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Úvod 

Počátek nového programovacího období 2007 – 2013 je v současnosti jedním 
z nejdiskutovanějších evropských témat, které Česká republika pociťuje. Vzhle-
dem k plánovaným změnám oproti předchozímu období 2004 – 2006 by tým auto-
rů svým dílem rád přispěl k informování veřejnosti. 

Jedním z nejvýznamnějších aspektů období 2007 – 2013, o který se zajímá i širší 
veřejnost, je možnost čerpání finančních prostředků z fondů EU. Proto, aby Česká 
republika úspěšně čerpala prostředky této pomoci, je zapotřebí splnit několik pod-
mínek. 

První z nich je příprava strategických dokumentů, které vymezí priority a cíle, 
na jejichž dosažení budou prostředky vynakládány. Tyto dokumenty jsou 
v současné době dokončeny jednotlivými ministerstvy a budou předloženy Evrop-
ské komisi. 

Druhou podmínkou jsou projektové záměry, jejichž příprava je více závislá na 
samotné veřejnosti, neziskových organizacích, krajích, obcích a dalších subjektech. 
Projektovými záměry jsou myšleny nejen nápady, ale též schopnost formální pří-
pravy přijatelného projektu a jeho následné řízení. Všechny subjekty již mohou 
čerpat ze zkušeností z předešlého období a z publikací, které se touto tematikou 
zaobírají.  

Publikace, kterou držíte v rukou, vznikla jako odezva na sílící potřebu přístupu 
k informacím o možnostech čerpání finančních prostředků z fondů EU. Kniha je 
určena všem zájemcům o tuto problematiku a přináší ucelený přehled o jednotli-
vých operačních programech, jejich zaměření a alokovaných prostředcích, jak 
vstupují do vyjednávacího procesu s Evropskou komisí.  

Následující kapitoly v této publikaci nabízí přehled většiny1 operačních progra-
mů (OP) pro období 2007 - 2013, které jsou v Česku v současné době připravová-
ny. Nejprve jsou popsány sektorové neboli tematické operační programy, dále 
regionální operační programy a nakonec programy přeshraniční spolupráce. 
Všechny operační programy jsou v následujícím přehledu stejně strukturovány a je 
možné zde nalézt především indikativní výčet podporovaných aktivit v rámci jed-
notlivých prioritních os a oblastí podpory. U většiny operačních programů jsou 
                                         
1 Ne všechny OP byly v době dokončení publikace (k 10.1.2007) odsouhlaseny vládou České 

republiky. Jedná se především o programy meziregionální a nadnárodní spolupráce. 
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uvedeny také cílové skupiny příjemců podpory. Je nutné upozornit, že podrobný 
popis podporovaných aktivit, příjemců podpory a dalších věcí, které jsou nutné pro 
úspěšné přijetí a realizaci projektu, bude uveden v implementačním dokumentu. 
Implementační dokumenty jsou zatím ve fázi zpracování.  

Operační programy, které byly použity pro zpracování těchto kapitol se vztahují 
k 10. 1. 2007 a dne 15. 11. 2006 nebo 3.1.2007 byly schváleny vládou České re-
publiky. Na zpracování operačních programů, ze kterých je v naší publikaci udělán 
srozumitelný výtah, důležitý pro laickou veřejnost, se podíleli zástupci věcně pří-
slušných ministerstev a dále odborníci ze soukromé sféry a mnozí další. Cíle 
a oblasti podpory stanovené v rámci jednotlivých prioritních os vycházejí z národ-
ních strategických a koncepčních materiálů v dané oblasti, reflektujících i inte-
grační dimenzi EU a širší mezinárodní souvislosti. Při vytváření těchto strategic-
kých dokumentů byl respektován princip partnerství, byly konány pracovní semi-
náře a proběhla meziresortní připomínková řízení. 

Věříme, že vám tato kniha přinese užitek v podobě poznatků a přehledů, které 
posléze povedou k úspěšné přípravě projektů. 

 

 

za tým autorů 
Anna Chvojková 
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Úvod do pavučiny finančních zdrojů 

Množství a účel použití finančních prostředků z EU se odvíjí od aktuálního vy-
mezení regionální politiky Evropské unie. Regionální politika EU je souborem 
aktivit, nástrojů a prostředků, kterými se řídí státy Evropské Unie a je součástí 
dlouhotrvajícího integračního procesu. Jejím cílem je zajistit srovnatelnou životní 
úroveň obyvatel všech regionů v rámci Unie a členských států a snížit rozdíly 
v hospodářské úrovni regionů s ohledem na jejich historické, kulturní a geografic-
ké odlišnosti. Regionální politika má dle principu solidarity podporovat směřování 
cílené pomoci do zaostávajících regionů nebo regionů s nevyhovující strukturou 
průmyslu, které jsou proto nuceny se přeorientovat na jiná odvětví. Prostřednic-
tvím regionální politiky se podporují především konkurenceschopné, rozvojové a 
inovativní aktivity, což je dlouhodobě účinnější než například přímé dotace pro 
ohrožená odvětví. Strukturální fondy jsou nástrojem regionální politiky a měly by 
přispívat k ekonomické a sociální soudržnosti. To je třeba mít na vědomí hlavně 
při přípravě žádosti o financování projektu. 

Programování evropské regionální politiky 

Regionální politiku charakterizují cykly, které se shodují s rozpočtovými obdo-
bími EU. Tyto cykly jsou v současné době sedmileté. Celý programovací mecha-
nismus začíná u Evropské komise (EK), která vytyčí před každým obdobím tzv. 
cíle regionální politiky, které obecným způsobem definují, jakým způsobem, 
jakými prostředky a do kterých regionů budou směřovat finanční prostředky. Zá-
roveň definuje výši jednotlivých příspěvků a jejich rozložení v průběhu programo-
vého  období. 

Jakmile jsou definovány jednotlivé cíle na úrovni EU, postupuje jednání 
k nalezení shody mezi EU a jednotlivými členskými státy. Za tímto účelem mohou 
členské státy zpracovat tzv. Národní rozvojový plán (NRP), který je pohledem 
daného státu na možnosti veřejných podpor, ve kterém byly definovány priority 
daného státu (u nás České republiky) v oblasti politiky hospodářské a sociální 
soudržnosti, a který  prošel schválením ve vládě. Jedná se o dokument, který Česká 
republika zpracovává dobrovolně a není ze strany Evropské unie po nás požado-
ván. Na základě NRP a cílů EU je zpracován Národní strategický referenční 
rámec (NSRR) jako základní rozvojová strategie ČR. NSRR provádí analýzu 
hospodářského vývoje ČR, přičemž klade důraz na vymezení silných stránek země, 
důležitých pro zlepšení konkurenceschopnosti a definování problémových oblastí, 
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jejichž opomíjení by mohlo být překážkou udržitelného rozvoje. V další části 
NSRR jsou rozebrány strategické cíle a definovány jednotlivé operační programy a 
programové dokumenty a jejich zaměření. Operační programy (OP) jsou strate-
gické dokumenty rámcově vymezené pro konkrétní oblast podpory (např. průmysl, 
infrastruktura) a tak poskytují žadatelům základní informace, na co lze prostředky 
EU žádat. Operační programy ale nejsou izolované sektorové nebo regionální 
dokumenty, nýbrž jsou nástrojem realizace NRP/NSRR a politik jednotlivých 
států. Jejich působnost se vztahuje k jednotlivým cílům regionální politiky.  

Následující schéma znázorňuje hierarchii a členění jednotlivých strategických 
dokumentů, které určují a specifikují implementaci strukturálních fondů: 

 
Terminologicky lze upozornit na několik pojmů, které se v této publikaci vysky-

tují. Každý operační program pro programovací období 2007 – 2013 je rozpraco-
ván do tzv. prioritních os. Tyto osy představují hlavní směry intervence, které 
vycházejí z NRP, NSRR, Lisabonské strategie a dalších strategických dokumentů. 
Jejich naplňování povede ke splnění specifických cílů, které má každý operační 
program stanoven. Každá prioritní osa je dále rozpracována do několika oblastí 
podpory, které se stávají nástrojem realizace operačních programů. Právě tyto 
oblasti podpory vymezují jednotlivé intervence, ale také hlavní aktivity, konečné 
příjemce, způsob realizace aj. Současné operační programy nejsou rozpracovány 
do takových detailů, aby zde potenciální příjemce nalezl všechny nezbytné infor-
mace pro realizaci projektu a z toho důvodu vznikají tzv. implementační (provádě-
cí) dokumenty. V nich bude možné nalézt všechny náležitosti nutné pro čerpání 

Národní strategický 
referenční rámec 

Operační programy Prioritní osy Oblasti podpory 
(indikativní výčet aktivit 

a příjemců podpory) 

Implementační 
dokument 

Oblasti podpory 
(detailnější rozpracování) 

Cíle (EU) Národní rozvojový 
plán  
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finančních prostředků, které se neobjevují v operačních programech. Zároveň bude 
pro žadatele nezbytné důkladně prostudovat konkrétní vypsané výzvy programu.  

V současné době se regionální politika EU nachází na přelomu čtvrtého (2000-
2006) a pátého (2007-2013) období. A o čem páté programovací období je, respek-
tive bude? 

Regionální politika EU 2007 – 2013 
Evropská regionální politika, resp. politika soudržnosti, je projevem určité soli-

darity na úrovni EU a má i nezanedbatelný význam při posilovaní společné identi-
ty. Při vzniku EHS (předchůdce EU, v roce 1958) se předpokládalo, že se většina 
regionálních problémů vyřeší všeobecným ekonomickým růstem, kterému vznik 
Společenství napomůže. Současně se počítalo s tím, že integrace trhu zostří konku-
renci a způsobí tak problémy zejména v oblastech s výraznou koncentrací starých 
průmyslových odvětví, a proto jim bude nutné poskytnout zvláštní pomoc. 

 Myšlenka kompenzace některých negativních důsledků vytvoření Společenství 
se tak stala jádrem první koncepce regionální politiky tehdejšího EHS a v jistých 
modifikacích se dochovala dodnes. Významným důvodem pro regionální politiku 
na úrovni EU je také rozpor mezi závažností regionálních problémů a schopnostmi 
států tyto problémy řešit. Státy s největšími regionálními problémy si totiž nemo-
hou dovolit věnovat dostatečné prostředky na vlastní regionální politiku. Navíc 
existuje nebezpečí, že zaostávající regiony z nejméně vyspělých států neobstojí 
v ostré soutěži o získání zahraničních investic. 

Dalším důvodem je požadavek některých členských zemí na kompenzaci regio-
nálních dopadů ostatních „neregionálních“ politik EU, zejména Společná Země-
dělská Politika (která je obecně výhodná pro státy s velmi rozvinutým zeměděl-
stvím a v tomto období již není zemědělství zahrnuto do politiky soudržnosti, ale 
tvoří samostatnou část), ale i kompenzace společné vědecko-technické politiky EU 
(nejúspěšnější žadatelé o granty na strategické výzkumné projekty EU jsou výraz-
ně koncentrováni do největších aglomerací a do tzv. Alpské zóny).  

V neposlední řadě nutnost existence regionální politiky EU vyplývá i z toho dů-
vodu, že regionálními problémy vlády často omlouvaly poskytování dotací prů-
myslu, kterému tím pomáhaly v boji proti zahraniční konkurenci. Dotování sou-
kromých podniků z veřejných zdrojů je zakázáno zakládacími smlouvami, přičemž 
regionální politika je jednou z mála povolených výjimek. 

V rámci nové architektury politiky soudržnosti EU v letech 2007 - 2013 byly 
Evropskou komisí stanoveny následující tři cíle, které jsou společné pro všechny 
státy Evropské Unie: 
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§ Konvergence - podpora růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinu-
tých členských zemích a oblastech. Podpora regionů s HDP (hrubý domácí 
produkt) na obyvatele nižším než 75 % průměru EU. Podpora Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, zaměřeného na modernizaci a diverzifikaci eko-
nomické struktury členských států a regionů, rozšíření a zlepšení základní in-
frastruktury a na ochranu životního prostředí. Podpora Evropského sociálního 
fondu zaměřeného na zlepšení kvality a schopnosti institucí trhu práce, vzdě-
lávacích systémů, sociálních a ošetřovatelských služeb, zvýšení investic do 
lidského kapitálu, adaptace veřejné správy, posílení administrativní kapacity 
národních a regionálních správ.  

§ Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost - regionální programy 
pro regiony a orgány regionální správy podporující ekonomické změny v 
průmyslových, městských a venkovských oblastech. Určeno i pro státy s 
HDP na obyvatele nad 75 % průměru EU. Oblastmi intervence jsou inovace a 
ekonomika založená na znalostech, životním prostředí a předcházení rizik, 
dostupnost a služby základního ekonomického významu tj. posilování prvků 
Lisabonské a Göteborgské strategie.  

§ Evropská územní spolupráce - podpora harmonického a vyváženého rozvo-
je na území Unie vychází ze současné Iniciativy Interreg. Hlavními priorita-
mi jsou podpora rozvoje vědy a výzkumu a informační společnosti, životního 
prostředí a předcházení rizikům, řízení vodních zdrojů.  

Jak vyplývá z popisu výše uvedených cílů, bere Evropská regionální politika za 
základní kritérium pro oprávněnost výši HDP na jednoho obyvatele. Z prostředků 
vyčleněných pro cíl Konvergence mohou čerpat regiony, jejichž HDP na obyvatele 
je nižší než 75 % průměrné hodnoty všech evropských regionů2. Za základ se 
přitom berou tzv. regiony soudržnosti NUTS 2, kterých je v České republice osm 
(Plzeňský a Jihočeský kraj jsou sdruženy do oblasti NUTS Jihozápad, Karlovarský 
a Ústecký do oblasti NUTS Severozápad, Liberecký, Královéhradecký a Pardubic-
ký do oblasti NUTS Severovýchod, Vysočina a Jihomoravský do oblasti NUTS 
Jihovýchod, Olomoucký a Zlínský do oblasti NUTS Střední Morava. Oblast NUTS 
Praha, NUTS Střední Čechy a NUTS Moravskoslezsko je každá tvořená jediným 
krajem). Názorně viz. obrázek 1.  

V následující tabulce je názorné srovnání cílů a nástrojů politiky soudržnosti 
v období 2000 – 2006 a nového programového období 2007 – 2013. 

                                         
2 Z cíle Konvergence jsou oprávněny čerpat ještě regiony, které trpí tzv. statistickým efektem, tj. 

regiony původních zemí EU, které mají vyšší HDP na obyvatele vyšší než 75 % EU25, ale 
nižší než 75 % průměru EU15. Toto kritérium se však v České republice nevyskytuje. 
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2000 -  2006 2007 - 2013 
Cíle Finanční nástroj Cíle Finanční nástroj 

Fond soudržnosti Fond soudržnosti 

Cíl 1 

ERDF 
ESF 

EAGGF  
FIFG 

Konvergence 

Fond soudržnosti 
ERDF 

ESF 
 

Cíl 2 ERDF 
ESF 

Cíl 3 ESF 

Regionální 
konkurenceschopnost 

a zaměstnanost 

ERDF 
ESF 

INTERREG ERDF 

URBAN ERDF 

LEADER EAGGF 

EQUAL ESF 

Evropská územní 
spolupráce 

ERDF 
ESF 

Rozvoj venkova a 
restrukturalizace 

rybolovu mimo Cíle 1 

EAGGF 
FIFG 

Tato problematika nebude v novém období součástí 
politiky soudržnosti, ale bude zařazena pod 

Společnou zemědělskou politiku. (*) 
9 Cílů 6 finančních nástrojů 3 Cíle 3 finanční nástroje 

(*) Bližší informace je možné získat v publikaci Pělucha a kol.: Společná zemědělská politi-
ka, IREAS (2006) 

V programovacím období 2007 – 2013 bude mít Česká republika v programech 
spolufinancovaných ze Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti k dispozici více 
než 773 miliard korun. 

Na základě definovaných cílů a priorit Národního strategického referenčního 
rámce pro období 2007 – 2013 připravila Česká republika pro využívání fondů 
Evropské unie letech 2007 - 2013 celkem 24 operačních programů.  

Tyto operační programy lze rozdělit podle cílů do skupin: 

Pro Cíl "Konvergence" 
§ Tematické operační programy se zaměřují  na určitou oblast, například ži-

votní prostředí, nebo infrastruktura a jsou platné pro všechny regiony České 
republiky. (OP Podnikání a inovace, OP Životní prostředí, OP Doprava, OP 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Výzkum a vývoj pro inovace, OP 
Lidské zdroje a zaměstnanost, Integrovaný operační program, OP Technická 
pomoc) 
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§ Regionální operační programy jsou zpracovány pro jednotlivé regiony 
soudržnosti NUTS 2 s výjimkou hlavního města Prahy. (ROP NUTS II Jiho-
východ, ROP NUTS II Jihozápad, ROP NUTS II Moravskoslezsko, ROP 
NUTS II Severovýchod, ROP NUTS II Severozápad, ROP NUTS II Střední 
Čechy, ROP NUTS II Střední Morava)  

Pro Cíl "Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost"  
§ Výjimkou je hlavní město Praha, která má operační programy dva, na dru-

hou stranu však může pouze omezeně čerpat ze sektorových operačních pro-
gramů. V jejím případě neplynou finanční prostředky z prvního cíle tj. kon-
vergence. (OP Praha Konkurenceschopnost, OP Praha Adaptabilita)  

Pro Cíl "Evropská územní spolupráce"  
§ Programy přeshraniční spolupráce – jsou platné pro příslušné příhraniční 

regiony a podporují spolupráci s příslušným přeshraničním regionem. (OP 
Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko, OP Přeshraniční spolupráce ČR – 
Polsko, OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko, OP Přeshraniční spolu-
práce ČR – Sasko, OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko, OP Mezire-
gionální spolupráce, OP Nadnárodní spolupráce, INTERACT II, ESPON)  

 

Obrázek 1: Regionální působnost programů 

 
Zdroj: zpracováno pomocí ArcView 
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Institucionální a programové zabezpečení přípravy na programovací období 
2007 - 2013 zajišťovalo Ministerstvo pro místní rozvoj (Odbor evropských fondů, 
dříve ORPS), které bylo hlavním gestorem pro vyjednávání nových nařízení a v 
rámci tzv. Resortní koordinační skupiny připravuje stanoviska ČR k jednání o 
nařízeních v pracovní skupině pro strukturální operace Rady Evropské unie. Minis-
terstvo zodpovídá za tvorbu Národního strategického referenčního rámce a dalších 
programových dokumentů na léta 2007 až 2013. Přípravu dokumentů na národní 
úrovni zaštiťuje Řídící a koordinační výbor. Pro podrobnější informace o regionál-
ní politice v novém období 2007 - 2013 navštivte stránky www.strukturalni-
fondy.cz. 

Každý operační program v následujících kapitolách je nejprve jedním odstav-
cem výstižně popsán a následuje výčet prioritních os, oblastí podpor a jejich pod-
porovaných aktivit. Prioritní osy a oblasti podpory byly stanoveny tak, aby napl-
ňovaly a rozpracovávaly příslušné priority Národního Rozvojového Plánu a Ná-
rodního Strategického Referenčního Rámce a přispívaly tak ke zlepšení stávající 
situace. Podporované aktivity již uvádějí výčet jednotlivých typů možných kon-
krétních podpor, které budou dále rozpracovány v implementačních dokumentech 
a následně v jednotlivých výzvách. Upozorňujeme, že na jeden projekt je možné 
čerpat dotaci pouze z jednoho programu. 

Na závěr každé kapitoly jsou uvedeny informační zdroje. Nejčastěji se jedná o 
řídící orgán, který plní povinnosti podle nařízení Společenství jako je příprava a 
projednání operačního programu, zajištění financování odpovídajících projektů 
atd. Dalším uváděným informačním zdrojem je v některých případech zprostředku-
jící subjekt, který se podílí na realizaci programu a má na starosti komunikaci 
s příjemci podpory – žadateli.  
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I. Operační program Životní prostředí3 

1. Základní charakteristika 

Operační program Životní prostředí se zaměřuje na zlepšení kvality životního 
prostředí a zdraví obyvatel, což je základní předpoklad udržitelného rozvoje a 
atraktivního a konkurenceschopného státu a jeho regionů. Operační program Ži-
votní prostředí vychází z Národního rozvojového plánu pro období 2007 – 2013 
(priorita Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí, prioritní osa Životní pro-
středí a dostupnost) a z Národního strategického referenčního rámce ČR 2007 – 
2013 (priorita Životní prostředí a dostupnost dopravy) a realizuje strategický cíl 
Atraktivní prostředí Národního strategického referenčního rámce. Program bude 
spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti. 
Řídícím orgánem programu je Ministerstvo životního prostředí. 

Dále interpretované znění Operačního programu bylo dne 15.listopadu 2006 
schváleno vládou České republiky. Jde o návrh, který bude dále negociován Ev-
ropskou Komisí a může dostát i zásadních změn. 

2. Prioritní osy a oblasti podpor 

Prioritní osa 1:  Zlepšování vodohospodářské infrastruktury 
a snižování rizika povodní 

Oblast podpory:  1.1 Snížení znečištění vod  

Podporované aktivity: 
§ výstavba, rekonstrukce a intenzifikace ČOV v aglomeracích nad 2 000 EO 

včetně zavedení odstraňování celkového dusíku a fosforu (v aglomeracích od 
2 000 do 10 000 EO včetně odstranění celkového dusíku a/nebo fosforu tam, 
kde to podmínky jakosti vody v toku vyžadují) a kalového hospodářství na 
úroveň ukazatelů ve vypouštěných odpadních vodách požadovanou vodo-
právním orgánem, 

                                         
3 Části této kapitoly jsou převzaty z původního znění OP Životní prostředí. 
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§ výstavba, rekonstrukce a intenzifikace ČOV nebo ekvivalentního přiměřeného 
čištění v aglomeracích pod 2000 EO, které  se nacházejí v územích vyžadují-
cích zvláštní ochranu (NP, CHKO, lokality soustavy Natura 2000, ochranná 
pásma NP) a v povodí vodního  díla Nové Mlýny* na úroveň ukazatelů ve 
vypouštěných odpadních vodách požadovanou vodoprávním orgánem, 

§ výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů v aglomeracích nad 
2000 EO, 

§ dostavba a rekonstrukce stokových systémů v aglomeracích pod 2000 EO v 
územích vyžadujících zvláštní ochranu (NP a  CHKO včetně ochranných pá-
sem, lokality soustavy Natura 2000) a v povodí vodního díla Nové Mlýny*, 

§ technická opatření u bodových zdrojů znečištění u průmyslových znečišťova-
telů ke snížení obsahu zvláště nebezpečných látek ve vodách, 

§ budování a podpora systémů komplexního sledování, zjišťování a hodnocení 
stavu jakosti a množství povrchových a podzemních vod včetně vybavení 
provozovatelů monitorovacích systémů v investiční části a v neinvestiční čás-
ti vybrané pilotní projekty eventuálně hradit z dostupných prostředků tech-
nické pomoci, 

§ technická a biologická opatření na snížení eutrofizace povrchových vod. 
Podmínkou realizace v národních parcích, CHKO, lokalitách soustavy Natura 

2000 a ochranných pásmech národních parků a CHKO je odborný posudek Agen-
tury ochrany přírody a krajiny ČR nebo správy národního parku. 

Oblast podpory:  1.2 Zlepšení jakosti pitné vody  

Podporované aktivity: 
§ výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody a zdrojů pitné vody zá-

sobujících více než 2000 obyvatel, 
§ výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody 

v obcích nad 2000 obyvatel, 
§ výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven a zdrojů pitné vody a výstav-

ba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody 
v aglomeracích pod 2000 obyvatel,  které jsou zároveň umístěny v územích 
vyžadujících zvláštní ochranu (NP a  CHKO včetně ochranných pásem, loka-
lity soustavy Natura 2000) a v povodí vodního díla Nové Mlýny. Tato aktivi-
ta bude prioritně podporována jako součást komplexního řešení zásobování 
vodou a odvádění a čištění odpadních vod v těchto aglomeracích. 
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Oblast podpory: 1.3 Omezování rizika povodní 

Podporované aktivity: 
§ budování, rekonstrukce a modernizace vybavení informačního systému před-

povědní povodňové služby a hlásné povodňové služby na státní, regionální a 
místní úrovni, investiční podpora  zpracování mapových podkladů o povod-
ňovém nebezpečí a povodňovém riziku s konkretizovanými výstupy na státní 
a regionální úrovni, 

§ realizace opatření pro snížení rychlosti odtoku vody z povodí a eliminaci po-
vodňových průtoků formou podpory výstavby poldrů (suchých nádrží) nad 
50 000m3 a úprav koryt v současně zastavěných územích obcí prováděných 
přírodě blízkým způsobem. 

Příjemci podpory: 
§ územní samosprávné celky a jejich svazky, 
§ společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a kraji, 
§ obcemi a kraji zřízené organizace, 
§ správci povodí, vodních toků, nádrží, 
§ správci a majitelé rybníků, vodních děl, 
§ zpracovatelé plánů opatření, 
§ nevládní neziskové organizace, 
§ státní organizace a státní podniky, 
§ provozovatelé systému předpovědní povodňové služby, 
§ organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace, 
§ fyzické a právnické podnikatelské osoby. 

Prioritní osa 2:  Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 

Oblast podpory:  2.1 Zlepšení kvality ovzduší  

Podporované aktivity: 
Projekty jsou přijatelné pouze tehdy, pokud jsou obsaženy v příslušném progra-

mu ke zlepšení kvality ovzduší, který je zpracován a přijat v souladu se zákonem o 
ochraně ovzduší, zaměřené na: 
§ pořízení spalovacího zdroje o jmenovitém tepelném výkonu do 1 MW se 

značkou ekologicky šetrný výrobek či adekvátního (nízkoemisního) zdroje a 
současné snížení energetické spotřeby, 
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§ rozšíření stávající středotlaké sítě v návaznosti na pořízení včetně zajištění 
přechodu na spalování plynných paliv u jednotlivých zdrojů, 

§ komplexní nebo dílčí řešení v neziskovém sektoru spočívající zejména v: 
§ pořízení spalovacího zdroje se značkou ekologicky šetrný výrobek či ade-

kvátního (nízkoemisního) zdroje, 
§ snížení energetické spotřeby, 
§ výstavba zdroje spalujícího fosilní paliva a sloužícího pro dodávku tepla 

do CZT, 
§ výstavba nových a rozšíření systémů CZT včetně propojení na stávající roz-

vody a výstavby výměníkových a předávacích stanic za účelem připojení no-
vých odběratelů, 

§ výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmys-
lových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních kori-
dorů a vymezené pro tento účel v územně plánovací dokumentaci. 

Oblast podpory: 2.2 Omezování emisí 

Podporované aktivity: 
§ rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW 

za účelem snížení emisí NOx a prachových částic nad rámec platných stan-
dardů Evropských společenství s výjimkou zdrojů spalujících biomasu, 

§ rekonstrukce zdrojů nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí 
NOx nebo prachových částic u nespalovacích zdrojů, 

§ technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC 
do ovzduší (např.: přechod na vodou ředitelné barvy, laky a lepidla, instalace 
katalytických či termooxidačních jednotek), 

§ opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší. 

Příjemci podpory: 
§ územní samosprávné celky a jejich svazky, 
§ fyzické osoby, 
§ sdružení vlastníků, 
§ bytová družstva, 
§ obecně prospěšné společnosti, 
§ právnické osoby (pouze pro výše uvedené vybrané aktivity), 
§ veřejné výzkumné instituce, 
§ nadace a nadační fondy, 
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§ příspěvkové organizace, 
§ občanská sdružení a církve, 
§ osoby samostatně výdělečně činné, 
§ organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace. 

Prioritní osa 3:  Udržitelné využívání zdrojů energie 

Oblast podpory:  3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících 
zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu 
tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a 
elektřiny  

Podporované aktivity: 
Mezi vhodné a podporované aktivity náleží výstavba a rekonstrukce výtopen, 

elektráren a tepláren (kogenerace) s využitím OZE, zejména: 
§ instalace fototermických systémů pro přípravu teplé vody a dodávku tepla, 

resp. pro možnost přitápění, 
§ instalace fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny,  
§ instalace tepelných čerpadel pro dodávku tepla a pro přípravu teplé vody, 
§ instalace kotlů na biomasu a systémů využívajících biomasu pro výrobu elek-

třiny, pro dodávku tepla a pro přípravu teplé vody, event. v kombinaci 
s výstavbou centrální výrobny paliv včetně technologické linky, 

§ instalace kogeneračních jednotek pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické 
energie z biomasy, skládkového plynu, bioplynu apod., 

§ instalace systémů pro dodávku tepla včetně přípravy teplé vody, pro dodávku 
elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny s využitím geotermálních 
systémů,  

§ instalace větrných elektráren, 
§ instalace malých vodních elektráren. 

Oblast podpory: 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla  

Podporované aktivity: 
§ zateplovací systémy budov, 
§ řešení výplní otvorů (výměna oken atd.), 
§ zrušení tepelných mostů, 
§ měření a regulace, 
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§ zvýšení účinnosti energetických systémů budov, 
§ instalace zařízení na využívání odpadního tepla k výrobě tepelné či elektrické 

energie. 

Oblast podpory: 3.3 Environmentálně šetrné systémy vytápění a 
přípravy teplé vody pro fyzické osoby 

Podporované aktivity: 
§ instalace obnovitelných zdrojů energie zejména pro vytápění a přípravu teplé 

vody např.: solární systémy, kotle na biomasu, tepelná čerpadla, využití od-
padního tepla atd. 

Příjemci podpory: 
§ územní samosprávné celky a jejich svazky, 
§ nadace a nadační fondy, 
§ občanská sdružení a církve, 
§ příspěvkové organizace, 
§ obecně prospěšné společnosti, 
§ organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace, 
§ fyzické osoby, 
§ společenství vlastníků, bytová družstva, 
§ neziskové organizace. 

Prioritní osa 4:  Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 
ekologických zátěží 

Oblast podpory:  4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady 

Podporované aktivity: 
§ budování integrovaných systémů nakládání s odpady, 
§ budování systémů odděleného sběru odpadů,  
§ budování zařízení na využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu a recykla-

ci odpadů,  
§ budování sběrných dvorů a skladů, 
§ budování zařízení na nakládání s nebezpečnými odpady (vyjma skládkování), 
§ budování systémů odděleného sběru nebezpečných odpadů, včetně nebezpeč-

ných komunálních odpadů a nebezpečných odpadů ze zdravotnictví, 
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§ rekultivace starých skládek, včetně komunálního a ostatního odpadu, 
§ odstranění nepovolených (černých) skládek ve zvláště chráněných územích, 
§ podpora výstavby kompostáren a biofermentačních stanic. 

Oblast podpory:  4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží 

Podporované aktivity: 
§ inventarizace a kategorizace priorit starých ekologických zátěží na kontami-

novaných místech,  
§ zpracování Analýz rizik a Aktualizovaných analýz rizik u lokalit vybraných z 

materiálu „Regionální seznamy priorit pro odstraňování starých ekologických 
zátěží – aktualizace 2002, MŽP, říjen 2002“ a jeho aktualizací z let 
2004-2006,  

§ sanace vážně kontaminovaných lokalit (průmyslové objekty, vojenské a ze-
mědělské areály, brownfields s výskytem SEZ) ohrožujících složky životního 
prostředí a zdraví člověka v případech, kdy žadatel o podporu není původcem 
kontaminace nebo původce již neexistuje (stará ekologická zátěž), nebo 
v případě, že tato povinnost je vázána na organizační složku státu nebo práv-
nickou osobu státem  pro tyto účely zřízenou, 

§ sanace SEZ na území postižených těžbou vyhrazených nerostů včetně sanace 
a rekultivace areálů bývalých dolů a lomů, odvalů, výsypek a odkališť a sou-
visejících trvalých provozních nákladů, v případech, kdy žadatel o podporu 
není původcem kontaminace nebo původce již neexistuje; nebo v případě, že 
tato povinnost je vázána na organizační složku státu nebo právnickou osobu 
státem pro tyto účely zřízenou. 

Příjemci podpory: 
§ neziskové organizace, 
§ územní samosprávné celky a jejich svazky, 
§ občanská sdružení, 
§ podnikatelské subjekty, 
§ příspěvkové organizace, 
§ organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace, 
§ nebo právnické osoby státem pro tyto účely zřízené, 
§ státní podniky. 
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Prioritní osa 5:  Omezování průmyslového znečištění a snižování 
environmentálních rizik 

Oblast podpory:  5.1.Omezování průmyslového znečištění 

Podporované aktivity: 
§ budování infrastruktury pro institucionálního zázemí výzkumu BAT, 
§ podpora propojování informačních systémů, 
§ zpřístupňování informací o životním prostředí uživatelům Internetu, 
§ vytváření uživatelsky přátelských aplikací k plnění povinností vyplývajících 

z legislativy, 
§ infrastruktura pro program REACH. 

Příjemci podpory: 
§ územní samosprávné celky a jejich svazky, 
§ příspěvkové organizace, 
§ veřejné výzkumné instituce, 
§ občanská sdružení, 
§ neziskové organizace 
§ podnikatelské subjekty, 
§ státní podniky, 
§ státní organizace, 
§ správci povodí a vodních toků, 
§ organizační složky státu, 
§ provozovatelé systému předpovědní povodňové služby. 

Prioritní osa 6:  Zlepšování stavu přírody a krajiny 

Oblast podpory: 6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 

Podporované aktivity: 
§ opatření spojená s implementací soustavy Natura 2000 včetně monitoringu 

zvláště chráněných území, vybraných území soustavy Natura 2000 a stavu 
populací rostlinných a živočišných druhů, 

§ lze zahrnout i náklady na výkupy pozemků. 



I. Operační program Životní prostředí 
 

 25 

Oblast podpory:  6.2 Podpora biodiverzity 

Podporované aktivity: 
§ opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, realizovaná především 

prostřednictvím záchrany druhů a ekosystémů a vytváření vhodných podmí-
nek pro jejich další existenci, 

§ zajišťování péče o chráněná území a vyhodnocování výsledků péče s využitím 
zásad ekosystémového přístupu při ochraně biodiverzity in situ, 

§ opatření k minimalizaci a předcházení škodám způsobeným silně a kriticky 
ohroženými zvláště chráněnými druhy živočichů na komunikacích, vodohos-
podářských objektech, zemědělských a lesních kulturách, chovech ryb a včel, 

§ investiční opatření směřující ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů 
a druhů na rostoucí fragmentaci krajiny, další antropogenní vlivy a na zátě-
žové faktory životního prostředí včetně opatření v souvislosti s péčí o handi-
capované živočichy, 

§ předcházení zavlékání, regulace a likvidace populací invazních druhů rostlin 
a živočichů, 

§ realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů, 
§ investiční opatření pro obnovu a výstavbu návštěvnické infrastruktury ve 

zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokali-
tách, přírodních parcích a geoparcích (včetně návštěvnických středisek). 

Do podpory lze zahrnout i náklady na výkupy pozemků, a to s výjimkou fyzic-
kých osob. Do podpory lze dále zahrnout náklady související s likvidací nevyužité 
rostlinné hmoty z managementových opatření např. formou kompostování nebo 
anaerobní digesce (nepodporuje se skládkování, pálení bez energetického využití 
apod.). 

Oblast podpory: 6.3 Obnova krajinných struktur 

Podporované aktivity: 
§ realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemko-

vých úprav zaměřených na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy,  
§ příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability, 
§ zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, soliter-

ních stromů, větrolamů atd.), břehových porostů a historických krajinných 
struktur (vč. polních cest a ošetření stromů ve významných alejích), péče o 
památné stromy, 
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§ opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve 
zvláště chráněných územích, územích soustavy Natura 2000, vymezených 
regionálních a nadregionálních biocentrech územních systémů ekologické 
stability, a to dosažením druhové a prostorové skladby porostů, odpovídající 
místním přírodním podmínkám, 

§ realizace lesopěstebních opatření biologického charakteru pro vytvoření zá-
kladních podmínek a nastartování procesu regenerace současného stavu lesů 
v prioritních oblastech pásem ohrožení emisemi (podle stávající legislativy 
pásma ohrožení A až C) ve zvláště chráněných územích a územích soustavy 
Natura 2000. 

Do podpory lze v případě realizace prvků územních systémů ekologické stability 
zahrnout i náklady na výkupy pozemků, a to s výjimkou fyzických osob. 

Příjemci podpory: 
§ fyzické osoby, 
§ právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, zejména 

obecně prospěšné společnosti, 
§ obce, 
§ kraje,  
§ občanská sdružení,  
§ svazky obcí, 
§ příspěvkové organizace, 
§ organizační složky státu (mimo pozemkové úřady),  
§ státní organizace a další subjekty, jejichž zřízení obecně závazné právní před-

pisy umožňují a jejichž činnost není činností podnikatelskou ve smyslu Ob-
chodního zákoníku,  

§ právnické osoby, jímž je svěřeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu, 
§ správci vodních toků,  
§ správci povodí. 
Pro opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích a 

opatření k realizaci lesopěstebních opatření v prioritních oblastech pásem ohrožení 
imisemi: 
§ právnické osoby, jímž je svěřeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu. 
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Oblast podpory:  6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny 

Podporované aktivity: 
§ realizace opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity 

vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně a obnově přiroze-
ných odtokových poměrů a k omezování vzniku rizikových situací, zejména 
povodní,  

§ opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezování negativních dů-
sledků povrchového odtoku vody (založení nebo obnova mezí, zasakovacích 
pásů a průlehů). 

Akce v rámci oblasti podpory 6.4 mohou být realizovány pouze mimo zastavěná 
území obce. 

Příjemci podpory: 
§ fyzické osoby, 
§ právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, zejména 

obecně prospěšné společnosti, 
§ obce, 
§ kraje,  
§ občanská sdružení,  
§ svazky obcí, 
§ příspěvkové organizace, 
§ organizační složky státu (mimo pozemkové úřady),  
§ státní organizace a další subjekty, jejichž zřízení obecně závazné právní před-

pisy umožňují a jejichž činnost není činností podnikatelskou ve smyslu Ob-
chodního zákoníku,  

§ správci vodních toků,  
§ správci povodí. 

Oblast podpory: 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny 

Podporované aktivity: 
§ individuální projekty pro zakládání a revitalizaci významné sídelní zeleně 

s preferencí druhové skladby posilující diverzitu sídelních biotopů a vztah 
obyvatel sídel (zejména dětí a mládeže) k přírodě: podpora je zaměřena na 
individuální zakládání a obnovu parků a další trvalé nelesní zeleně na plo-
chách vymezených v územně plánovací dokumentaci, stromořadí a význam-
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ných skupin stromů uvnitř sídel, hřbitovů, městských a obecních lesoparků, 
školních zahrad a komponovaných krajinných areálů, 

§ zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zeleného prstence kolem sídla, 
vymezené v územně plánovací dokumentaci, 

§ výsadba vegetace s přírodě blízkým charakterem na místě dříve odstraněných 
malých (na pozemcích menších než 10ha) a ekonomicky těžko využitelných 
brownfields, bývalých vojenských výcvikových prostorů (v případě, že se ne-
jedná o velkoplošné zalesňování), jiných staveb a zařízení, zátěže či následků 
geologického průzkumu, 

§ odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších objektů ve zvláště 
chráněných územích a územích zařazených do soustavy Natura 2000. 

Příjemci podpory: 
§ právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, zejména 

obecně prospěšné společnosti, 
§ obce, 
§ kraje,  
§ občanská sdružení,  
§ svazky obcí, 
§ příspěvkové organizace, 
§ organizační složky státu (mimo pozemkové úřady), 
§ státní organizace a další subjekty, jejichž zřízení obecně závazné právní před-

pisy umožňují a jejichž činnost není činností podnikatelskou ve smyslu Ob-
chodního zákoníku.  

Oblast podpory: 6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování 
geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení 
neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů 
podzemních vod 

Podporované aktivity:  
§ stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, které bezprostředně nebo 

v krátkém časovém horizontu svými negativními projevy a následky ohrožují 
především životy, zdraví a majetek občanů a infrastrukturu sídel a dále moni-
toring zaměřený na kontrolu účinnosti nápravných opatření, 

§ přehodnocení celkové kapacity zásob podzemních vod využívaných i nevyu-
žívaných, vyhledání a realizace nových zdrojů pro zásobování obyvatelstva, 
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§ provádění geologických a hydrogeologických prací včetně projektů za účelem 
přehodnocení zásob podzemních vod využitelných k zásobování obyvatel pit-
nou vodou, 

§ vyhledávání průzkum a posouzení možností řízené dotace podzemních vod 
povrchovými vodami(umělé infiltrace) z vodních toků nebo nádrží, 

§ realizace technických prací sloužících k zajištění dalších  neobnovitelných 
přírodních zdrojů, 

§ zjištění možných negativních důsledků pozůstatků po hornické činnosti, navr-
žení a realizace technického řešení, které zabrání dalšímu ohrožování život-
ního prostředí v návaznosti na „Směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2006/21/ES“ ze dne 15.3.2006, o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a 
o změně směrnice Rady 2004/35/ES, 

§ provedení inženýrsko geologických a hydrogeologických prací v sídlech po-
stižených v minulosti hornickou či obdobnou činností a provedení násled-
ných sanačních prací. 

Příjemci podpory: 
§ obce, 
§ kraje, 
§ organizační složky státu, 
§ příspěvkové organizace, 
§ veřejné výzkumné instituce. 
Veřejná podpora poskytovaná v rámci vymezených oblastí podpory se bude řídit 

Obecnými zásadami Společenství o státní podpoře na ochranu životního prostředí 
v platném znění. Do schválení poskytování podpory v rámci vymezených oblastí 
podpory Evropskou komisí nebude veřejná podpora projektům poskytována. 

Prioritní osa 7:  Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, 
poradenství a světu 

Oblast podpory:  7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci 
environmentálních vzdělávacích programů, 
poskytování environmentálního poradenství 
a environmentálních informací 

Podporované aktivity: 
§ rekonstrukce stávajících objektů center a poraden, 



I. Operační program Životní prostředí 
 

 30 

§ nákup, rekonstrukce a výstavba objektů za účelem vzniku nových center a po-
raden, 

§ materiální a technické vybavení investičního charakteru objektů center a po-
raden, 

§ tvorba a vydávání odborných materiálů a pomůcek investičního charakteru, 
např. filmů a videopořadů. 

Příjemci podpory: 
§ územní samosprávné celky a jejich svazky, 
§ neziskové organizace, 
§ příspěvkové organizace, 
§ organizační složky státu, 
§ další subjekty, jejichž zřízení obecně závazné právní předpisy umožňují a je-

jichž činnost není činností podnikatelskou ve smyslu Obchodního zákoníku. 
Veřejná podpora poskytovaná v rámci této oblasti intervence se bude řídit Obec-

nými zásadami Společenství o státní podpoře na ochranu životního prostředí 
v platném znění. Do schválení poskytování podpory v rámci této oblasti intervence 
Evropskou komisí nebude veřejná podpora projektům poskytována. 

3. Finanční alokace 

Příspěvek 
Společe-

nství 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Národní 
soukromé 

zdroje 
Celkové 
zdroje 

Číslo 
prioritn

í osy 
Název prioritní osy Fond 

a b c d=a+b+c 

1 

Zlepšování 
vodohospodářské 
infrastruktury a 
snižování rizika 
povodní  

FS 2 003,30 353,5 0 2 356,83 

2 
Zlepšování kvality 
ovzduší a snižování 
emisí 

FS 634,15 111,9 0 746,05 

3 Udržitelné využívání 
zdrojů energie FS 672,97 118,76 0 791,73 

4 

Zkvalitnění nakládání 
s odpady a 
odstraňování starých 
ekologických zátěží 

FS 776,50 137,03 0 913,53 

5 

Omezování 
průmyslového 
znečištění a 
environmentálních 
rizik 

ERDF 60,61 10,70 0 71,30 
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Příspěvek 
Společe-

nství 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Národní 
soukromé 

zdroje 
Celkové 
zdroje 

Číslo 
prioritn

í osy 
Název prioritní osy Fond 

a b c d=a+b+c 

6 Zlepšování stavu 
přírody a krajiny ERDF 584,67 103,18 0 687,85 

7 
Rozvoj infrastruktury 
pro env. vzdělávání, 
poradenství a osvětu  

ERDF 42,45 7,49 0 49,94 

8 Technická asistence4 FS 
/ERDF 143,20 25,27 0 168,48 

Celkem 4 917,86 867,86 0 5 785,73 

Legenda: Příspěvek Společenství   
Národní veřejné zdroje tvoří : státní rozpočet (kapitola MŽP) ve výši 60,9 mil. EUR, SFŽP 
ČR ve výši 243,6 mil. EUR a veřejné zdroje obcí, měst a krajů 609 mil. EUR 
Národní soukromé zdroje uvedeny orientačně    
Finanční prostředky uvedeny v mil. EUR 

4. Informační zdroje  

Odbor fondů EU 
Ministerstvo životního prostředí 

Adresa: 

Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
Web: www.env.cz, www.sfzp.cz, www.cenia.cz 
Telefon: +420 267 122 530 
Fax: +420 272 744 944 

 

                                         
4 Technická asistence je uvedena v celkové finanční tabulce z důvodu, aby byla vidět celková 

alokace směřující na operační program. V textové části není technická asistence rozpraco-
vána neboť je  pomocným nástrojem, který slouží k podpoře a usnadnění implementace 
ostatních prioritních os operačního programu. Zahrnuje veškeré podpůrné aktivity s cílem 
podpořit účinnost prováděné pomoci, zvýšit kvalitu prováděných opatření a zvýšit efektivitu 
využití finančních prostředků. Příjemcem podpory je řídící orgán nebo zprostředkující sub-
jekt. 

http://www.env.cz
http://www.sfzp.cz
http://www.cenia.cz


 

 32 

II. Operační program doprava5 

1. Základní charakteristika 

Operační program Doprava je zaměřen na realizaci strategických cílů Národního 
rozvojového plánu v oblasti dopravy a cílů Dopravní politiky ČR. Bude se týkat 
priorit evropského a nadregionálního, ale také regionálního významu v rámci Re-
gionálních operačních programů. Realizace cílů bude probíhat v souladu se zása-
dami udržitelného rozvoje. Program bude spolufinancován z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj a Fondu soudržnosti. