vycházejí ze zákona o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č.
561/2004 Sb., který definuje druhy jednotlivých škol,
která spadají svým tematickým zaměřením do daného
operačního programu.
Zařízení vybudovaná a/nebo provozovaná v rámci
projektu podporovaným ESF. Zařízení jsou započítána
jen jednou bez ohledu na to, jestli jde o dotaci na
vybudování a provoz nebo jen na provoz.
Podpořeným produktem je chápán produkt, u kterého
podpora z ESF umožnila jeho vytvoření nebo realizaci.
Produkty jsou buď hmotné, nebo nehmotné. Zvláštní
případ nehmotného produktu je produkt systémový,
tj. zavedení systémového opatření.
Kumulativní počet kurzů CŽV, nově vytvořených v
době řešení a v souvislosti s řešením projektu OP VVV,
které vedly ke zvýšení odborných a pedagogických
kompetencí zaměstnanců instituce řešící projekt. Za
zaměstnance
se
zvýšenými
odbornými
a
pedagogickými
kompetencemi
se
považují
zaměstnanci, kteří se aktivně podíleli na tvorbě kurzu
CŽV a byli členy řešitelského týmu.

Měrná
jednotka

Periodicita
měření

Vazba na
opatření

počet hostů

čtvrtletně

-

lokality

k
31.12.2018
,
31.12.2020
ak
31.12.2023

-

zařízení

průběžně

-

zařízení

při
vstupu/zah
ájení

-

produkty

průběžně

-

kurzy

průběžně

-

Opatření

Název

Počet
spoluprací

Typ

podpořených

Počet
nových
studijních
oborů zaměřených na praxi

Celkový počet účastníků

výstup

výstup

výstup

Kód NČI
2014+

54310

53101

60000

Stručná
Výpočet

Měrná
jednotka

Periodicita
měření

Vazba na
opatření

OP VVV

Jedná se o cílenou spolupráci různých subjektů (VŠ a
další
vzdělávací
instituce
včetně
institucí
neformálního vzdělávání, výzkumné organizace,
aplikační sféra, veřejná správa ) za účelem sdílení
odbornosti a zkušeností s řešením problematiky v
dané oblasti při realizaci projektů či jejich částí
financovaných z fondů ESI.

spolupráce

průběžně

-

OP VVV

Absolutní počet akreditovaných studijních oborů
zaměřených na praxi, které mají dle svého plánu
studia ve své obsahové náplni povinné absolvování
odborné praxe po dobu min. 6 týdnů a jejichž vznik či
změna obsahu vedoucí k reakreditaci byla podpořena
z OP VVV v souladu se zaměřením SC1 PO2. Jde o
celkovou délku praxe za daný stupeň studia. Celá
praxe nemusí být vykonána v souvislém časovém
intervalu.

obory

průběžně

-

OP VVV

Celkový počet osob/účastníků, které v rámci projektu
získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na
počet poskytnutých podpor. Podpora může mít formu
např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáže,
odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení,
odborné praxe apod.

osoby

průběžně

-

služby

průběžně

-

osoby

ročně

ano

Zdroj dat

charakteristika/

Počet nově zavedených nebo
inovovaných služeb

výsledek

67410

OP Z

Počet služeb v oblasti zaměstnanosti a dalšího
vzdělávání, které jsou nově zavedeny nebo inovovány
v průběhu realizace projektu a byly v nich zavedeny
prvky inovativnosti přispívající ke zlepšení služeb.

Saldo migrace dle ORP

výsledek

x

ČSÚ

Saldo migrace na úrovni ORP s důrazem na
hospodářsky problémové regiony.
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Opatření

Název

Celková
délka
nově
postavených silnic, z toho:
TEN-T

Celková
rekonstruovaných
modernizovaných
Modernizace toho: TEN-T

2.1
silniční
infrastruktury

délka
nebo
silnic, z

Délka rekonstruovaných silnic
I. třídy - mimo TENT-T
Délka nových dálnic a
rychlostních silnic a silnic I.
třídy mimo TEN-T
Výdaje SFDI na dálnice a
silnice

Plocha území dostupného z
TEN-T do 45 minut

2.2
Modernizace Celková
délka
železniční sítě
železničních tratí

nových

Typ

Kód NČI
2014+

Zdroj dat

výstup

72201

OP D

výstup

72301

OP D

výstup

72302

OP D

výstup

72202

výstup

x

Měrná
jednotka

Periodicita
měření

Vazba na
opatření

km

průběžně

-

km

průběžně

-

Délka rekonstruovaných silnic mimo sítě TEN-T v km.

km

průběžně

-

OP D

Délka nových dálnic a rychlostních silnic a silnic I. třídy
mimo TEN-T v km.

km

průběžně

-

SFDI

Skutečné výdaje, tj. prostředky ve struktuře výdajů
SFDI.

tis. Kč

ročně

-

km2

průběžně

ano

km

průběžně

ano

výsledek

72210

OP D

výstup

70000

OP D

Stručná
charakteristika/
Výpočet
Délka nově postavených dálnic a rychlostních silnic (v
km) na síti TEN-T, kdy po dokončení projektu vznikne
buď nová silnice na místě, kde dřív žádná silnice
nebyla, nebo se kapacita a kvalita dříve existující
silnice natolik zvýší, že se změní klasifikace silnice
(např. ze silnice II. řádu na rychlostní silnici národního
významu). Pokud nastane druhý případ, tato silnice se
již nezapočítává do indikátoru "Celková délka
rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic".
Délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic
na síti TEN-T v kilometrech, kde se zvýšila kvalita
a/nebo kapacita (včetně bezpečnostních standardů).
Pokud je zlepšení stavu silnice natolik významné, že se
změní její kvalifikace a dá se považovat za novou
silnici, bude započtena do indikátoru "Celková délka
nově postavených silnic" a nikoliv do tohoto
indikátoru.

Plocha území České republiky, která je ze sítě TEN-T
dostupná po silniční síti do 45 minut. Je spočtena s
využitím průměrných rychlostí rozlišených podle třídy
komunikace, časových nároků průjezdů sídel, a to
podle stavu (roku), ke kterému je indikátor
vyhodnocován.
Délka nových železničních tratí - celkem,
vybudovaných tam, kde dříve neexistovaly žádné
železniční tratě (započítávají se tratě TEN-T i mimo
TEN-T)
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Opatření

Typ

Kód NČI
2014+

Zdroj dat

výstup

70100

OP D

Výdaje SFDI na železnice

výstup

x

SFDI

Délka nově
vedení

výstup

33509

OP PIK

výstup

33508

OP PIK

Název
Celková
rekonstruovaných
modernizovaných
železničních tratí

délka
nebo

vybudovaných

Délka rekonstruovaných či
modernizovaných vedení

Bezpečnost
provozu
infrastruktury (míra plnění N- kontextu
1)
2.3 Rozšíření a
modernizace
Počet nově vybudovaných
energetických sítí
polí v rozvodnách

výstup

33506

33501

Stručná
charakteristika/
Výpočet
Celková
délka
rekonstruovaných
nebo
modernizovaných železničních tratí. Jedná se o tratě,
které jsou podpořeny v rámci prioritní osy 1, tzn. tratě
TEN-T i mimo TEN-T.
Skutečné výdaje, tj. prostředky ve struktuře výdajů
SFDI.
Ukazatel
kvantifikuje
rozsah
(délku)
nově
vybudovaných vedení velmi vysokého napětí
přenosové soustavy v kilometrech.
Ukazatel kvantifikuje rozsah (délku) rekonstruovaných
nebo zmodernizovaných vedení velmi vysokého
napětí přenosové soustavy v kilometrech.

Měrná
jednotka

Periodicita
měření

Vazba na
opatření

km

průběžně

ano

tis. Kč

ročně

-

km

průběžně

-

km

průběžně

-

OP PIK

Ekvivalentní roční celková doba trvání neplnění N-1
kumulovaná přes všechny prvky PS. Do hodnocení
nejsou zahrnuta neplnění N-1, která se vyskytla na
velmi krátkou dobu, nebo jsou pokryta automatikou v
síti 220kV. Zdrojem bude statistika poskytnutá z ČEPS.

dny

ročně

-

OP PIK

Kvantifikace počtu nově vybudovaných polí v
stávajících nebo nových rozvoden PS. Rozsah zařízení
a způsob kvantifikace je obdobný jako u
rekonstruovaných polí.

pole

průběžně

-

pole

průběžně

-

%

průběžně

ano

Počet rekonstruovaných či
zmodernizovaných polí v
rozvodnách

výstup

33500

OP PIK

Komplexní opatření je definováno jakou soubor všech
opatření v rámci projektu, které může zahrnovat
výstavbu a posilování (zdvojování) vedení, výstavbu a
modernizaci
rozvoden,
zavádění
řídících
a
komunikačních systému v jednotlivých uzlech a v
dispečerském řídicím systému.

Stupeň propojení elektrických
sítí

výsledek

x

ČEPS

Propojenost instalované kapacity výroby elektrické
energie. V důsledku navýšení dojde k efektivnějšímu
trhu a lepšího zabezpečení.
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Opatření

Název

Počet
polyfunkčních
center

podpořených
komunitních

3.X
Podpora
integrace sociálně
vyloučených
a
sociálním
Počet organizací, ve kterých
vyloučením
ohrožených skupin se zvýšila kvalita výchovy,
vzdělávání a proinkluzivnost
obyvatelstva

Podíl domácností pobírajících
příspěvek na živobytí

Typ

Kód NČI
2014+

Zdroj dat

Stručná
charakteristika/
Výpočet
Jedná se o podpořená veřejná víceúčelová zařízení, v
nichž se setkávají členové komunity za účelem
realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a
rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci
těchto jednotlivců i komunity jako celku. Pro dosažení
těchto cílů je v zařízení poskytována libovolná
kombinace komunitních a veřejných služeb, včetně
služeb zaměstnanosti, minimálně však základní
sociální poradenství, sociální služba v ambulantní a
terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé
sociální situace a sociální začleňování. Prostorové
vybavení integračních center musí vždy umožňovat,
jak vzájemné kontakty mezi příslušníky cílové skupiny,
tak jejich kontakty s profesionály v sociální oblasti.
Organizace působící ve výchově a vzdělávání (včetně
zájmového a neformálního), které v průběhu projektu
zvýšily svou kvalitu včetně proinkluzivnosti.
Proinkluzivně nastavená organizace je organizace,
která vytváří diferencované podmínky pro všechny
dětí bez výjimek (včetně dětí se potřebou podpůrných
opatření), optimálně rozvíjí jejich schopnosti a přitom
je vzdělává ve společné, výkonově heterogenní
sociální skupině. Kvalita bude měřena podle kritérií,
která jsou dána pro jednotlivé specifické cíle v
dokumentaci OP.

výstup

55101

IROP

výstup

51010

OP VVV

kontext

x

MPSC

Podíl domácností pobírajících příspěvek na živobytí

Počet sociálních podniků
vzniklých díky podpoře

výstup

10213

OP Z

Sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního
podnikání“, tj. právnická osoba založená dle
soukromého práva nebo její součást, nebo fyzická
osoba, které naplňují veřejně prospěšný cíl
formulovaný v zakládacích dokumentech a které
splňují principy sociálního podniku.

