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Podmínka:

soustředit se na věcné priority EU –

TEMATICKÉ CÍLE

… a zároveň… 

Důraz na zohlednění 

ÚZEMNÍ DIMENZE



Tematické cíle



• Stěžejní dokument členského státu s Evropskou komisí, základní

podmínka pro čerpání finančních prostředků z Evropských

strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014–2020. 

• Analyzuje současnou socioekonomickou situaci České republiky,

zdejší disparity, silné a slabé stránky, rozvojové potřeby a potenciál. 

• Definuje priority a očekávané výsledky pro celé programové období. 

• Tato analýza je klíčovým ukazatelem, kam bude směřována podpora 

z ESI fondů. 

• Informuje o naplňování předběžných podmínek, což je soubor opatření, která musí být 

splněna, aby Česká republika mohla čerpat finanční prostředky z ESI fondů.

• Hierarchicky je nadřazena všem operačním programům, ale neobsahuje detailní 

informace týkající se programů.

• Dohoda o partnerství byla definitivně schválena Evropskou komisí dne 26. srpna 2014, 

čímž byl ukončen téměř tříletý proces vyjednávání o tomto dokumentu.

Dohoda o partnerství

Pod vedením MMR byla Dohoda o partnerství připravována v rámci širokého partnerství, které zahrnovalo zástupce Evropské 

komise, ostatních resortů, regionálních i místních samospráv, zaměstnavatelských i zaměstnaneckých svazů, neziskového sektoru, 

akademické sféry a mnohé další. 

Dohoda o partnerství je dokument založený na široké shodě všech zainteresovaných aktérů v ČR. 



Dohoda o partnerství - cíle a priority 

pro období 2014–2020



Definice:
• Možnost koncentrovat prostředky z programů Evropských strukturálních a investičních fondů ve 

specifických typech území podporující konkurenceschopnost ČR a také zohledňující požadavek na 
vyrovnávání územních disparit

• Zakotvena v Dohodě o partnerství

• Základní typy území: ekonomická vyspělost, město/metropole/venkov, stabilizovaná/periferní aj.

• Existuje několik typů územních dimenzí, podle oblastí, jejichž problémy je třeba řešit

Speciální nástroje implementace podpory v území:
• ITI (Integrované územní investice)

• IPRÚ (Integrovaný plán rozvoje území)

• JAP (Společný akční plán)

• CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj)

Územní dimenze v ČR:
• Národní dokument k územní dimenzi (NDÚD) – vládou schválená verze

• Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 (MPIN) -
vládou schválená verze

Aplikace územní dimenze v praxi:
• Prvek územní dimenze musí obsahovat každý program financovaný z ESIF

• Tzn. pro každý typ intervence/opatření musí být určeno, pro jaký typ území je možné ho použít

• Programy Evropské územní spolupráce jsou zacíleny na geograficky vymezený typ území

Územní dimenze



Národní orgán pro koordinaci:
• Zodpovídá za řízení a koordinaci realizace Dohody o partnerství, nastavuje metodiku, dohlíží na 

plnění stanovených milníků, koordinuje plánování výzev, sleduje naplňování předběžných 
podmínek, informuje vládu o situaci ve využívání ESIF, je partnerem EK, spravuje jednotný 
monitorovací systém aj.

Úřad vlády
• Je gestorem za Národní program reforem (rozpracování Strategie Evropa 2020 v podmínkách 

členského státu)

Platební a certifikační orgán
• Přijímá platby z EU, spravuje prostředky z rozpočtu EU, vypracovává souhrnné žádosti o platbu a 

předkládá je EK, vede účetnictví a nastavuje metodiku pro finanční toky a provádění certifikace 
výdajů aj.

Auditní orgán
• Zajišťuje provádění auditů systému řízení a kontroly řídicích orgánů a audity vzorku operací, 

vykonává činnosti nezávislého auditního subjektu, vypracovává kontrolní zprávy aj.

Řídící orgány
• Zodpovídají za samotné řízení, provádění, monitorování a vyhodnocování programů

Další
• Centrální kontaktní bod AFCOS, Platební agentura a certifikační subjekt aj.

Systém řízení a koordinace



Zajištění informovanosti

Webové stránky:
• www.dotaceeu.cz: Vše na jednom místě. Programové 

dokumenty, veškeré metodiky, harmonogramy výzev, 
kalendáře akcí, příručky a instruktážní videa, odkazy na další 
zdroje informací, dokumenty ke stažení, chat, zelená linka 
apod.

• Stránky jednotlivých řídicích orgánů: Informace týkající se 
příslušného operačního programu

Publikace, brožury
• Určené širší odborné veřejnosti, obsahují souhrnné informace 

o ESI fondech, Dohodě o partnerství apod. Publikace budou 
vydávány v průběhu celého období podle aktuální situace.

Informační a monitorovací systém MS 2014+
• Určený registrovaným uživatelům, tj. zejména žadatelům a 

příjemcům. Obsahuje informace týkající se programu, dané 
výzvy, podmínek pro žadatele a příjemce. Jeho 
prostřednictvím probíhá veškerá komunikace s poskytovatelem 
podpory.

Semináře, školení
• Určené potenciálním žadatelům, vysvětlení postupu při 

zpracování žádosti o dotaci, práce se systémem MS2014+, 
zodpovězení dotazů. On-line přenosy na sociálních sítích!

Média
• Rozhovory, odborné i osvětové články určené široké veřejnosti

http://www.dotaceeu.cz/


Programy 2014–2020 
Program

Alokace v mld. 

EUR
Tematické cíle

Integrovaný regionální operační program 4,63 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11

OP Doprava 4,70 7

OP Životní prostředí 2,64 4, 5, 6

OP Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost

4,33 1, 2, 3, 4, 7

OP Zaměstnanost 2,13 8, 9, 11

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2,78 1, 9, 10

OP Technická pomoc 0,22 -

OP Praha - pól růstu ČR 0,20 1, 4, 8, 9, 10

Program rozvoje venkova 2,17 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

OP Rybářství 0,03 3, 6

CELKEM 23,83



Příděly prostředků z ESI fondů do 

jednotlivých programů



Operační programy 2014-2020

Integrovaný regionální operační program

• Gesce: Ministerstvo pro místní rozvoj

• Zaměření: Doprava v regionech, zkvalitnění veřejných služeb,

veřejná správa.

• Charakteristika: Jeden centrální program pro všechny regiony (některé aktivity 

včetně Prahy), podpora terénních a komunitních přístupů v sociální integraci, 

rozšíření podpory nástrojů pro podporu sociální integrace – sociální bydlení, 

sociální podnikání a posun v zacílení na napojení sítě TEN-T u silniční 

infrastruktury, veřejná správa a veřejné služby, CLLD.

• Podporované oblasti:
– Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

– Prioritní osa 2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

– Prioritní osa 3. Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 

– Prioritní osa 4. Komunitně vedený místní rozvoj 

• Aktuální stav: program schválen 4. 6. 2015, vyhlášeny 4 výzvy (do konce září 

další 3, do konce roku celkem 19 výzev v objemu 37 mld. Kč)



• Výzva č. 1 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy (10 mld. Kč)

• Výzva č. 2 Územní plány (535 mil. Kč)

• Výzva č. 3 Regulační plány (200 mil. Kč)

• Výzva č. 4 Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání 

(400 mil. Kč)
(finanční částky = podíl EFRR)

IROP 2014-2020 – dosud 

vyhlášené výzvy

http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/Zari-ve-znameni-vyzev-z-IROPu-Nyni-je-mu-

venovana-dalsi-videominuta-K

https://www.youtube.com/watch?v=GF8xIL-ZEJg

http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/Zari-ve-znameni-vyzev-z-IROPu-Nyni-je-mu-venovana-dalsi-videominuta-K
https://www.youtube.com/watch?v=GF8xIL-ZEJg
https://www.youtube.com/watch?v=GF8xIL-ZEJg
https://www.youtube.com/watch?v=GF8xIL-ZEJg


Operační programy 2014-2020

OP Doprava

• Gesce: Ministerstvo dopravy

• Zaměření: Silniční a železniční doprava,

silniční infrastruktura 

• Charakteristika: Soustředění podpory na zásadní projekty z hlediska klíčových 

potřeb ČR, důraz na podporu udržitelných forem dopravy a snižování negativních 

vlivů dopravy na ŽP, využití integrovaných přístupů k řešení dopravních problémů 

ve městech.

• Podporované oblasti:

– Prioritní osa 1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu

– Prioritní osa 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou 

mobilitu

– Prioritní osa 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T

• Aktuální stav: program schválen dne 11. 5. 2015, výzvy dosud nevyhlášeny



Operační programy 2014-2020

OP Životní prostředí

• Gesce: Ministerstvo životního prostředí

• Zaměření: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní,

zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, nakládání s odpady, ochrana 

a péče o přírodu a krajinu a energetické úspory.

• Charakteristika: Efektivnější využívání zdrojů, zaměření na konkrétní 

zdroje znečišťování ovzduší, u nakládání s odpady větší důraz na prevenci, 

protipovodňová opatření.

• Podporované oblasti:

– Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

– Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

– Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

– Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

– Prioritní osa 5: Energetické úspory

• Aktuální stav: program schválen 30. 4. 2015, vyhlášeno 16 výzev



Operační programy 2014-2020

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

• Gesce: Ministerstvo průmyslu a obchodu

• Zaměření: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, rozvoj

podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, energetické 

úspory a rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a ICT.

• Charakteristika: Přenos technologií a spolupráce odvětví výzkumu a vývoje a 

inovačních firem, posun od budování inovační infrastruktury k jejímu rozvoji a 

efektivnímu využívání, posílení role finančních nástrojů, větší důraz na využití 

výsledků aplikovaného průmyslového výzkumu a vývoje v praxi.

• Podporované oblasti:
– Prioritní osa 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

– Prioritní osa 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP

– Prioritní osa 3: Účinné nakládání energií, rozvoj energ. infrastruktury a obnovitelných zdrojů 

energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druh. surovin 

– Prioritní osa 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a ICT 

• Aktuální stav: program schválen 30. 4. 2015, vyhlášeno 11 výzev



Operační programy 2014-2020

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

• Gesce: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

• Zaměření: Posílení kapacit pro výzkum, rozvoj vysokých škol a lidských 

zdrojů pro výzkum a vývoj a rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 

primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

• Charakteristika: Větší podpora vysokým školám, propojení modernizace 

výzkumné infrastruktury a zařízení ("tvrdé aktivity") a rozvoj výzkumných 

týmů a jejich kapacity ("měkké aktivity"), podpora dlouhodobého 

strategického partnerství v oblasti výzkumu a vývoje, využití regionálních 

center VaV postavených v období 2007-13, podpora sociální integrace dětí a 

žáků, zvýšení kvality vzdělávání

• Podporované oblasti:
– Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 

– Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 

– Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a 

sekundárnímu vzdělávání 

• Aktuální stav: program schválen 13. 5. 2015, vyhlášeno 5 výzev.



Operační programy 2014-2020

OP Zaměstnanost

• Gesce: Ministerstvo práce a sociálních věcí

• Zaměření: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly,

sociální začleňování a boj s chudobou, sociální inovace 

a mezinárodní spolupráce a efektivní veřejná správa. 

• Charakteristika: Zaměření na propojení dalšího vzdělávání s potřebami 

trhu práce, transformace a deinstitucionalizace sociální a zdravotní péče, 

větší důraz na integrovaná řešení.

• Podporované oblasti:
– Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

– Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou 

– Prioritní osa 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 

– Prioritní osa 4: Efektivní veřejná správa 

• Aktuální stav: program schválen 6. 5. 2015, vyhlášeno 16 výzev



OP Praha pól růstu

• Gesce: Hlavní město Praha

• Zaměření: Posílení výzkumu, technologického rozvoje

a inovací, udržitelná mobilita a energetické úspory, 

podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě, vzdělání a vzdělanost 

a podpora zaměstnanosti.

• Charakteristika: multifondový program úžeji zaměřený na řešení klíčových 

problémů, koncentrace podpory na vybrané tematické cíle a investiční 

priority (prorůstová a inovativní opatření).

• Podporované oblasti:

– Prioritní osa 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 

– Prioritní osa 2: Udržitelná mobilita a energetické úspory

– Prioritní osa 3: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

– Prioritní osa 4: Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

• Aktuální stav: program schválen 11.6.2015, výzvy dosud nevyhlášeny

Operační programy 2014-2020

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLmQ6Lu8wccCFcNZFAodtLUIpA&url=http://sestricka.com/clanky-zdravotnictvi/page/11&ei=x-zaVfmQKsOzUbTroqAK&psig=AFQjCNFChMBtgUO6t1zA6_Alt_9lYMI9mQ&ust=1440497192277913
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLmQ6Lu8wccCFcNZFAodtLUIpA&url=http://sestricka.com/clanky-zdravotnictvi/page/11&ei=x-zaVfmQKsOzUbTroqAK&psig=AFQjCNFChMBtgUO6t1zA6_Alt_9lYMI9mQ&ust=1440497192277913


Operační programy 2014-2020

OP Rybářství

• Gesce: Ministerstvo zemědělství

• Zaměření: udržitelná a konkurenceschopná akvakultura založená na 

inovacích, konkurenceschopnosti, znalostech a účinnějším využívání zdrojů. 

• Charakteristika: Podpora investic do zachování udržitelné produkce tržních 

ryb, zvýšení podílu zpracovaných ryb a jejich konzumace, podpora transferu 

vědeckých poznatků do podniků vedoucí ke zlepšení stavu životního 

prostředí a biologické rozmanitosti.

• Podporované oblasti

– Priorita Unie 2: Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a 

konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající 

zdroje 

– Priorita Unie 3:  Podpora provádění společné rybářské politiky 

– Priorita Unie 5: Podpora uvádění na trh a zpracování

• Aktuální stav: program schválen 4. 6. 2015, vyhlášení výzev plánováno na 

říjen 2015



Operační programy 2014-2020
Program rozvoje venkova

• Gesce: Ministerstvo zemědělství

• Zaměření: Hlavními cíli PRV jsou konkurenceschopné zemědělství,

udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu, 

a dále vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

• Podporované oblasti:

– Priorita 1: Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a na venkově

– Priorita 2: Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů 

zemědělské činnosti, podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného 

obhospodařování lesů

– Priorita 3: Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských 

produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství 

– Priorita 4: Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím 

– Priorita 5: Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku 

odolnou vůči klimatu v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví

– Priorita 6: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve 

venkovských oblastech

• Aktuální stav: program schválen 26.5.2015, vyhlášeno 5 výzev 



Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020

Interreg V-A: ČR – Polsko
• Gesce: Ministerstvo pro místní rozvoj (ŘO)

• Zaměření: regionální a místní projekty s 

přeshraničním významem. Při výběru 

projektů bude kladen velký důraz na jejich 

skutečné přeshraniční dopady a vybírány 

budou pouze takové projekty, které mohou 

prokázat významný pozitivní dopad na 

česko-polské příhraničí. 

• Podporované oblasti:

– Priorita 1: Společné řízení rizik

– Priorita 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních 

zdrojů pro podporu zaměstnanosti

– Priorita 3: Vzdělání a kvalifikace

– Priorita 4: Spolupráce institucí a komunit

• Aktuální stav: program schválen 

23.6.2015,vyhlášeno 8 výzev

• Alokace: 226 mil. EUR



Interreg V-A: Slovenská 

republika – ČR
• Gesce: Ministerstvo pro místní rozvoj 

(národní orgán)

• Zaměření: regionální a místní projekty 

s přeshraničním významem. Při výběru 

projektů bude kladen velký důraz na 

jejich skutečné přeshraniční dopady

a vybírány budou pouze takové 

projekty, které mohou prokázat 

významný pozitivní dopad na česko-

slovenské příhraničí. 

• Podporované oblasti:

– Priorita 1: Využívání inovačního 

potenciálu

– Priorita 2: Kvalitní životní prostředí

– Priorita 3: Rozvoj místních iniciativ

• Aktuální stav: program schválen 

11.6.2015, výzvy dosud nevyhlášeny

• Alokace: 90,1 mil. EUR

Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020



Interreg V-A:  Rakousko – ČR
• Gesce: Ministerstvo pro místní rozvoj (NO)

• Zaměření: regionální a místní projekty s 

přeshraničním významem. Při výběru 

projektů bude kladen velký důraz na jejich 

skutečné přeshraniční dopady a vybírány 

budou pouze takové projekty, které mohou 

prokázat významný pozitivní dopad na 

česko- rakouské příhraničí. 

• Podporované oblasti:

– Priorita 1: Posílení výzkumu, 

technologického rozvoje a inovací

– Priorita 2: Životní prostředí a zdroje

– Priorita 3: Rozvoj  lidských zdrojů

– Priorita 4:Udržitelné sítě a institucionální 

spolupráce 

• Aktuální stav: program schválen 

23.6.2015, výzvy dosud nevyhlášeny

• Alokace: 97 mil. EUR

Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020



Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020

Interreg V-A: Bavorsko – ČR
• Gesce: Ministerstvo pro místní rozvoj 

(národní orgán)

• Zaměření: regionální a místní projekty s 

přeshraničním významem. Při výběru 

projektů bude kladen velký důraz na jejich 

skutečné přeshraniční dopady a vybírány 

budou pouze takové projekty, které mohou 

prokázat významný pozitivní dopad na česko-

bavorské příhraničí. 

• Podporované oblasti:

– Priorita 1: Posílení výzkumu, 

technologického rozvoje a inovací

– Priorita 2: Ochrana životního prostředí a 

účinné využívání zdrojů

– Priorita 3: Investice do dovedností a 

vzdělávání

– Priorita 4:Udržitelné sítě a institucionální 

spolupráce 

• Aktuální stav: program schválen 

17.12.2014, výzvy dosud nevyhlášeny

• Alokace: 103,4 mil. EUR



Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020

Interreg V-A: Sasko – ČR
• Gesce: Ministerstvo pro místní rozvoj 

(národní orgán)

• Zaměření: regionální a místní projekty s 

přeshraničním významem. Při výběru 

projektů bude kladen velký důraz na jejich 

skutečné přeshraniční dopady a vybírány 

budou pouze takové projekty, které mohou 

prokázat významný pozitivní dopad na česko-

saské příhraničí. 

• Podporované oblasti:

– Priorita 1: Podpora přizpůsobení se změně 

klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik

– Priorita 2: Ochrana životního prostředí a 

účinné využívání zdrojů

– Priorita 3: Investice do vzdělávání, odborné 

přípravy a odborného výcviku k získávání 

dovedností a do celoživotního učení

– Priorita 4: Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné 

veřejné správy

• Aktuální stav: program schválen 11.06.2015, výzva vyhlášena 31.7.2015

• Alokace: 157,9 mil. EUR



Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020

Interreg V-A: Central Europe
• Gesce: Ministerstvo pro místní rozvoj 

(národní koordinátor)

• Zaměření: Výzvy, potřeby a potenciál na 

nadnárodní úrovni, tj. cílem je řešení 

společných problémů nadnárodního 

významu. Do projektů se mohou zapojit 

subjekty z veřejného i soukromého sektoru.

• 72 regionů NUTS II, 9 států

• Podporované oblasti:

– Priorita 1: Spolupráce v oblasti inovací s 

cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední 

Evropy

– Priorita 2: Spolupráce v oblasti 

nízkouhlíkových strategií ve Střední 

Evropě

– Priorita 3: Spolupráce v oblasti přírodních 

a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve 

Střední Evropě
– Priorita 4: Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě

• Aktuální stav: program schválen 16.12.2014, vyhlášena 1 výzva, uzavřeno 1. kolo

• Alokace:  246 mil. EUR



Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020

Interreg V-A: Danube
• Gesce: Ministerstvo pro místní rozvoj 

(národní koordinátor)

• Zaměření: Výzvy, potřeby a potenciál na 

nadnárodní úrovni, tj. cílem je řešení 

společných problémů  Podunají. Do 

projektů se mohou zapojit subjekty z 

veřejného i soukromého sektoru.

• 14 států (9 EU, 5 non EU)

• Podporované oblasti:

– Priorita 1: Inovativně a sociálně 

zodpovědný Dunajský region

– Priorita 2: Environmentálně a kulturně 

zodpovědný Dunajský region

– Priorita 3: Lépe propojený Dunajský region

– Priorita 4: Dobře řízený Dunajský region

• Aktuální stav: program schválen 20.08.2015, vyhlášení  1. výzvy 23. září do 3.11. 2015 

možné předkládat projektové žádosti!

• Alokace:  222 mil. EUR



Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020

URBACT III
• Gesce: Ministerstvo pro místní rozvoj (národní 

koordinátor)

• Zaměření: otevírá možnost všem městům posílit kvalitu 

strategického řízení, podporuje výměnu zkušeností mezi 

evropskými městy a dále uplatnění a šíření znalostí ve 
všech oblastech spojených s udržitelným rozvojem měst.

• Žadatelé: města, městské části a organizované 

aglomerace, dále omezeně instituce vlastněné městem, 

veřejná správa na regionální a národní úrovni, státní 

univerzity, výzkumná centra zapojené do rozvoje měst z 

28 států EU, Norska a Švýcarska

• Podporované oblasti:

– Priorita 1:  Tvorba mezinárodních sítí k podpoře měst 

– Priorita 2: Rozvoj schopností aktérů zapojených do rozvoje 

měst 

– Priorita 3: Uplatnění a šíření znalostí o tvorbě a 

implementaci strategií udržitelného rozvoje měst na místní, 

regionální i národní úrovni

• Aktuální stav: program schválen 20.12.2014, vyhlášena (a uzavřena) 1 výzva

• Alokace:  74,3 mil. EUR



Programy meziregionální spolupráce 2014-2020

INTERREG EUROPE
•Gesce: Ministerstvo pro místní rozvoj 

(národní koordinátor)

•Zaměření: Spolupráce, vytváření sítí, 

výměna praxe a nápadů, hledání 

společných řešení, partnerství, šíření 

znalostí a zkušeností

•Určeny pro orgány regionálního rozvoje 

a územní samosprávy

•Podporované oblasti:

– Priorita 1:  Výzkum, technologický 

rozvoj a inovace

– Priorita 2: Konkurenceschopnost 

malých a středních podniků

– Priorita 3: 3.Nízkouhlíkové 

hospodářství

– Priorita 4: 4.Životní prostředí a 

účinné nakládání se zdroji

•Aktuální stav: program schválen 17.06.2015, 

vyhlášena 1 výzva, předloženo 237 žádostí, nyní 

probíhá hodnocení



Základní fáze zjednodušeného procesu 

čerpání dotací

Výzvy pro předkládání 

projektových žádostí

Podání 

projektové 

žádosti

Výběr 

projektu

a jeho 

hodnocení

Realizace projektu, 

žádost o platbu 

a proplácení, 

kontroly 

• sjednocení požadavků na 

zpracování dokumentace 

určené žadatelům a 

příjemcům;

• větší důraz na řízení výzev, 

synergie a komplementarity;

• koordinace vyhlašování 

výzev;

• přesná informovanost a 

proškolování potenciálních 

žadatelů před vyhlášením 
výzev

• vymezení povinných hodnotících 

kritérií;

• větší důraz na dvoukolové 

hodnocení;

• informování žadatele o výsledku 

a možnost odvolání; 

• vytvoření společné databáze 

hodnotitelů, jejich automat. 

výběr, hodnocení a kontrola;

• nastavena maximální lhůta pro 

řídící orgány, do kdy musí být 

ukončen schvalovací proces;

• sjednocení struktury a obsahu 

zpráv o realizaci projektu;

• zpracování vzorových 

dokumentů pro využití v oblasti 

veřejného zadávání;

• zavedení centrálního plánování 

finančních kontrol;

• definovány jednotné kontr. listy;

• stanovení bagatelní hranice pro 

vymáhání nesrovnalostí;

• sjednocení sankcí za porušení 

pravidel povinné publicity;

• jednotné rozhraní pro 

podávání žádostí;

• napojení monitorovacího 

systému MS2014+ na 

centrální registry veřejné 

správy;

• opakované využití jednou 

zadaných informací;

• elektronické podpisy a 

archivovaná elektronická 
komunikace;



Kdo může žádat?

Program
Podnika-

telé

Výzkumné 

org.

Města, obce, 

kraje

Nestátní 

nezisk. org.

Integrovaný regionální operační 
program

 


OP Doprava 

OP Životní prostředí  


OP Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost

  

OP Zaměstnanost   

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání   

OP Praha - pól růstu ČR    

Program rozvoje venkova   

OP Rybářství   



Dotace:

• Nevratný finanční příspěvek poskytnutý na konkrétní projekt.

• Většinou je požadována finanční spoluúčast příjemce (u podnikatelských 

subjektů téměř vždy)

Finanční nástroj:

• Návratná forma podpory (princip revolvingu)

• Předpokládají kombinaci různých forem veřejných a soukromých zdrojů 

na podporu cílů veřejné politiky k řešení zvláštních potřeb trhu.

• Intervence ve formě finančního produktu běžně používaného na 

finančním trhu.

• Úvěry – poskytované většinou za zvýhodněných podmínek subjektům, které mají 

zhoršený přistup k vnějším (bankovním) zdrojům

• Záruky a nástroje na sdílení rizika – poskytované subjektům, které jsou na bankovním 

trhu neúvěrovatelné z důvodu vysokého rizika

• Rizikový kapitál – vhodný pro startupy a rychle rostoucí firmy, které mají na trhu obtížný 

přístup k soukromému kapitálu

Formy podpory



Plánované zapojení finančních 

nástrojů v operačních programech
Program Typ

nástroje
Specifický cíl Využití

OP PIK Úvěrový

Záruční
Kapitálový

SC 2.1, 3.2, 3.5

SC 2.1
SC 1.2, 2.1

• Zvýšení konkurenceschopnosti MSP, úspory 
energie

• Zvýšení konkurenceschopnosti MSP
• Ověření konceptu, vznik a rozvoj startupů, 

regenerace brownfieldů

OP ŽP Úvěrový

Úvěrový

SC 3.1, 3.2, 3.5

SC 5.1

• Prevence vzniku odpadů, jejich využití, 
snížení enviromentálního rizika

• Snížení energ. náročnosti veřejných budov 
a využití obnov. zdrojů energie

IROP Úvěrový 2.5 • Snížení ener. náročnosti v sektoru bydlení

OP PPR Kapitálový 1.2 • Vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem

Každému nasazení finančního nástroje k využití prostředků ESI fondů musí předcházet 
důkladné předběžné posouzení, které identifikuje tržní mezery a analyzuje přínosy
vhodného finančního nástroje.



Tematická oblast Operační program

Podnikatelské prostředí (legislativa, funkční a efektivní veřejná 
správa, fungující trh práce)

IROP, OP Z

Infrastruktura pro podnikání (dopravní dostupnost, připojení k 
internetu, podnikatelské nemovitosti)

OP D, OP PIK, IROP

Energetická účinnost a úspory energie (moderní rozvodná síť, 
zabránění energetickým únikům, efektivní výroba tepla a elektřiny)

OP PIK, IROP, OP ŽP

Kvalifikovaná pracovní síla (absolventi škol použitelní pro praxi, 
celoživotní rozvoj, technické vzdělávání)

OP VVV, OP Z, OP PIK, IROP

Inovace a konkurenceschopnost (výzkum orientovaný na potřeby 
praxe, transfer výsledků VaV do aplikační sféry, podpora zahájení
podnikání a rozvoje začínajících i déle fungujících podniků)

OP PIK, OP VVV, OP PPR

Soudržnost společnosti a solidarita (eliminace skupin ohrožených 
chudobou a sociálním vyloučením, začleňování těchto skupin do 
majoritní společnosti) 

OP Z, OP VVV, OP PPR, IROP

Přínosy pro podnikatele



Harmonogramy výzev



Objem výzev pro rok 2015

dle harmonogramů výzev programů

Objem výzev pro rok 2015

• Do konce roku 2015 budou dle harmonogramů 
vyhlášeny výzvy s alokací až 275,9 mld. Kč
(podíl EU), tj. 42,5 % z celkové alokace období 
2014-2020, která činí 648,7 mld. Kč (podíl EU).

• Největší objem výzev je plánován na srpen 
roku 2015 (zejména OP D a OP Z) v celkové 
alokaci 119,3 mld. Kč.

• Výzvy budou zaměřeny na všechny hlavní 
podporované oblasti.

• Největší objem výzev v roce 2015 vyhlásí OP D, 
dále OP Z a OP VVV.

Zdroj: Dohoda o partnerství, harmonogramy výzev OP, dotaceeu.cz; pro přepočet byl použit kurz EK, 27,053 Kč/€, data jsou za podíl EU.
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Děkuji za pozornost
dagmar.vranova@mmr.cz

www.dotaceeu.cz
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