Počet obcí s identifikovanou
sociálně vyloučenou lokalitou

kontext

-

MPSV

Počet obcí s identifikovanou sociálně vyloučenou
lokalitou
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Měrná
jednotka

Periodicita
měření

Vazba na
opatření

zařízení

průběžně

-

počet

průběžně

-

%

průběžně

-

počet

průběžně

-

počet

více let

ano

Typ

Kód NČI
2014+

Zdroj dat

výsledek

10411

IROP

výstup

57805

IROP

Počet podpořených zázemí
pro služby a sociální práci

výstup

55401

IROP

3.1 Zvýšení kvality a
Počet
podpořených
vybavenosti
veřejnými službami vzdělávacích zařízení

výstup

50000

IROP

57910

IROP

výsledek

x

MZ

výsledek

x

NIPOS

výstup

x

MK, MŠMT

Opatření

Název
Míra nezaměstnanosti osob s
nejnižším vzděláním
Podpořená
pracoviště
zdravotní péče

Kapacity
modernizované
vysoce
specializované
a výsledek
návazné zdravotní péče
Počet praktických lékařů pro
dospělé

3.2
Rozvoj
a
Počet návštěvníků památek a
zlepšování
kulturních zařízení
podmínek
pro
volnočasové aktivity
obyvatel a pro
využití kulturního
potenciálu
Výdaje z národních dotačních
titulů na podporu sportu a
kultury

Stručná
charakteristika/
Výpočet
Míra nezaměstnanosti osob s nižším vzděláním podle
kategorizace ISCED 0-2.
Počet pracovišť poskytujících vysoce specializovanou
a návaznou péči.
Zázemí - jsou prostory a/nebo vybavení prostor, která
jsou nezbytná pro realizaci daných služeb či aktivit.
Jedná se nejen o nákup či výstavbu prostor, ale i o
jejich rekonstrukci a úpravy, případně se může jednat
pouze o jejich vybavení, pokud příslušné prostory
nebudou pořizovány.
Jedná se o počet podpořených vzdělávacích zařízení,
které vycházejí ze zákona o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č.
561/2004 Sb.
Jedná se o lůžkovou kapacitu ve formě počtu akutních
lůžek v rámci optimalizovaného a modernizovaného
pracoviště zdravotní péče podpořeného z projektu.
Celkový počet registrovaných praktických lékařů pro
dospělé a byl převzat z Registru zdravotnických
zařízení. Zdrojem údajů o věkovém složení lékařů je
Registr lékařů, zubních lékařů a farmaceutů.
Počet
návštěvníků
památkových
objektů
zpřístupněných za vstupné, muzeí, galerií a
památníků, veřejných knihoven a divadel. Statistika
kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti
kulturních subjektů zřizovaných orgány státní správy,
kraji, obcemi a městy, občanskými sdruženími,
obecně
prospěšnými
společnostmi,
církvemi,
podnikatelskými subjekty aj. na základě zákona čís.
89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění
pozdějších předpisů.
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Souhrnné údaje o výši finannčí podpory z národních
dotačních titulů na podporu sportu a kultury

Měrná
jednotka

Periodicita
měření

Vazba na
opatření

%

ročně

-

pracoviště

průběžně

-

počet

průběžně

-

počet

průběžně

-

lůžka

ročně

ano

ordinace

ročně

-

počet

ročně

ano

mil. Kč

ročně

-

Opatření

Název
Výdaje z národních dotačních
titulů
na
podporu
volnočasových aktivit pro
dané skupiny
Počet projektů na posílení
místní identity, podpory
rozvoje a fungování místní
komunity podpořených z
krajských programů
Počet podpořených bytů pro
sociální bydlení

3.3 Podpora bydlení Průměrný
počet
osob
jako
nástroje využívajících sociální bydlení
sociální soudržnosti

Nárůst
bytů

kapacity

Podpořená
zdravotní péče

sociálních

pracoviště

Kapacita
podporovaných
4.1
Zajištění zařízení péče o děti nebo
vzdělávacích zařízení
odpovídající
kapacity
infrastruktury
Počet podpořených mobilních
veřejných služeb
týmů
Počet podpořených zázemí
pro služby a sociální práci

Typ

Kód NČI
2014+

Zdroj dat

Měrná
jednotka

Periodicita
měření

Vazba na
opatření

výstup

x

MK, MŠMT

Souhrnné údaje o výši finannčí podpory z národních
dotačních titulů pro podporu volnočasových aktivit
pro dané skupiny obyvatel

mil. Kč

ročně

-

výstup

x

krajské úřady

Počet projektů na posílení místní identity, podpory
rozvoje a fungování místní komunity podpořených z
krajských programů

projekty

průběžně

-

výstup

55301

MMR, IROP; OP
PPR

Byty určené pro sociální bydlení náleží do bytového
fondu, který je pořízený (popř. provozovaný) s
využitím podpory z veřejných prostředků.

bytové
jednotky

průběžně

-

55320

IROP; OP PPR

Průměrný počet osob využívajících kapacity lůžek
sociálního bydlení vychází z míry obložnosti
vytvořených kapacit sociálního bydlení osobami z
cílových skupin, které jako jediné budou sociální
bydlení využívat.

osoby/rok

ročně

ano

výsledek

55310

MMR, IROP, OP
PPR

Kapacita sociálního bydlení vychází z počtu lůžek,
který je dán součtem všech podpořených osob, které
mohou v jednom okamžiku využít bydlení (tj. rovněž
sociální bydlení).

lůžka

průběžně

-

výstup

57805

IROP

Počet pracovišť poskytujících vysoce specializovanou
a návaznou péči.

pracoviště

průběžně

-

Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná
nebo inovovaná dětská nebo vzdělávací zařízení, což
představuje nové nebo renovované budovy nebo
nové vybavení, dodávané projektem.

osoby

průběžně

ano

týmů

průběžně

-

zázemí

průběžně

ano

výsledek

Stručná
Výpočet

výstup

50001

IROP; OP PPR

výstup

57801

IROP

výstup

55401

IROP; OP PPR
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charakteristika/

Počet mobilních/asertivních týmů, jejichž vybavení
bylo pořízeno v rámci projektu.
Jedná se nejen o nákup či výstavbu prostor, ale i o
jejich rekonstrukci a úpravy, případně se může jednat
pouze o jejich vybavení, pokud příslušné prostory
nebudou pořizovány.

Opatření

Název

Typ

Kód NČI
2014+

Stručná
Výpočet

Zdroj dat

charakteristika/

Měrná
jednotka

Periodicita
měření

Vazba na
opatření

služby

průběžně

-

Počet nově zavedených nebo
inovovaných služeb v rámci IP
1.4

výsledek

67410

OP Z

Počet služeb v oblasti zaměstnanosti a dalšího
vzdělávání, které jsou nově zavedeny nebo inovovány
v průběhu realizace projektu a byly v nich zavedeny
prvky inovativnosti přispívající ke zlepšení služeb.

Počet
nových
nebo
rekonstruovaných
přestupních terminálů ve
veřejné dopravě

výstup

75201

IROP

Počet nových nebo zrekonstruovaných přestupních
terminálů veřejné hromadné dopravy

terminály

průběžně

-

obce

průběžně

ano

Počet obcí zapojených do IDS

výstup

x

krajské úřady

Počet obcí v systému dopravní obsluhy určitého
uceleného území veřejnou dopravou, zahrnující více
druhů dopravy (např. městskou, regionální, železniční
apod.) nebo linky více dopravců, jestliže jsou cestující
v rámci tohoto systému přepravováni podle
jednotných přepravních a tarifních podmínek.

Délka nových silnic II. třídy

výstup

72203

IROP; krajské
úřady

Délka nových dopravních komunikací II. třídy v km.

km

průběžně

ano

Délka nových silnic III. třídy

výstup

72204

IROP; krajské
úřady

Délka nových dopravních komunikací III. třídy v km.

km

průběžně

ano

4.2 Zlepšení vnitřní
a vnější dostupnosti Délka rekonstruovaných silnic
II. třídy
území

výstup

72303

IROP; krajské
úřady

Délka zrekonstruovaných, modernizovaných nebo
stavebně upravených dopravních komunikací II. třídy
v km.

km

průběžně

-

Délka rekonstruovaných silnic
III. třídy

výstup

72304

IROP; krajské
úřady

Délka zrekonstruovaných, modernizovaných nebo
stavebně upravených dopravních komunikací III. třídy
v km.

km

průběžně

-

výstup

72205

MD

km

ročně

-

výstup

76100

IROP

km

průběžně

-

výstup

42001

MŽP

osoby

průběžně

-

výsledek

42212

MŽP; ČSÚ

mil.m3 / rok

ročně

-

Délka místních (městských)
komunikací celkem
Délka nově vybudovaných
cyklostezek a cyklotras
Počet
obyvatel
nově
připojených na zlepšené
čištění odpadních vod
Množství
čištěných
splaškových odpadních vod

Počet kilometrů nově vybudovaných místních
(městských) komunikací celkem
Počet kilometrů nově vybudovaných cyklostezek a
cyklotras celkem.
Vývoj počtu obyvatel
odpadních vod.

připojených

na

čistírnu

Vývoj objemu odpadních vod vypouštěných do
veřejné kanalizace, které jsou čištěny.
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Opatření

Typ

Kód NČI
2014+

Zdroj dat

Nové smart grids systémy v
distribučních soustavách

výstup

33503

OP PIK

Nové nebo rekonstruované
soustavy zásobování teplem

výstup

33906

OP PIK

Počet podniků pobírajících
podporu

výstup

10000

OP PIK (prioritní
osa 2); OP PPR

Přidaná hodnota MSP jako %
přidané hodnoty ČR

výsledek

10701

OP PIK

výstup

10105

OP PIK; OP PPR

Míra přežití vzniklých podniků

výsledek

10710

OP PIK

Počet
podniků,
které
dostávají podporu pro účely
zavádění výrobků nových pro

výstup

21301

OP PIK; OP PPR

Název

4.3
Podpora
Počet nových podniků, které
podnikání
dostávají podporu
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Stručná
charakteristika/
Výpočet
Počet souborů vybraných inteligentních prvků. Za
soubor může být považována jakákoliv kombinace
těchto prvků - automatizované dálkově ovládané
prvky v distribučních soustavách, technologické prvky
řízení napětí, výběrové osazení měření kvality
elektrické energie v distribučních soustavách a řešení
lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a
provozovatelem distribuční sítě (software apod.).
Počet podpořených nových nebo rekonstruovaných
soustav zásobování teplem zahrnuje instalaci
kogeneračních jednotek, budování nových a rozvoj
stávajících soustav zásobování teplem včetně
předávacích stanic s cílem maximálního využití tepla z
vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
případně odpadního tepla z průmyslových procesů a
dosažení úspor primární energie nebo rekonstrukci
stávajících tepelných sítí včetně předávacích stanic s
cílem snížení ztrát tepla a dosažení úspor primární
energie.
Počet podniků, které obdržely podporu ze
strukturálních fondů. Podnik: organizace produkující
produkty nebo služby k uspokojení potřeb trhu a za
účelem dosažení zisku. Právní forma podniku může
být různá (OSVČ, sdružení apod.)
Podíl celkové přidané hodnoty MSP k celkové přidané
hodnotě ČR.
Počet nově vytvořených firem finančně podpořených
ze Strukturálních fondů. Nově vytvořená firma je
firma, která neexistovala alesoň 3 roky před začátkem
realizace projektu.
Podíl počtu přeživších podniků v čase (t) nově
vzniklých v čase (t-2) a počtu podniků vzniklých v čase
(t-2)
Počet podpořených firem, které zavedly nové
produkty. Produkt je pro organizaci nový, jestliže tato
organizace ještě nepoužívala výrobek s identickou

Měrná
jednotka

Periodicita
měření

Vazba na
opatření

systémy

průběžně

-

soustava

průběžně

-

podniky

při
vstupu/zah
ájení

-

%

ročně

ano

podniky

průběžně

-

%

ročně

-

podniky

průběžně

-

Opatření

Název

Typ

Kód NČI
2014+

Zdroj dat

výstup

22501

OP PIK

výsledek

21410

OP PIK

výstup

10403

IROP; OP PPR

výstup

x

MMR

-

OP Z; OP PPR; OP
VVV

podnik

Počet zavedených inovací

Tržby podpořených podniků v
důsledku zavedené inovace

Zvýšení zaměstnanosti
podporovaných podnicích

v

Počet podpořených aktivit u
dotačního titulu Cestování
dostupné všem

Počet
podporovaných
5.1 Podpora rozvoje mikropodniků, malých a
lokální ekonomiky
středních podniků (včetně
družstevních
podniků
a

výstup
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Stručná
charakteristika/
Výpočet
funkcionalitou, nebo je jeho výrobní technologie
významně odlišná od technologie již vyráběných
produktů. Produkty mohou být hmotného nebo
nehmotného charakteru.
Počet inovací zavedených do výroby/na trh produktové, procesní, organizační či marketingové
inovace. Inovací se rozumí implementace nového
nebo signifikantně zlepšeného produktu/služby,
procesu nebo nové organizační či marketingové
metody, přičemž se musí jednat o produkty, procesy a
metody, které jsou minimálně nové (či podstatně
zlepšené) pro danou firmu. Inovace může vycházet z
vlastních vývojových aktivit firmy, nebo může být
převzata z jiné organizace.
Tržby z vlastních nových nebo inovovaných výrobků a
služeb týkajících se předmětu projektu. Tím se myslí
také organizační a marketingová inovace daného
typu. Hodnota se vykazuje od data uvedení nového
nebo inovovaného výrobku na trh, popř. od zavedení
nového procesu výroby, a to až do doby ukončení
monitorovacího období projektu.
Počet nově vytvořených pracovních míst, přepočtený
na plné úvazky. Vytvořenými pracovními místy jsou
místa vytvořená v rámci projektu v souladu se
stanovenými pravidly.
Národní program podpory cestovního ruchu
podprogram 117D713 - CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM.
Výzvy v roce 2015 a 2016 byly určeny pro
podnikatelské subjekty a obce (vyjma statutárních
měst). Dotace ze státního rozpočtu mohla dosáhnout
maximální výše 50% celkových uznatelných výdajů
akce.
Do indikátoru jsou započítávány pouze MSP, které
přímo získají podporu. Podnikem, který získá přímo
podporu, by neměl být podnik, který je sice
příjemcem podpory, ale z projektu je podporována

Měrná
jednotka

Periodicita
měření

Vazba na
opatření

inovace

průběžně

-

mil. Kč/rok

ročně

-

FTE

průběžně

-

počet

průběžně

-

podniky

při
vstupu/zah
ájení

ano

Opatření

Název

Typ

Kód NČI
2014+

Stručná
charakteristika/
Výpočet
jiná cílová skupina (zaměstnanci jiných podniků,
nezaměstnaní apod.).

Zdroj dat

podniků sociální ekonomiky)
v hospodářsky problémových
regionech a území s vysokou
mírou nezaměstnanosti

Zvýšení zaměstnanosti
podporovaných podnicích

v

Počet dětí, žáků s potřebou
podpůrných
opatření
v
podpořených organizací

5.2 Podpora zvýšení
Počet zaměstnavatelů, kteří
kvality pracovní síly
podporují flexibilní formy
práce

5.3

Míra
nezaměstnanosti
specifických
ohrožených
skupin
Zajištění Počet obcí zapojených do IDS

výstup

10400

Počet nově vytvořených pracovních míst, přepočtený
na plné úvazky. Vytvořenými pracovními místy jsou
místa vytvořená v rámci projektu v souladu se
stanovenými pravidly. Vytvořeným pracovním
místem.

IROP

výsledek

51610

OP VVV

výstup

50105

OP Z

výsledek

x

MPSV

výstup

x

IDS krajů

Počet dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření ve
stupni 1-5, začleněných do organizací, u kterých se
díky podpoře ESF zvýšila kvalita výchovy a vzdělávání
a proinkluzivnost a tím se zlepšily podmínky pro
začlenění a vzdělávání těchto dětí a žáků.
Zaměstnavatelé nabízející alespoň jednu z těchto
forem
práce:
- práce konaná alespoň z 50 % fondu pracovní doby
doma,
resp.
mimo
stálou
provozovnu
- zkrácený pracovní úvazek s plnou přítomností na
pracovišti nebo kombinující práci z domova s prací v
zaměstnání
- stlačený pracovní týden (např. 20-40 hodin týdně ve
3-4
dnech
v
průběhu
týdne)
- sdílené pracovní místo (částečný úvazek a sdílení
pracovního
místa
s
další
osobou)
- práce na dohodu o pracovní činnosti nebo na
dohodu o provedení práce s docházkou do
zaměstnání dle dohody se zaměstnavatelem
Míra nezaměstnanosti osob specificky ohrožených
skupin, zahrnující starší 55 let, ženy po mateřské,
absolventi.
Počet obcí zapojených do IDS
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Měrná
jednotka

Periodicita
měření

Vazba na
opatření

FTE

průběžně

-

děti, žáci a
studenti

průběžně

-

podniky

0m

-

%

ročně

ano

obce

průběžně

ano

Opatření

Název

Typ

Kód NČI
2014+

Zdroj dat

x

Posilování
administrativní
kapacity malých
obcí na bázi
meziobecní
spolupráce

základních služeb a
obslužnosti
Počet ORP
projektu
spolupráce

zahrnutých v
meziobecní

Celková rozloha sanovaných
lokalit v ČR vztažená k
určitému datu

výsledek

výstup

6.1
Odstraňování
starých
ekologických zátěží,
revitalizace,
Evidovaná
kontaminovaná
rekonstrukce
výsledek
místa
brownfieldy a území
po bývalé těžbě
nerostných surovin
Celková
rozloha
regenerovaných lokalit v
výsledek
Národní databázi brownfieldů
pro ekonomické využití MSP
Podíl komunálních odpadů
kontext
odstraněný skládkováním
Produkce
směsného
kontext
komunálního odpadu
6.2
Snížení
Celková produkce všech
produkce
kontext
odpadů v ČR
komunálních
odpadů a zvýšení
jejich materiálového
Nově vybudovaná kapacita
využití
pro
předcházení
vzniku výstup
komunálního odpadu

Stručná
Výpočet

charakteristika/

Projekt Podpora meziobecní spolupráce umožňuje
vytvořit pro podporu spolupráce obcí odborné a
administrativní zázemí ve správních obvodů obcí s
rozšířenou působností.

Celková plocha vysanovaných lokalit. Údaj uvedený v
závěrečné
zprávě
sanace.
Celková
plocha
vysanovaných lokalit (v m2) bude stanovena na
základě plochy vysanované lokality uvedené v
Závěrečné zprávě sanace.
Počet všech kontaminovaných lokalit, kterým byla
přidělena priorita na základě provedené inventarizace
nebo závěrečné zprávy analýzy rizik. Indikátor
zahrnuje jak lokality, které byly zjištěny v
celorepublikové inventarizaci, tak ty lokality, které
nezávisle nahlásili žadatelé či státní správa v důsledku
např. havarijního stavu.

Měrná
jednotka

Periodicita
měření

Vazba na
opatření

ORP

průběžně

ano

m2

průběžně

-

počet

ročně

-

m2

ročně

ano

%

ročně

-

tis.t / rok

ročně

ano

44101

OP ŽP

41110

MŽP

23300

OP PIK

x

ISOH

x

ISOH

x

ISOH

Celková produkce všech odpadů v ČR.

tis.t / rok

ročně

-

OP ŽP

Kapacita nově vybudovaných míst pro předcházení
vzniku odpadů. Jedná se o sběrná místa, kde lze
odložit věc tak, aby se z ní nestal odpad (textil,
podpora domácího kompostování, podpora systému
door to door aj.) a mohla tak být znovu/opětovně
využita. (Data získaná od žadatele při předložení
podpořených projektů).

tis.t / rok

průběžně

-

40106

Celková rozloha regenerovaných lokalit, které jsou
součástí Národní databáze brownfieldů. Databázi
spravuje agentura CzechInvest.
Podíl komunálních odpadů odstraněný skládkováním
(dle ISO, Ročenka o ŽP v ČR).
Celková produkce směsného komunálního odpadu v
ČR.
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Opatření

Typ

Kód NČI
2014+

Zdroj dat

výstup

40107

OP ŽP

kontext

40100

ISOH

kontext

x

ISOH

výstup

40101

OP ŽP

Výroba el. energie z OZE

kontext

x

ERÚ

Nová kapacita zařízení pro
výrobu
energie
z
obnovitelných zdrojů

výstup

34600

OP PIK; OP ŽP

Výroba tepla z obnovitelných
zdrojů

výstup

34800

OP PIK; OP ŽP

Počet
domácností
se
sníženou spotřebou energie
bez
zlepšení
klasifikace
spotřeby energie

výstup

32402

IROP

Snížení konečné spotřeby
energie
ve
veřejných
budovách

výstup

32701

OP ŽP

Čistá
konečná
spotřeba
energie v průmyslu

výsledek

32210

OP PIK; OP ŽP

Čistá
konečná
spotřeba
energie ve službách

výsledek

32220

OP PIK; OP ŽP

Název
Kapacita
podpořených
zařízení pro materiálové
využití komunálního odpadu
Podíl materiálového využití
na celkové produkci ostatních
odpadů
Recyklace
komunálních
odpadů
Zvýšení kapacity pro recyklaci
odpadů

6.3
Využívání
obnovitelných
zdrojů energie a
podpora
úspor
energie ve vazbě na
místní podmínky

Stručná
charakteristika/
Výpočet
Kapacita nově vybudovaných zařízení na materiálové
využití komunálního odpadu/navýšení kapacity
modernizovaných stávajících zařízení na materiálové
využití odpadu v daném roce.
Procentuální podíl materiálově využitých odpadů na
produkci ostatních odpadů.
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Podíl recyklovaných komunálních odpadů z celkového
množství komunálních odpadů
Roční kapacita nově postavených zařízení na recyklaci
odpadů. Zahrnuje i rozšíření současných zařízení.
Celková vyrobená elektrická energie z obnovitelných
zdrojů energie.
Celkový přírůstek kapacit (maximálně možný výkon)
na výrobu energie (elektrický a tepelný výkon) z
obnovitelných zdrojů v megawatech.
Výroba tepla v GJ celkem, Výroba tepla netto (pouze
aktivita OZE). Výroba tepla zmenšená o vlastní
spotřebu na výrobu tepla. Nejedná se o přírůstkový
ukazatel. Ukazatel je vykazován nejdříve v závěrečné
zprávě.
Jedná se o snížení spotřeby domácnosti bez posunu v
rámci
klasifikace
spotřeby
energie
(např.
nedostatečný posun z ukazatele C na B v rámci
Průkazu energetické náročnosti budovy či v rámci
energetického posudku nebo auditu apod.)
Vychází z porovnání hodnot v průkazu energetické
náročnosti budovy před a po realizaci projektu.
Postupně se sčítají úspory z realizovaných projektů
Celková spotřeba paliv a energie na neenergetický
konečný výrobek, nezahrnuje transformační spotřebu
v procesech zušlechťování paliv a spotřebu na těžbu,
úpravu a dopravu paliv.
Spotřeba zachycená před vstupem do spotřebičů, ve
kterých se využije pro finální užitný efekt, nikoli pro
výrobu jiné energie (s výjimkou druhotných

Měrná
jednotka

Periodicita
měření

Vazba na
opatření

t/rok

průběžně

-

%

ročně

ano

%

ročně

-

t/rok

průběžně

-

MW/rok

ročně

ano

MW

průběžně

-

GJ/rok

ročně

ano

Domácnosti

průběžně

-

GJ/rok

průběžně

-

TJ/rok

ročně

-

TJ/rok

ročně

-

Opatření

Název

Emise tuhých znečišťujících
látek z dopravy
Emise NOx z dopravy
Počet
nově
pořízených
vozidel pro veřejnou dopravu
Celková délka nových nebo
modernizovaných
linek
metra, tramvajových tratí
6.4
Omezování
nebo trolejbusových tratí
negativních
vlivů
dopravy
(hluk, Počet nově pořízených či
prach
atd.)
na zmodernizovanýchzařízení
obyvatelstvo a na technické infrastruktury pro
krajinu
ekologická vozidla
Hluková zátěž obyvatel

6.5
užívání
zdrojů

Typ

Kód NČI
2014+

Zdroj dat

kontext

x

ČHMÚ

Celková produkce emisí TZL z dopravy (REZZO 4).

kontext

x

ČHMÚ

výstup

74801

IROP

výstup

74500

OP D

výstup

75300

OPD

Celková produkce emisí NOx z dopravy (REZZO 4).
t/rok
Počet nově pořízených vozidel určených pro veřejnou
počet vozidel
dopravu
Celková délka nových nebo modernizovaných linek
metra, tramvajových tratí nebo trolejbusových tratí.
km
Zahrnuje veškeré procesy, které zkvalitní uvedenou
trať.
Počet nových zařízení určených k nabíjení vozidel pro
ekologická vozidla v rámci projektu. Jedná se o
zařízení, které umožňuje dobíjení vozidel poháněné
počet
elektrickou energií. Zahrnují zařízení na rychlé i
pomalé dobíjení.

kontext

47010

MŽP

Počet
zprůchodněných
migračních překážek pro
živočichy

výstup

46301

OP ŽP

Celkové odběry povrchové a
podzemní vody

kontext

x

MŽP

výstup

42001

OP ŽP

Udržitelné
vodních Počet
obyvatel
nově
připojených na zlepšené
zásobování vodou

Stručná
charakteristika/
Výpočet
energetických zdrojů) – v oblasti služeb.

Počet obyvatel žijících v území s překročeným limitem
hluku. (Údaje uváděny např. ve Zprávě o ŽP ČR)
Sledován je počet opatření ke zprůchodnění
migračních překážek pro živočichy. Za překážku je
považováno cokoli, co brání migraci živočichů, která je
nezbytná pro zachování jejich populací.
Celkové odběry povrchové a podzemní vody
(Uváděno např. ve Zprávě o stavu ŽP v ČR).
Počet obyvatel připojených na vodovod pro veřejnou
potřebu, u kterých dojde ke zlepšení kvality dodávané
pitné vody nebo ke zvýšení množství dodávané pitné
vody v důsledku zvýšené produkce pitné
vody/přenosové kapacity. Jde o obyvatele, kteří
původně buď nebyli připojeni na vodovod, byli
připojeni na sub-standardní dodávky vody, nebo jim
byla dodávána voda nižší kvality.
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Měrná
jednotka

Periodicita
měření

Vazba na
opatření

t/rok

ročně

ano

ročně

-

průběžně

-

průběžně

-

průběžně

-

%

ročně

-

počet

průběžně

-

mil. m3/rok

ročně

-

osoby

průběžně

-

Opatření

Kód NČI
2014+

Zdroj dat

Stručná
Výpočet

42000

MZe; ČSÚ

Podíl obyvatel zásobovaných
veřejných vodovodů.

x

ČSÚ

kontext

x

MŽP, Cenia, ČSÚ

Nepropustně
zpevněná
plocha
připojená
na
jednotnou kanalizaci

výstup

42310

OP ŽP

Podíl obyvatel napojených na
čistírnu odpadních vod

kontext

x

MŽP

Počet
obyvatel
nově
připojených na zlepšené
čištění odpadních vod

výstup

42215

OP ŽP

Počet projektů podporujících
retenci vody v krajině

výsledek

x

MŽP; MZe

Název

Typ

Podíl obyvatel zásobovaných
vodou v odpovídající kvalitě z
výsledek
vodovodů
pro
veřejnou
potřebu
Ztráty vody v trubní síti
výsledek
Spotřeba vody v
obyvatele

ČR

na

7.1 Zlepšení kvality
Počet ploch a prvků sídelní
prostředí v sídlech,
zeleně
s
posílenou
ochrana a rozvoj
ekostabilizační funkcí
krajinných hodnot

výsledek

45412

charakteristika/

pitnou

vodou

z

Ztráty vody v trubní síti v procentech.
Spotřeba vody na obyvatele za den vyjadřuje
množství fakturované vody na jednoho obyvatele
zásobovaného vodou z vodovodu pro veřejnou
potřebu za jeden den.
Nepropustně zpevněná plocha zastavěného území
obcí, původně napojená na jednotnou kanalizaci,
která byla v důsledku realizace opatření hospodaření
se srážkovými povrchovými vodami od jednotné
kanalizace odpojena.
Podíl obyvatel napojených na čistírnu odpadních vod
(Uváděno např. ve Zprávě o stavu ŽP v ČR)
Počet osob, jejichž odpadní vody jsou kanalizací
dopravovány do čistíren odpadních vod v důsledku
projektů na zlepšení systému čištění odpadních vod /
zvýšení kapacity kanalizace vybudované v rámci
projektu, a které dosud nebyly připojeny nebo byly
připojeny k sub-standardním zařízením. To zahrnuje
zlepšení úrovně čištění odpadních vod. Indikátor se
vztahuje na osoby v domácnostech s aktuálním (tj. ne
potenciálním) připojením k systému čištění odpadních
vod.
Dle údajů z OPŽP a dotačního titulu MZE.

Počet ploch a prvků sídelní zeleně, na kterém došlo
realizací podporovaných opatření k posílení
přirozených funkcí zeleně v urbanizovaném území.

OP ŽP
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Měrná
jednotka

Periodicita
měření

Vazba na
opatření

%

ročně

ano

%

ročně

-

l.obyv.1.den-1

ročně

-

ha

průběžně

-

%

ročně

ano

ekvivalentní
obyvatelé

průběžně

-

počet

průběžně

-

lokality

k
31.12.2018
,k
31.12.2020
ak
31.12.2023

-

Opatření

Název

Kód NČI
2014+

výsledek

45415

OP ŽP

Počet dokončených KPÚ

výsledek

x

SPÚ

výstup

x

OP ŽP

Počet opatření k omezení
nepůvodních druhů (včetně
mapovaní či monitoringu)

výstup

45101

OP ŽP

Počet obcí s digitálním
povodňovým plánem

výstup

43002

OP ŽP

Počet studií v oblasti s
potenciálním
povodňovým
rizikem
s
návrhem
povodňové ochrany přírodě
blízkým způsobem

výstup

43400

OP ŽP

Plocha nově stabilizovaných
objektů svahových nestabilit
v rámci OPŽP 2014+

výstup

44301

OP ŽP

výsledek

x

MMR

7.3 Obnova území Počet živelných pohrom dle
po vzniku živelních zákona č. 12/2002 Sb., o
pohrom
státní pomoci při obnově

Stručná
charakteristika/
Výpočet
Počet lokalit, na kterém došlo realizací opatření k
posílení přirozených funkcí krajiny, tedy k obnově
přirozeného či přírodě blízkého stavu části krajiny
způsobem, který účinně posiluje ekologickou stabilitu
a biodiverzitu, zlepšuje vodní režim a přispívá k
posílení adaptačního potenciálu krajiny vůči změně
klimatu.
Počet dokončených KPÚ - Evidováno Státním
pozemkovým úřadem.

Zdroj dat

Počet lokalit, kde byly
posíleny
ekosystémové
funkce krajiny

Počet projektů podporujících
mimoprodukční funkce v
krajině

7.2
Posílení
preventivních
opatření
proti
vzniku
živelních
pohrom

Typ

Počet evidovaných projektů dle OPŽP.
Indikátor sleduje počet realizovaných opatření. Jako
opatření je definována konkrétní aktivita k omezení
nepůvodních druhů (projekt může obsahovat více
opatření).
Počet zpracovaných digitálních povodňových plánů
podpořených v rámci OPŽP, které jsou v souladu s
metodikou pro tvorbu digitálních povodňových plánů,
která je uveřejněna na www.povis.cz.
Počet studií v oblasti s potenciálním povodňovým
rizikem (potenciálním rizikem se rozumí oblasti s
významným povodňovým rizikem dle směrnice
200760/ES a oblasti s rizikem přívalových povodní, tj.
oblast s výskytem kritických bodů) s návrhem
povodňové ochrany přírodě blízkým způsobem v
souladu s Věstníkem MŽP 2008/11.
Plocha svahových nestabilit („sesuvů“) registrovaných
na území ČR v ha, v rámci OPŽP2014+, které budou
nově identifikovány jako potenciálně vysoce
nebezpečné nebo vysoce rizikových sesuvy kat.III –
ohrožující zdraví, majetek a bezpečnost a přírodní
podmínky a úložná místa kat.I.
Počet živelných pohrom (dle zákona č. 12/2002 Sb.) dle údajů MMR
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Měrná
jednotka

Periodicita
měření

Vazba na
opatření

lokality

k
31.12.2018
,k
31.12.2020
ak
31.12.2023

-

počet

ročně

ano

počet

ročně

-

počet

průběžně

-

počet

průběžně

ano

počet

průběžně

-

počet

průběžně

-

počet

ročně

ano

Opatření

Název
území postiženého živelní
nebo jinou pohromou
Počet finančních prostředků
vyčleněných
na
obnovu
území
Novela reagující na aktuální
stav 2014 - 2020

Typ

Kód NČI
2014+

Zdroj dat

výsledek

x

MFi

výstup

x

Sbírka zákonů ČR

Počet institucí podpořených
za účelem zavedení opatření
v oblasti strategického a
projektového řízení

výstup

68002

OP Z

Počet institucí podpořených
za účelem zavedení opatření
v oblasti řízení kvality

výstup

68001

OP Z

Účastníci,
kterí
získali
kvalifikaci po ukončení své
účasti

výsledek

62600

OP Z

Počet institucí podpořených
za účelem zavedení opatření
v oblasti moderního řízení
lidských zdrojů

výstup

68004

OP Z

Stručná
Výpočet

charakteristika/

Měrná
jednotka

Periodicita
měření

Vazba na
opatření

Počet finančních prostředků vyčleněných na obnovu
území v případě živelných pohrom (dle zákona č.
12/2002 Sb.) - dle údajů MFi

mil. Kč

ročně

-

Naplnění potřeb rozvoje regionů MMR.

ano/ne

ročně

-

instituce

0m

-

počet
institucí

0m

ano

osoby

0m

ano

instituce

0m

-

Opatřením se zde rozumí jakékoli doporučení, návrh,
aktualizace, metodika, certifikát, standard, pilotní
projekt, ucelená kampaň, nastavený systém apod. v
oblasti: Zkvalitnění strategického a projektového
řízení,
využívání
analytických,
metodických,
evaluačních a dalších obdobných studií a kapacit ve
veřejné správě a justici.
Opatřením se zde rozumí jakékoli doporučení, návrh,
aktualizace, metodika, certifikát, standard, pilotní
projekt, ucelená kampaň, nastavený systém apod. v
oblasti: Nastavení a rozvoje procesů dosahování
kvality a jejího řízení, včetně environmentálního
managementu.
Účastníci, kteří získali potvrzení o kvalifikaci v rámci
účasti na ESF projektu. Potvrzení o kvalifikaci je
udíleno na základě formálního prověření znalostí,
které ukázalo, že účastník získal kvalifikaci dle předem
nastavených standardů. V rámci výzev může být
specifikováno, jaké druhy kvalifikací a potvrzení
kvalifikací jsou přípustné pro naplňování indikátoru v
dané výzvě. Účastník je v indikátoru započítán pouze
jednou bez ohledu na počet získaných kvalifikací. „Po
ukončení své účasti“ znamená do doby čtyř týdnů od
data ukončení účasti na projektu.
Opatřením se zde rozumí jakékoli doporučení, návrh,
aktualizace, metodika, certifikát, standard, pilotní
projekt, ucelená kampaň, nastavený systém apod. v
oblasti: Zavádění a rozvoj moderních metod řízení
lidských zdrojů.

8.1
Zkvalitňování
administrativních
kapacit
veřejné
správy
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Opatření

Název
Nové/aktualizované
metodické dokumenty a
nástroje v oblasti strategické
práce
Nastavení
indikátorů
a
zavedení
monitorování
regionálního
rozvoje
s
ohledem na jeho udržitelnost

8.2
Zkvalitnění
systémového rámce
Počet
napsaných
a
podpory
zveřejněných
evaluačních
regionálního
a
dokumentů
místního rozvoje

Typ

Kód NČI
2014+

Zdroj dat

výstup

x

MV

výsledek

x

MMR

výstup

x

Počet
jednání
orgánů,
pracovních či poradních
skupin

výstup

80600

Počet
realizovaných
strategických dokumentů pro
území aglomerace

výstup

x

8.3 Informační a
komunikační
Počet pořízených informační
podpora fungování
systémů
územní
veřejné
správy

výstup

30500

Stručná
Výpočet

charakteristika/

Měrná
jednotka

Periodicita
měření

Vazba na
opatření

Jedná se o vytvoření metodického prostředí dokumenty, šablony - pro oblast projektového řízení

počet

průběžně

ano

Nastavení indikátorů a zavedení monitorování
regionálního rozvoje s ohledem na jeho udržitelnost

ano/ne

průběžně

-

dokumenty

průběžně

-

jednání

průběžně

-

dokumenty

průběžně

-

systémy

průběžně

-

OP TP; OP PPR; OP
PIK; IROP; OP VVV;
Počet napsaných a zveřejněných evaluací (interních i
OP R; EÚS ČRexterních), které byly vytvořeny za finanční podpory
Polsko; OP R; OP
ESI fondů.
ŽP; OP D; OP Z;
PRV
Počet zasedání monitorovacího výboru, rady pro
OP TP; OP PIK;
fondy a dalších pracovních skupin včetně celkového
IROP; OP ŽP; OP
počtu jednání se zástupci EK. Jedná se o aktivity
VVV; OP R; PRV
zajišťované příjemcem projektu.
MMR

Počet strategii ITI, IPRÚ

IROP

Informačním systémem je funkční celek nebo jeho
část zabezpečující cílevědomou a systematickou
informační činnost. Každý informační systém zahrnuje
data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné
jejich zpracování a zpřístupnění, provozní údaje a dále
nástroje umožňující výkon informačních činností.
Pořízeným systémem je systém upravený,
konfigurovaný, nově vybudovaný a zajišťující novou
funkcionalitu /nové funkcionality informačního
systému.
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Opatření

Název

Počet elektronických podání
učiněných
prostřednictvím
Czech Point, ISDS, PVS a
agendových portálů

9.1
Posílení
strategických
a
koncepčních
nástrojů a přístupů
k
místnímu
a
regionálnímu rozvoji

Typ

výsledek

Kód NČI
2014+

30510

Stručná
Výpočet

Zdroj dat

charakteristika/

Jedná se o počet elektronických podání a úplných
elektronických podání (transakcí) učiněných fyzickými
a právnickými osobami prostřednictvím kontaktních
míst Českého Podacího Ověřovacího Informačního
Národního Terminálu (dále jen "Czech point"),
Informačního systému datových schránek (dále jen
"ISDS"), Portálu veřejné správy (dále jen "PVS") a
specializovaných agendových portálů (např. Finanční
správa, Česká správa sociálního zabezpečení).

IROP

Měrná
jednotka

Periodicita
měření

Vazba na
opatření

elektronická
podání

ročně

ano

Jedná se o nové funkcionality zavedené v rámci
informačních a komunikačních technologií veřejné
správy. Funkcionalita je hierarchicky uspořádaný funkcionality
souhrn
poskytovaných,
požadovaných
nebo
plánovaných funkcí.
Jde o tvorbu metodického prostředí pro oblast
strategické práce (revize a doplnění Metodiky
přípravy veřejných strategií, souvisejících vzorů a
počet
šablon; vytvoření nových metodických dokumentů
apod.), podpůrných nástrojů (zejména Databáze
strategií, nových modulů apod.).
strategické
Počet strategických dokumentů svazku obcí.
dokumenty
Počet realizovaných školení, semináře nebo jiné
metodické podpory při práci s nástroji strategické
počet
práce.

ročně

-

průběžně

ano

průběžně

-

průběžně

ano

počet

průběžně

ano

počet

průběžně

ano

Nová
funkcionalita
informačního systému

výsledek

30515

IROP

Nové/aktualizované
metodické dokumenty a
nástroje v oblasti strategické
práce

výstup

x

MMR

x

MMR

x

MMR

x

MMR

Počet realizovaných školení
územnímu plánování.

x

MMR

Počet nových podpořených územních plánů
financovaných z IROP 3.3 a dotačního titulu MMR.

x

MMR

Počet strategii ITI, IPRÚ.

strategie

průběžně

-

x

MMR

Počet projektů realizovaných v rámci strategií ITI,
IPRÚ.

projekty

průběžně

-

Počet
strategických
výstup
dokumentů svazku obcí
Realizovaná
školení
/
semináře ke strategickému výstup
řízení
Realizovaná
školení
/
semináře
k
územnímu výstup
plánování
Počet podpořený nových
výstup
územních plánů
Počet
realizovaných
strategických dokumentů pro výstup
území aglomerace
Počet projektů realizovaných
výsledek
v
rámci
strategických
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nebo

seminářů k

Opatření

Název
dokumentů
pro
území
aglomerace
Počet projektů, kdy příjemce
je dobrovolný svazek obcí
Metodika
participace
obyvatel na rozvoji území

Počet podpořených strategií
CLLD
9.2
Podpora
meziobecní
a
regionální
spolupráce

Typ

Kód NČI
2014+

Zdroj dat

výstup

x

MMR

výstup

x

výstup

Počet projektů realizovaných
výsledek
v rámci strategií CLLD
Realizované osvětové aktivity
k uplatňování metod řízení a výstup
spolupráce

Počet projektů přeshraniční a
nadnárodní spolupráce ČR s
regiony EU

výstup

Stručná
Výpočet

Měrná
jednotka

Periodicita
měření

Vazba na
opatření

Počet projektů, kdy příjemce je dobrovolný svazek
obcí

projekty

průběžně

ano

MMR

Metodika participace obyvatel na rozvoji území.

ano/ne

průběžně

-

90001

IROP

Vybrané strategie CLLD, které mají podepsané
Rozhodnutí o schválení integrované strategie,
potažmo se jedná o strategie, které již prošly
standardizaci i následným hodnocením (výběrem) a
jsou předurčené k podpoře. Podpořená strategie
vyjadřuje
souhrn
všech
možných
aktivit
podporovatelných v rámci operačního programu.
Strategie je ucelený rozvojový dokument vztahující se
na území místních akčních skupin (MAS), vyhodnocuje
problémy a potenciál vymezeného území a navrhuje
jeho další rozvoj pomocí konkrétních opatření.

strategie

ročně

ano

x

MMR

počet

průběžně

-

x

MMR

Počet realizovaných aktivit k uplatňování metod řízení
a spolupráce.

realizované
aktivity

průběžně

-

x

Programy
přeshraniční,
nadnárodní a
regionální
spolupráce

Počet projektů přeshraniční a nadnárodní spolupráce
ČR s regiony EU. Operační programy přeshraniční
spolupráce se týkají vždy hraničních regionů NUTS III
sousedících s regiony v jiném členském státu. Pro
Operační program Nadnárodní spolupráce je EU
rozdělena do několika zón, přičemž Česká republika
patří do zóny Střední Evropa.

projekty

průběžně

-
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charakteristika/

Příloha č. 3a: Harmonogram výzev IROP pro rok 2017
Číslo výzvy

Název výzvy

Specifický cíl

Podporované aktivity

75

1.1 Zvýšení regionální mobility
Vybrané úseky silnic II. a III. prostřednictvím
modernizace
a Rekonstrukce, modernizace a výstavba vybraných úseků
třídy - II.
rozvoje sítí regionální silniční
silnic II. a III. třídy s napojením na TEN-T
infrastruktury navazující na síť TEN-T

1) Územní dimenze řešící dopravní dostupnost
2) Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich
zázemí 3) Územní dimenze pro rozvoj měst a
jejich zázemí řešena integrovanými nástroji

69

Podpora
bezpečnosti 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem
dopravy a cyklodopravy II.
dopravy

Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro
pěší včetně souvisejících bezpečnostních prvků;
Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro
cyklisty včetně doprovodné infrastruktury

1) Územní dimenze řešící dopravní dostupnost
2) Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich
zázemí 3) Územní dimenze pro rozvoj měst a
jejich zázemí řešena integrovanými nástroji

82

Výstavba a modernizace 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem
přestupních terminálů II.
dopravy

Výstavba a modernizace přestupních terminálů,
souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů
v návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu

1) Územní dimenze řešící dopravní dostupnost
2) Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich
zázemí 3) Územní dimenze pro rozvoj měst a
jejich zázemí řešena integrovanými nástroji

73

Komunitní centra II.

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti
služeb vedoucí k sociální inkluzi

Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a venkovní
úpravy komunitních center

74

Komunitní centra (SVL) II.

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti
služeb vedoucí k sociální inkluzi

Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a venkovní
úpravy komunitních center

76

Rozvoj sociálních služeb II.

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti
služeb vedoucí k sociální inkluzi

Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy
pro sociální služby.
Vybudování zázemí pro terénní
služby. Ambulantní sociální služby. Pobytové sociální
služby

1) Územní dimenze pro řešení sociálního
začleňování – sociálně vyloučené lokality 2)
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena integrovanými nástroji

77

Rozvoj sociálních
(SVL) II.

služeb 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti
služeb vedoucí k sociální inkluzi

Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy
pro sociální služby.
Vybudování zázemí pro terénní
služby. Ambulantní sociální služby. Pobytové sociální
služby

1) Územní dimenze pro řešení sociálního
začleňování – sociálně vyloučené lokality 2)
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena integrovanými nástroji

165

Typ územní dimenze (podle NDÚD)

1) Územní dimenze pro řešení sociálního
začleňování – sociálně vyloučené lokality 2)
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena integrovanými nástroji
1) Územní dimenze pro řešení sociálního
začleňování – sociálně vyloučené lokality 2)
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena integrovanými nástroji

Číslo výzvy

Název výzvy

Specifický cíl

Sociální bydlení II.

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti
služeb vedoucí k sociální inkluzi

Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a
jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a
pořízení nezbytného základního vybavení

80

Sociální bydlení (SVL) II.

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti
služeb vedoucí k sociální inkluzi

Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a
jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a
pořízení nezbytného základního vybavení

81

Polyfunkční
centra

komunitní 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti
služeb vedoucí k sociální inkluzi

Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a venkovní
úpravy komunitních center

83

Polyfunkční
centra (IPRÚ)

komunitní 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti
služeb vedoucí k sociální inkluzi

Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a venkovní
úpravy komunitních center

88

Sociální podnikání III.

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

Sociální podnikání v obcích s rozšířenou působností, na
jejichž území se nenachází sociálně vyloučená lokalita

89

2.2 Vznik nových a rozvoj existujících
Sociální podnikání pro SVL
podnikatelských aktivit v oblasti
III.
sociálního podnikání

Sociální podnikání v obcích s rozšířenou působností, na
jejichž území se nachází sociálně vyloučená lokalita

1) Územní dimenze pro řešení sociálního
začleňování – sociálně vyloučené lokality
2) Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich
zázemí řešena integrovanými nástroji

85

Deinstitucionalizace
psychiatrické péče II.

Deinstitucionalizace psychiatrické péče

Územní dimenze pro řešení sociálního
začleňování – sociálně vyloučené lokality

Infrastruktury pro předškolní vzdělávání - podpora
zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a
mateřských škol

1) Územní dimenze v oblasti sociální a
vzdělávací sféry 2) Územní dimenze pro řešení
sociálního začleňování – sociálně vyloučené
lokality
3) Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich
zázemí řešena integrovanými nástroji

79

71

2.3 Rozvoj infrastruktury pro
poskytování zdravotních služeb a
péče o zdraví

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti
Infrastruktura
pro
infrastruktury
pro
vzdělávání
předškolní vzdělávání II.
a celoživotní učení

Podporované aktivity

166

Typ územní dimenze (podle NDÚD)
1) Územní dimenze pro řešení sociálního
začleňování – sociálně vyloučené lokality 2)
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena integrovanými nástroji
1) Územní dimenze pro řešení sociálního
začleňování – sociálně vyloučené lokality 2)
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena integrovanými nástroji
1) Územní dimenze pro řešení sociálního
začleňování – sociálně vyloučené lokality 2)
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena integrovanými nástroji
1) Územní dimenze pro řešení sociálního
začleňování – sociálně vyloučené lokality 2)
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena integrovanými nástroji
1) Územní dimenze pro řešení sociálního
začleňování – sociálně vyloučené lokality
2) Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich
zázemí řešena integrovanými nástroji

Číslo výzvy

72

84

86

90

Název výzvy

Specifický cíl

Podporované aktivity

Typ územní dimenze (podle NDÚD)

Infrastruktura
pro 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti
předškolní vzdělávání (SVL) infrastruktury
pro
vzdělávání
II.
a celoživotní učení

Infrastruktury pro předškolní vzdělávání - podpora
zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a
mateřských škol

1) Územní dimenze v oblasti sociální a
vzdělávací sféry 2) Územní dimenze pro řešení
sociálního začleňování – sociálně vyloučené
lokality
3) Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich
zázemí řešena integrovanými nástroji

Infrastruktura
středních 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti
škol a vyšších odborných infrastruktury
pro
vzdělávání
škol II.
a celoživotní učení

Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných
učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě
budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových
kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s
digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a
řemeslné obory). Rekonstrukce a stavební úpravy
stávající infrastruktury ve vazbě na budování
bezbariérovosti škol

1) Územní dimenze v oblasti sociální a
vzdělávací sféry 2) Územní dimenze pro řešení
sociálního začleňování – sociálně vyloučené
lokality
3) Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich
zázemí řešena integrovanými nástroji

Infrastruktura
středních 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti
škol a vyšších odborných infrastruktury
pro
vzdělávání
škol (SVL) II.
a celoživotní učení

Infrastruktura
škol II.

základních

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti
infrastruktury
pro
vzdělávání
a celoživotní učení

Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných
učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě
budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových
kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s
digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a
řemeslné obory). Rekonstrukce a stavební úpravy
stávající infrastruktury ve vazbě na budování
bezbariérovosti škol. Zvýšení kapacit škol ve vazbě na
území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je
prokazatelný nedostatek těchto kapacit
Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných
učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě
budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových
kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s
digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a
řemeslné obory). Rekonstrukce a stavební úpravy
stávající infrastruktury ve vazbě na budování
bezbariérovosti škol

167

1) Územní dimenze v oblasti sociální a
vzdělávací sféry 2) Územní dimenze pro řešení
sociálního začleňování – sociálně vyloučené
lokality
3) Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich
zázemí řešena integrovanými nástroji

1) Územní dimenze v oblasti sociální a
vzdělávací sféry 2) Územní dimenze pro řešení
sociálního začleňování – sociálně vyloučené
lokality
3) Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich
zázemí řešena integrovanými nástroji

Číslo výzvy

Název výzvy

91

Infrastruktura
škol (SVL) II.

základních

92

Energetické
úspory
bytových domech III.

87

Muzea II.

Specifický cíl

Podporované aktivity

Typ územní dimenze (podle NDÚD)

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti
infrastruktury
pro
vzdělávání
a celoživotní učení

Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných
učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě
budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových
kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s
digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a
řemeslné obory). Rekonstrukce a stavební úpravy
stávající infrastruktury ve vazbě na budování
bezbariérovosti škol. Zvýšení kapacit škol ve vazbě na
území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je
prokazatelný nedostatek těchto kapacit

1) Územní dimenze v oblasti sociální a
vzdělávací sféry 2) Územní dimenze pro řešení
sociálního začleňování – sociálně vyloučené
lokality
3) Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich
zázemí řešena integrovanými nástroji

v 2.5 Snížení energetické náročnosti
v sektoru bydlení
3.1 Zefektivnění prezentace, posílení
ochrany a rozvoje kulturního a
přírodního dědictví

70

4.1 Posílení komunitně vedeného
Komunitně vedený místní místního rozvoje za účelem zvýšení
rozvoj - řešení rizik
kvality ve venkovských oblastech a
aktivizace místního potenciálu

78

4.1 Posílení komunitně vedeného
Komunitně vedený místní místního rozvoje za účelem zvýšení
rozvoj - zdravotnictví
kvality ve venkovských oblastech a
aktivizace místního potenciálu

Energeticky úsporná opatření na obálce budovy,
výměna nebo instalace nových zdrojů tepla
Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a
knihovních fondů a jejich zpřístupnění

Není identifikována územní dimenze
1) Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich
zázemí
řešena
integrovanými
nástroji
2) Jinak vymezená územní dimenze

Stavební úpravy stanice základních složky IZS ve
stávající dislokaci, výstavba nových garážových prostor,
pořízení elektrocentrály pro zajištění náhradního zdroje
elektircké energie pro nouzový provoz stanice,
vybudování stanice základní složky IZS se změnou její
Územní dimenze pro rozvoj venkova
dislokace na místo pro zajištění rychlého výjezdu složek.
Podpořena bude stavba a její vybavení, bude uvedena
úprava vnějších prostor.
Pořízení odpovídající techniky a věcných prostředků pro
konkrétní území
Vybavení mobilních týmů, zřizování nových či
rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování
komunitní péče (centra duševního zdraví, stacionáře,
rozšířené ambulance,
Územní dimenze pro rozvoj venkova
Pořízení prostor a potřebných stavebních úprav pro
poskytování psychiatrické péče v centrech duševního
zdraví

168

Příloha č. 3b: Harmonogram výzev OP D pro rok 2017
Číslo výzvy

Název výzvy

30

Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.2 OPD infrastruktura pro alternativní paliva - Podpora
rozvoje páteřní sítě dobíjecích stanic
Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.2 OPD infrastruktura pro alternativní paliva - Podpora
výstavby doplňkové dobíjecí sítě
Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.2 OPD infrastruktura pro alternativní paliva - Podpora
rozvoje infrastruktury CNG plnících stanic
Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.2 OPD infrastruktura pro alternativní paliva - Podpora
rozvoje infrastruktury LNG plnících stanic

10

Specifický
cíl
2.2

2.2

2.2

2.2

Podporované aktivity

Typ územní dimenze (podle NDÚD)

• vybavení veřejné dopravní infrastruktury napájecími a dobíjecími
stanicemi pro alternativní pohony, mimo jiné v rámci existujících
park and ride a placených parkovacích míst
• vybavení veřejné dopravní infrastruktury napájecími a dobíjecími
stanicemi pro alternativní pohony, mimo jiné v rámci existujících
park and ride a placených parkovacích míst
• vybavení veřejné dopravní infrastruktury napájecími a dobíjecími
stanicemi pro alternativní pohony, mimo jiné v rámci existujících
park and ride a placených parkovacích míst
• vybavení veřejné dopravní infrastruktury napájecími a dobíjecími
stanicemi pro alternativní pohony, mimo jiné v rámci existujících
park and ride a placených parkovacích míst

Územní dimenze řešící dopravní
dostupnost
Územní dimenze řešící dopravní
dostupnost
Územní dimenze řešící dopravní
dostupnost
Územní dimenze řešící dopravní
dostupnost

Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.2 OPD infrastruktura pro alternativní paliva - Podpora
rozvoje infrastruktury vodíkových plnících stanic

2.2

• vybavení veřejné dopravní infrastruktury napájecími a dobíjecími
stanicemi pro alternativní pohony, mimo jiné v rámci existujících
park and ride a placených parkovacích míst

Územní dimenze řešící dopravní
dostupnost

Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.3 OPD výstavba a modernizace veřejných přístavů pro
nákladní dopravu

1.3

• Výstavba a modernizace infrastruktury přístavů (včetně
doprovodné infrastruktury) pro zajištění funkce multimodálního
překladiště a vybavení mechanizmy včetně potřebného ITS

Územní dimenze řešící dopravní
dostupnost

Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.3 OPD překladiště kombinované dopravy

1.3

• Překladiště kombinované dopravy – modernizace a výstavba (mj.
trimodální silnice-železnice-voda, bimodální silnice-železnice)
• Napojení terminálů na dopravní infrastrukturu železniční,
silniční, vodní a letecké dopravy, výstavba a modernizace
terminálů a vybavení mechanismy, zavádění ITS včetně podpory
mobility
ode
dveří
ke
dveřím
• Výstavba doprovodné infrastruktury veřejného terminálu
• Podpora nových technologií překládky a dopravních prostředků
souvisejících s příslušnou technologií

Územní dimenze řešící dopravní
dostupnost
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40

Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 2.3 OPD ITS ve městech

2.3

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

11

Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD kolejová vozidla pro nadregionální dopravu - obnova
vozidlového parku pro soubor linek č. 1
Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD kolejová vozidla pro nadregionální dopravu - obnova
vozidlového parku pro soubor linek č. 2
Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD kolejová vozidla pro nadregionální dopravu - obnova
vozidlového parku pro soubor linek č. 3
Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD kolejová vozidla pro regionální dopravu

1.5

• Obnova vozidlového parku osobní železniční dopravy

1.5

• Obnova vozidlového parku osobní železniční dopravy

Není
identifikována
dimenze

územní

1.5

• Obnova vozidlového parku osobní železniční dopravy

Není
identifikována
dimenze

územní

1.5

• Obnova vozidlového parku osobní železniční dopravy

Není
identifikována
dimenze

územní

Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD interoperabilita v železniční dopravě

1.5

• Úpravy vozidel vedoucí k zajištění interoperability
implementaci TSI včetně vozidlových součástí systému ERTMS

Není
identifikována
dimenze

územní

Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy

1.5

• Obnova parku plavidel nákladní vodní dopravy

Není
identifikována
dimenze

územní

Výzva pro předkládání projektů v rámci SC 1.5 OPD interoperabilita v železniční dopravě

1.5

• Úpravy vozidel vedoucí k zajištění interoperability
implementaci TSI včetně vozidlových součástí systému ERTMS

Není
identifikována
dimenze

územní

12

13

13*
14

15
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a

a

1) Územní dimenze pro rozvoj měst
a
jejich
zázemí
2) Územní dimenze pro rozvoj měst
a
jejich
zázemí
řešena
integrovanými nástroji
Není
identifikována
územní
dimenze

Příloha č. 3c: Harmonogram výzev OP VVV pro rok 2017

Číslo výzvy

02_16_034

Typ územní dimenze
(podle NDÚD)

Název výzvy

Specifický cíl

Podporované aktivity

Implementace Místních
akčních plánů I

IP 1 – SC 1,2,3.5
IP 3 – SC 1

Podpořeny budou konkrétní aktivity, které již byly naplánovány ve spolupráci ve
funkčních partnerstvích v území. Podmínkou je spolupráce se školami a zaměření na
podporu žáků ohrožených školních neúspěchem a rozvoj potenciálu každého žáka.

Implementace
Krajských akčních plánů

IP1 - SC3 a SC5
IP3 – SC1

Výzva pro VOŠ

SC 4, SC 5

Povinné
téma:
Školská
inkluzívní
koncepce
kraje
Témata vycházející z KAP - každý kraj si může určit dle svého Krajského akčního
plánu
Pilotní
projekty:
Kariérové
poradenství
Včasné plánování a podpora žáků se SVP při přechodu ze školy do zaměstnání (APIV,
opatření C4)
Zvyšování kvality výuky cizích jazyků v oborech VOŠ s důrazem na tvorbu a využití
digitálních materiálů pro výuku cizího jazyka s odborným zaměřením.
Tvorba otevřených digitálních odborných učebních zdrojů a textů/interaktivních
výukových
materiálů.
Modernizace metod hodnocení studentů. Zavedení modulového systému výuky –
umožnění
kreditního
systému
hodnocení.
Stáže učitelů odborných předmětů a učitelů cizích jazyků VOŠ na pracovištích u
zaměstnavatelů.
Inovace odborné praxe na VOŠ, podpora stáží a praxí studentů VOŠ u budoucích
zaměstnavatelů.

Teaming II

SC1

Dobudování, modernizace a upgrade infrastruktury, aktivity pro implementaci
modernizace (upgradu) centra/center excelence zvyšující jeho/jejich vědecké
schopnosti
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Územní dimenze pro
rozvoj měst a jejich
zázemí

Číslo výzvy

Typ územní dimenze
(podle NDÚD)

Název výzvy

Specifický cíl

Podporované aktivity

Inkluzivní
vzdělávání
pro KPSVL III

SC1

02_16_032

Budování kapacit II

SC1, SC2, SC3, SC5

02_16_025

Předaplikační výzkum ITI
Předaplikační výzkum –
mimo ITI
Dlouhodobá
mezisektorová
spolupráce – ITI

SC2

A. Výzva je určena pro žadatele z obcí/svazků obcí zapojených v Koordinovaném
přístupu pro sociálně vyloučené lokality a soustředí se na podporu inkluzivního
vzdělávání právě na území sociálně vyloučených lokalit. Je komplementární k výzvě
Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL v rámci které žádají na své aktivity obce nebo svazky
obcí koordinující veškeré aktivity vedoucí k naplnění cílů Strategického plánu
sociálního začleňování v oblasti vzdělávání. Aktivity podpoří mateřské, základní i
střední školy v oblasti zavádění a realizace individuální integrace. Výzva klade důraz
na osvětové aktivity směřované na veřejnost a podporuje vznik platforem a
workshopů
mezi
jednotlivými
aktéry
ve
vzdělávání.
B. Projekty zaštiťující – vazba na MAP (lokální partnerství) Výzva pro obce/svazky
obcí zapojené v Koordinovaném přístupu pro sociálně vyloučené lokality se
soustředí na podporu inkluzivního vzdělávání právě na území sociálně vyloučených
lokalit. Aktivity podpoří mateřské, základní i střední školy v oblasti zavádění a
realizace individuální integrace. Výzva klade důraz na osvětové aktivity směřované
na veřejnost a podporuje vznik platforem a workshopů mezi jednotlivými aktéry ve
vzdělávání. Důležitou oblastí jsou dále aktivity pro obce, které se ocitají v roli
koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání.
1.
Formativní
hodnocení,
2. Vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků škol Rozvoj KK -propojení
formální
a
neformální
vzdělávání
3. Komplexní zastřešení (průběžné vyhodnocování) projektů z výzvy Budování
kapacit
I,
vyhlášené
v
roce
2015
4.
Jazykové
vzdělávání
–
tvorba
a
pilotáž
kurzů
5.
Aktivity
naplňující
koncepci
občanského
vzdělávání
6.
Podpora
malotřídních
škol
Podporovány budou projekty koncepční. Bude se jednat o takové projekty, jejichž
výstupy se budou zejména moci využít do vlny šablon pro MŠ, ZŠ a SŠ cca v roce
2020.
Realizace výzkumných projektů v před-aplikační fázi

SC2

Realizace výzkumných projektů v před-aplikační fázi

SC2

Příprava a realizace projektů dlouhodobé mezioborové spolupráce výzkumných
organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu.

02_16_026
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Číslo výzvy

02_16_041
02_16_027

Typ územní dimenze
(podle NDÚD)

Název výzvy

Specifický cíl

Podporované aktivity

Dlouhodobá
mezisektorová
spolupráce – mimo ITI
Místní akční plány
rozvoje vzdělávání II

SC2

Příprava a realizace projektů dlouhodobé mezioborové spolupráce výzkumných
organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu.

SC3

Podpora přípravy, realizace a vyhodnocování místních akčních plánů rozvoje
vzdělávání (MAP), které jsou nástrojem implementace vybraných specifických
opatření Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání prioritně pro oblast
předškolního a základního zdělávání.

Strategické řízení VaVaI
na národní úrovni
Mezinárodní mobilita
výzkumných pracovníků

SC4

Podpora otevřeného přístupu k vědeckým informacím („open access“) a rozvoj
strategického řízení politiky VaVaI
Podpora
mezinárodní
mobility
výzkumných
pracovníků:
Pobyty výzkumných pracovníků v zahraničních VO (v rámci i mimo EU);
Pobyty zahraničních výzkumných pracovníků v českých VO; podpora projektů MSCA
Personální podpora, další vzdělávání pedagogických pracovníků

Podpora SVČ projekty
zjednodušeného
vykazování

SC5

173

Příloha č. 3d: Harmonogram výzev OP Z pro rok 2017
Číslo výzvy

Název výzvy

Specifický cíl

Podporované aktivity

03_16_058

Výzva pro ÚSC (obce,
kraje, sdružení, asociace a
svazy)

Efektivní veřejná správa

03_16_117

Výzva pro ÚSC - hl.m.
Praha

Efektivní veřejná správa

03_16_056

Podpora podnikání mimo
Prahu
Vzdělávání zaměstnanců

Podpora zaměstnanosti
adaptability pracovní síly
Podpora zaměstnanosti
adaptability pracovní síly

a

Podpora dětských skupin
pro podniky i veřejnost dotace na vybudování a
provoz mimo Prahu
Podpora dětských skupin
pro podniky i veřejnost dotace na vybudování a
provoz v Praze
Výzva
na
podporu
zaměstnanosti vybraných
cílových skupin IP1.1

Podpora zaměstnanosti
adaptability pracovní síly

a

Projekty by měly územním samosprávným celkům pomoct připravit se
na inovace ve veřejné správě spojené s realizací reforem obsažených
ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy České republiky pro
období 2014 - 2020 či jiných strategických dokumentech.
Projekty by měly územním samosprávným celkům pomoct připravit se
na inovace ve veřejné správě spojené s realizací reforem obsažených
ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy České republiky pro
období 2014 - 2020 či jiných strategických dokumentech.
Výzva podpoří zaměstnanost žen ohrožených na trhu práce a mužů v
obdobné situaci
Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli,
zaměřené na odborné i klíčové kompetence. Vzdělávání poskytované v
oblasti IT, jazyků, softs skills a odborných dovedností.
Vybudování/transformace a provoz zařízení péče o děti typu dětská
skupina

Podpora zaměstnanosti
adaptability pracovní síly

a

Vybudování/transformace a provoz zařízení péče o děti typu dětská
skupina

Podpora zaměstnanosti
adaptability pracovní síly

a

Podpora dětských klubů
při základních školách s
možností podpory letních
příměstských
táborů
mimo Prahu

Podpora zaměstnanosti
adaptability pracovní síly

a

Zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti a
programy; bilanční a pracovní diagnostika; rekvalifikace; rozvoj
základních kompetencí; podpora vytváření nových pracovních míst;
podpora umístění na uvolněná pracovní místa; podpora aktivit k
získání pracovních návyků a zkušeností; podpora flexibilních forem
zaměstnání; doprovodná opatření umožňující začlenění na trh práce;
motivační aktivity; realizace nových či inovativních nástrojů v oblasti
zaměstnanosti
Zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu
stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby),
skupinová doprava do/ze školy zejména ve venkovských či
příměstských regionech s komplikovanou dopravní obslužností,
zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity, příměstské

03_17_072

03_17_073

03_17_074

03_17_075

03_17_077

a
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Typ územní dimenze
(podle NDÚD)

Číslo výzvy

Název výzvy

Specifický cíl

Podporované aktivity
tábory v době školních prázdnin.

03_17_078

Podpora dětských klubů
při základních školách s
možností podpory letních
příměstských táborů v
Praze

Podpora zaměstnanosti
adaptability pracovní síly

a

03_17_079

Chytrá změna v řízení,
příležitost k růstu.
Implementace doporučení
genderového auditu u
zaměstnavatelů
mimo
Prahu

Podpora zaměstnanosti
adaptability pracovní síly
Podpora zaměstnanosti
adaptability pracovní síly

a

03_17_131

Implementace doporučení
genderového auditu u
zaměstnavatelů v Praze

Podpora zaměstnanosti
adaptability pracovní síly

a

03_17_082

Sociální
inovace
(opakování výzvy č. 1)

Sociální
inovace
mezinárodní spolupráce

a

03_16_052

Výzva
na
podporu
sociálního začleňování v
SVL - 3.výzva

Sociální začleňování a boj s
chudobou

03_17_130

a

Zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu
stávajících institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby),
skupinová doprava do/ze školy zejména ve venkovských či
příměstských regionech s komplikovanou dopravní obslužností,
zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity, příměstské
tábory v době školních prázdnin.
Podpora zavádění konceptu age managementu u zaměstnavatelů,
podpora rozvoje řízení lidských zdrojů.
Zavádění opatření na podporu rovných příležitostí žen a mužů a
slaďování pracovního a rodinného života u zaměstnavatelů. Zaváděná
opatření vychází z výstupů provedeného genderového auditu (buď v
rámci výzev 50 a 51, nebo vlastní audit odpovídající standardu
provedený v posledních 2 letech)
Zavádění opatření na podporu rovných příležitostí žen a mužů a
slaďování pracovního a rodinného života u zaměstnavatelů. Zaváděná
opatření vychází z výstupů provedeného genderového auditu (buď v
rámci výzev 50 a 51, nebo vlastní audit odpovídající standardu
provedený v posledních 2 letech)
Testování a šíření nových řešení přetrvávajících nebo hrozících
sociálních problémů v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a
veřejné správy.
Aktivity v oblasti sociálního začleňování (včetně příslušných sociálních
služeb), které vyplývají ze schválených Strategických plánů sociálních
začleňování (SPSZ) na úrovni místních samospráv (obcí). Jedná se např.
o tyto aktivity: sociální služby (zejména terénní programy, odborné
sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny a děti),
služby pro rodiny a děti, rozvoj a podpora nástrojů sociálního bydlení;
podpora služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora
komunitní sociální práce, podpora komunitní práce; podpora
sociálního podnikání, podpora specifických nástrojů k prevenci a
řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách; podpora programů
prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality, atd.
(mimo projekty krajů, ITI, IPRÚ, MAS)
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Typ územní dimenze
(podle NDÚD)

Číslo výzvy

Název výzvy

Specifický cíl

Podporované aktivity

03_16_066

Podpora
procesu
transformace pobytových
služeb a podpora služeb
komunitního
typu
vzniklých po transformaci
(2. průběžná výzva)

Sociální začleňování a boj s
chudobou

03_17_071

Podpora
procesů
ve
službách
a
podpora
rozvoje sociální práce

Sociální začleňování a boj s
chudobou

03_17_129

Podpora
podnikání

Sociální začleňování a boj s
chudobou

Podpora transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních
služeb (zejména pro osoby se zdravotním postižením a seniory),
zařízení ústavní péče pro děti a rozvoj nových služeb komunitního
typu, ambulantních a terénních služeb a nových typů péče, včetně
rozvoje a rozšiřování nástrojů pro identifikaci a odstraňování dopadů
institucionalizace na uživatele pobytových sociálních služeb a rozvoje
individuálního plánování podpory zaměřené na integraci uživatele
ústavních služeb do běžného prostředí., řešení dopadů reformy
psychiatrické péče na systém sociálních služeb a provázání
s návaznými veřejně dostupnými službami.
Zavádění komplexních programů a vytváření podmínek přesahujících
jednotlivé oblasti podpory sociálního začleňování osob, zavádění
nástrojů mezioborové a meziresortní spolupráce při řešení situace
osob na úrovni poskytovatele služeb nebo na úrovni obce.
Přenos dobré praxe a podpora pilotních projektů k posílení
udržitelnosti a vyšší efektivnosti jednotlivých systémů (zapojování i
soukromého sektoru); opatření k zefektivňování procesů v sociálních
službách a ve službách pro rodiny a děti, rozvoj strategického řízení a
managementu s cílem podpořit prevenci a včasnou intervenci;
Vzdělávání v sociální oblasti.
Vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.

sociálního
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Typ územní dimenze
(podle NDÚD)

Příloha č. 3e: Harmonogram výzev OP ŽP pro rok 2017
Číslo
výzvy

Typ územní dimenze (podle NDÚD)
Specifický cíl

aktivity

1.1 Snížit množství vypouštěného
znečištění
do
povrchových
i
podzemních vod z komunálních zdrojů
a vnos znečišťujících látek do
povrchových a podzemních vod
1.1 Snížit množství vypouštěného
znečištění
do
povrchových
i
podzemních vod z komunálních zdrojů
a vnos znečišťujících látek do
povrchových a podzemních vod
1.1 Snížit množství vypouštěného
znečištění
do
povrchových
i
podzemních vod z komunálních zdrojů
a vnos znečišťujících látek do
povrchových a podzemních vod
1.1 Snížit množství vypouštěného
znečištění
do
povrchových
i
podzemních vod z komunálních zdrojů
a vnos znečišťujících látek do
povrchových a podzemních vod
1.2 Zajistit dodávky pitné vody v
odpovídající jakosti a množství
1.2 Zajistit dodávky pitné vody v
odpovídající jakosti a množství
1.3 Zajistit povodňovou ochranu
intravilánu

aktivita 1.1.1 a 1.1.2

1) Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena
integrovanými
nástroji
2) Územní dimenze zaměřená na oblast životního
prostředí

aktivita 1.1.3,
(omezení
: pouze opatření na ČOV a záchytné
zdrže na kanalizaci pro veřejnou potřebu)

1) Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena
integrovanými
nástroji
2) Územní dimenze zaměřená na oblast životního
prostředí

aktivita 1.1.1 a 1.1.2

1) Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena
integrovanými
nástroji
2) Územní dimenze zaměřená na oblast životního
prostředí

aktivita 1.1.3

1) Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena
integrovanými
nástroji
2) Územní dimenze zaměřená na oblast životního
prostředí

bez omezení, dle PD

Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí řešena
integrovanými nástroji
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí řešena
integrovanými nástroji
Územní dimenze zaměřená na oblast životní prostředí
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí řešena
integrovanými nástroji

62

1.3 Zajistit
intravilánu

povodňovou

ochranu

aktivity 1.3.1 - 1.3.3

74

1.3 Zajistit
intravilánu

povodňovou

ochranu

aktivity 1.3.1 - 1.3.3

42

38

71

72

43
73
45

Název výzvy

bez omezení, dle PD
bez omezení, dle PD

Územní dimenze zaměřená na oblast životní prostředí
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí řešena
integrovanými nástroji
Územní dimenze zaměřená na oblast životní prostředí
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí řešena
integrovanými nástroji

177

Číslo
výzvy

Typ územní dimenze (podle NDÚD)
Název výzvy

Specifický cíl

aktivity

46

1.4
Podpořit
protipovodňová opatření

preventivní

omezení na aktivitu 1.4.1 - zpracování
podkladů pro stanovení záplavových
území a map povodňového ohrožení

Územní dimenze zaměřená na oblast životní prostředí
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí řešena
integrovanými nástroji

47

1.4
Podpořit
protipovodňová opatření

preventivní

aktivita 1.4.3

63

1.4
Podpořit
protipovodňová opatření

preventivní

aktivita 1.4.3

Územní dimenze zaměřená na oblast životní prostředí
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí řešena
integrovanými nástroji
Územní dimenze zaměřená na oblast životní prostředí
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí řešena
integrovanými nástroji

64

1.4
Podpořit
protipovodňová opatření

preventivní

Aktivita 1.4.1 – Analýza odtokových
poměrů včetně návrhů možných
protipovodňových opatření

Územní dimenze zaměřená na oblast životní prostředí
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí řešena
integrovanými nástroji

66

1.4
Podpořit
protipovodňová opatření

preventivní

aktivita 1.4.3

67

2.1. Snížit emise z lokálního vytápění
domácností podílejících se na expozici
obyvatelstva nadlimitním koncentracím
znečišťujících látek
2.3
Zlepšit
systém
sledování,
hodnocení a předpovídání vývoje
kvality
ovzduší
a
souvisejících
meteorologických aspektů
3.1 Prevence vzniku odpadů

bez omezení, dle PD

Územní dimenze zaměřená na oblast životní prostředí
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí řešena
integrovanými nástroji
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí řešena
integrovanými nástroji Územní dimenze zaměřená na
oblast životního prostředí

3.2 Zvýšit podíl materiálového a
energetického využití odpadů
3.3 Rekultivovat staré skládky
3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit
ekologické zátěže
3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit
ekologické zátěže
3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit

bez omezení, dle PD

79

68
69
76
44
65
75

bez omezení, dle PD

Není identifikována územní dimenze

bez omezení, dle PD

bez omezení, dle PD
aktivity 3.4.2 a 3.4.3

Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí řešena
integrovanými nástroji
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí řešena
integrovanými nástroji
Územní dimenze zaměřená na oblast životního prostředí
Územní dimenze zaměřená na oblast životního prostředí

aktivita 3.4.2 a 3.4.3

Územní dimenze zaměřená na oblast životního prostředí

aktivita 3.4.2 a 3.4.3

Územní dimenze zaměřená na oblast životního prostředí
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Číslo
výzvy

Typ územní dimenze (podle NDÚD)
Název výzvy

Specifický cíl

aktivity

54

ekologické zátěže
3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit
ekologické zátěže
4.1 Zajistit příznivý stav předmětu
ochrany
národně
významných
chráněných území
4.1 Zajistit příznivý stav předmětu
ochrany
národně
významných
chráněných území
4.1 Zajistit příznivý stav předmětu
ochrany
národně
významných
chráněných území
4.1 Zajistit příznivý stav předmětu
ochrany
národně
významných
chráněných území
4.1 Zajistit příznivý stav předmětu
ochrany
národně
významných
chráněných území
4.2 Posílit biodiverzitu

58

4.2 Posílit biodiverzitu

bez omezení, dle PD

13

4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

aktivita 4.3.3

14

4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

aktivita 4.3.1

50

4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

aktivita 4.3.1: Zprůchodnění migračních
bariér pro živočichy a opatření k
omezování úmrtnosti živočichů spojené s
rozvojem technické infrastruktury vyplývající z Koncepce zprůchodnění říční
sítě ČR - aktualizace 2014

77
9

31

53

57

78

aktivita 3.4.1

Územní dimenze zaměřená na oblast životního prostředí

bez omezení, dle PD

Územní dimenze zaměřená na oblast životního prostředí

bez omezení, dle PD

Územní dimenze zaměřená na oblast životního prostředí

dle PD, vyjma opatření na implementaci
soustavy Natura 2000 a plánování péče o
území národního významu
dle PD, vyjma opatření na implementaci
soustavy Natura 2000 a plánování péče o
území národního významu
bez omezení, dle PD

Územní dimenze zaměřená na oblast životního prostředí

bez omezení, dle PD

1) Územní dimenze zaměřená na oblast životní prostředí
2) Územní dimenze pro rozvoj venkova
1) Územní dimenze zaměřená na oblast životní prostředí
2) Územní dimenze pro rozvoj venkova
1) Územní dimenze zaměřená na oblast životní prostředí
2) Územní dimenze pro rozvoj venkova
1) Územní dimenze zaměřená na oblast životní prostředí
2) Územní dimenze pro rozvoj venkova
1) Územní dimenze zaměřená na oblast životní prostředí
2) Územní dimenze pro rozvoj venkova
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Územní dimenze zaměřená na oblast životního prostředí

Územní dimenze zaměřená na oblast životního prostředí

Číslo
výzvy

Typ územní dimenze (podle NDÚD)
Specifický cíl

aktivity

51

4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

52

4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

aktivita 4.3.3: Revitalizace a podpora
samovolné renaturace vodních toků a
niv, obnova ekostabilizačních funkcí
vodních a na vodu vázaných ekosystémů
- opatření vyplývající z plánů dílčích
povodí
Aktivita 4.3.1: Zprůchodnění migračních
bariér pro živočichy a opatření k
omezování úmrtnosti živočichů spojené s
rozvojem technické infrastruktury –
opatření vyplývající z plánů dílčích povodí
Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či
posílení funkčnosti krajinných prvků a
struktur – opatření vyplývající z plánů
dílčích povodí
aktivita 4.3.2: zpracování plánů ÚSES

55

4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

59

4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

56
60

4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

70

5.1 Snížit energetickou náročnost
veřejných budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů energie
5.2 Dosáhnout vysokého energetického
standardu nových veřejných budov

61

Název výzvy

dle PD, vyjma opatření na zpracování
plánů ÚSES a opatření vyplývajících z
plánů dílčích povodí a Koncepce
zprůchodnění říční sítě ČR - aktualizace
2013
dle PD, vyjma opatření na zpracování
plánů ÚSES a opatření vyplývajících z
plánů dílčích povodí a Koncepce
zprůchodnění říční sítě ČR - aktualizace
2014
bez omezení, dle PD
bez omezení, dle PD

1) Územní dimenze zaměřená na oblast životní prostředí
2) Územní dimenze pro rozvoj venkova

1) Územní dimenze zaměřená na oblast životní prostředí
2) Územní dimenze pro rozvoj venkova
1) Územní dimenze zaměřená na oblast životní prostředí
2) Územní dimenze pro rozvoj venkova

1) Územní dimenze zaměřená na oblast životní prostředí
2) Územní dimenze pro rozvoj venkova

Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí

bez omezení, dle PD

Není identifikována územní dimenze

bez omezení, dle PD

Není identifikována územní dimenze
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Příloha č. 3f: Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2017
Typ územní dimenze (podle NDÚD)
Číslo výzvy

Název výzvy

Specifický cíl

Aktivity

01_17_127

I. Výzva Inovace Inovační projekt - ITI

1.1
Zvýšit
inovační
výkonnost podniků

Inovační projekty: produktové inovace, procesní inovace, 1)
organizační inovace, marketingová inovace.
2)
3)

01_17_124

I. Výzva Inovace Projekt na ochranu
práv průmyslového
vlastnictví - ITI

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

Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v ČR a 1)
zahraničí
ve
formě:
Vynálezů/patentů, Ochranných známek, Užitných vzorů, 2)
Průmyslových vzorů
3)

01_17_121

I. Výzva Potenciál - ITI

1.1
Zvýšit
inovační
výkonnost podniků

Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, 1)
vývoje a inovací.
2)
3)

01_17_125

I. Výzva Aplikace - ITI

1.1
Zvýšit
inovační
výkonnost podniků

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního 1)
vývoje.
2)
3)

01_17_126

I. Inovační vouchery ITI

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

nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb

1)
2)
3)

01_17_122

I. Výzva Partnerství
znalostního transferu
- ITI

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

Partnerství mezi MSP a org.pro výzkum a šíření znalostí 1)
za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií, ke
kterým podnik nemá přístup.
2)
3)

01_17_123

I. Výzva Spolupráce Klastry - ITI

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

Kolektivní
výzkum,
Sdílená
Internacionalizace, Rozvoj klastru

infrastruktura, 1)
2)
3)
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Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu
práce a podnikání
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena integrovanými nástroji
Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu
práce a podnikání
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena integrovanými nástroji
Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu
práce a podnikání
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena integrovanými nástroji
Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu
práce a podnikání
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena integrovanými nástroji
Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu
práce a podnikání
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena integrovanými nástroji
Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu
práce a podnikání
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena integrovanými nástroji
Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu
práce a podnikání
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí

Typ územní dimenze (podle NDÚD)
Číslo výzvy

01_17_128

01_17_115

Název výzvy

I. Výzva Služby
infrastruktury – ITI

I. Výzva Technologie ITI

Specifický cíl

1.2 Zvýšit intenzitu a
účinnost spolupráce ve
výzkumu,
vývoji
a
inovacích
2.1
Zvýšit
konkurenceschopnost
začínajících a rozvojových
MSP

Aktivity

Provozování
inovační
infrastruktury
Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení
nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné
využívání
technologií
Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury
Pořízení nových strojů, technologických zařízení a
vybavení, podporována bude ekonomická činnost
vymezená seznamem podporovaných ekonomických
činností podle CZ-NACE, který bude přílohou výzvy.

1)
2)
3)
1)
2)

řešena integrovanými nástroji
Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu
práce a podnikání
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena integrovanými nástroji
Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu
práce a podnikání
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena integrovanými nástroji

01_17_118

I. Výzva Nemovitosti ITI

2.3 Zvýšit využitelnost
infrastruktury
pro
podnikání

Modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající 1)
zastaralé podnikatelské infrastruktury, rekonstrukce
objektů typu brownfield (revitalizace podnikatelských 2)
ploch, rekonstrukce technicky nevyhovujících objektů).

Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu
práce a podnikání
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena integrovanými nástroji

01_17_119

I. Výzva Školicí
střediska - ITI

2.4 Zvýšit kapacitu pro
odborné vzdělávání v
MSP

Rekonstrukce a výstavba školicích středisek v MSP, 1)
vzdělávání zaměstnanců v MSP.
2)

Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu
práce a podnikání
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena integrovanými nástroji

01_17_095

I. Výzva Úspory
energie v SZT -ITI

3.5
Zvýšit
účinnost
soustav
zásobování
teplem

Rekonstrukce a rozvoj v SZT, zvyšování účinnosti KVET.

Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu
práce a podnikání
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena integrovanými nástroji

1)
2)

-

I. Výzva Expanze 3)

2.1 Zvýšit
konkurenceschopnost
začínajících a rozvojových
MSP

Realizace rozvojových podnikatelských záměrů formou 1)
úvěru nebo záruk.
2)

Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu
práce a podnikání
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena integrovanými nástroji

-

I. Výzva Úspory
energie - finanční
nástroj 3)

3.2 Zvýšit energetickou
účinnost podnikatelského
sektoru

Aktivity spojené s úsporou konečné spotřeby energie.

Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu
práce a podnikání

182

Typ územní dimenze (podle NDÚD)
Číslo výzvy

Název výzvy

Specifický cíl

Aktivity

-

I. Výzva Úspory
energie v SZT finanční nástroj 3)

3.5
Zvýšit
účinnost
soustav
zásobování
teplem

Instalace a modernizace vysokoúčinných plynových 1)
kogeneračních jednotek v soustavách zásobování
tepelnou energií.
2)

Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu
práce a podnikání
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena integrovanými nástroji

01_17_115

II. Výzva Inovační
vouchery

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

nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb

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

Kolektivní
výzkum,
Sdílená
Internacionalizace, Rozvoj klastru

Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu
práce a podnikání
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena integrovanými nástroji
Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu
práce a podnikání
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena integrovanými nástroji
Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu
práce a podnikání
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena integrovanými nástroji
Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu
práce a podnikání
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena integrovanými nástroji
Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu
práce a podnikání

01_17_103

IV. Výzva Spolupráce klastry

1)
2)
3)

infrastruktura, 1)
2)
3)

01_17_102

III. Výzva Partnerství
znalostního transferu

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

Partnerství mezti MSP a org.pro výzkum a šíření znalostí 1)
za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií, ke
kterým podnik nemá přístup.
2)
3)

01_17_104

I. Výzva Proof of
concept

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

Aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu 1)
nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným
uplatněním v praxi.
2)
3)

01_17_096

III. Výzva
Nízkouhlíkové
technologie

Nízkouhlíkové inovativní technologie.

01_17_097

III. Výzva Smart grids
II: Přenosová síť
(velké projekty)

3.4 Uplatnit inovativní
nízkouhlíkové technologie
v oblasti nakládání energií
a při využívání
druhotných surovin
3.6 Posílit energetickou
bezpečnost přenosové
soustavy

Výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení
přenosové soustavy a transformoven (v souladu s
konceptem chytrých sítí).

Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu
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01_17_109

IV. Výzva Inovace

1.1
Zvýšit
inovační
výkonnost podniků

produktová inovace, procesní inovace, organizační 1)
inovace, marketingová inovace
2)

Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu
práce a podnikání
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
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Typ územní dimenze (podle NDÚD)
Číslo výzvy

Název výzvy

Specifický cíl

Aktivity
3)

Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena integrovanými nástroji
Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu
práce a podnikání
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena integrovanými nástroji
Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu
práce a podnikání
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena integrovanými nástroji
Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu
práce a podnikání
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena integrovanými nástroji
Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu
práce a podnikání
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena integrovanými nástroji
Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu
práce a podnikání
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena integrovanými nástroji
Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu
práce a podnikání
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena integrovanými nástroji
Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu
práce a podnikání
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí

01_17_093

IV. Výzva Potenciál

1.1
Zvýšit
inovační
výkonnost podniků

založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, 1)
vývoje a inovací
2)
3)

01_17_106

IV. Výzva Aplikace bez účinné
spolupráce

1.1
Zvýšit
inovační
výkonnost podniků

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního 1)
vývoje
2)
3)

01_17_107

IV. Výzva Aplikace - s
účinnou spoluprací

1.1
Zvýšit
inovační
výkonnost podniků

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního 1)
vývoje
2)
3)

01_17_105

III. Výzva Spolupráce TP

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

Rozvoj technologických platforem.

IV. Výzva Služby
infrastruktury aktivita a)

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

poskytování služeb inovativním podnikům - MSP

IV. Výzva Služby
infrastruktury Veřejná podpora aktivita b)

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

Provozování inovační infrastruktury

IV. Výzva Služby
infrastruktury Neveřejná podpora -

1.2 Zvýšit intenzitu a
účinnost spolupráce ve
výzkumu,
vývoji
a

Provozování inovační infrastruktury

01_17_116

01_17_108

01_17_110

1)
2)
3)
1)
2)
3)
1)
2)
3)
1)
2)
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Název výzvy

Specifický cíl

aktivita b)

inovacích

01_17_111

IV. Výzva Služby
infrastruktury Veřejná podpora aktivita c)

01_17_112

01_17_113

Aktivity
3)

Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena integrovanými nástroji

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

rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového 1)
vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání
technologií
2)
3)

IV. Výzva Služby
infrastruktury Neveřejná podpora aktivita c)

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

rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového 1)
vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání
technologií
2)
3)

IV. Výzva Služby
infrastruktury Veřejná podpora aktivita d)

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

výstavba nové sdílené inovační infrastruktury

IV. Výzva Služby
infrastruktury Neveřejná podpora aktivita d)

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

výstavba nové sdílené inovační infrastruktury

01_17_098

III. Výzva Smart grids
I: Distribuční sítě

3.3 Zvýšit aplikaci prvků
inteligentních
sítí
v distribučních
soustavách

Nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v
distribučních soustavách, nasazení technologických
prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality
elektrické energie v distribučních soustavách, řešení
lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a
provozovatelem distribuční sítě.

Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu
práce a podnikání
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena integrovanými nástroji
Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu
práce a podnikání
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena integrovanými nástroji
Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu
práce a podnikání
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena integrovanými nástroji
Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu
práce a podnikání
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena integrovanými nástroji
Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu
práce a podnikání

01_17_099

III. Výzva Úspory
energie (podpora
vícenákladů samostatná výzva)

3.2 Zvýšit energetickou
účinnost podnikatelského
sektoru

Aktivity spojené s úsporou konečné spotřeby energie.

01_17_114

1)
2)
3)
1)
2)
3)
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Číslo výzvy

Název výzvy

Specifický cíl

Aktivity

01_17_100

III. Výzva Obnovitelné
zdroje energie

II. Výzva
Vysokorychlostní
internet
VI. Výzva Technologie

Vybudování, rekonstrukce MVE, vyvedení tepla ze 1)
stávajících BS, výstavba a rekonstrukci zdrojů tepla a
kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a 2)
vyvedení tepla.
Modernizace, rozšiřování a budování sítí pro
vysokorychlostní internet.

Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu
práce a podnikání
Jinak vymezená územní dimenze

01_17_094

3.1. Zvýšit podíl výroby
energie z obnovitelných
zdrojů na hrubé konečné
spotřebě ČR
4.1
Zvětšit
pokrytí
vysokorychlostním
přístupem k internetu
2.1
Zvýšit
konkurenceschopnost
začínajících a rozvojových
MSP

Podnikatelské záměry začínajících podnikatelů - pořízení 1)
nových strojů, technologických zařízení a vybavení,
podporovaná bude ekonomická činnost vymezená 2)
seznamem podporovaných ekonomických činností podle
CZ NACE, který bude přílohou výzvy
Aktivity spojené s úsporou konečné spotřeby energie.

Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu
práce a podnikání
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena integrovanými nástroji

zadávání zakázek na služby v oblasti výzkumu a vývoje

Územní dimenze pro řešení problémů v oblasti trhu
práce a podnikání
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
Územní dimenze pro rozvoj měst a jejich zázemí
řešena integrovanými nástroji

01_17_120

01_17_101

IV. Výzva Úspory
energie

01_16_052

PCP - I.výzva

3.2 Zvýšit energetickou
účinnost podnikatelského
sektoru
1.1
Zvýšit
inovační
výkonnost podniků

1)
2)
3)
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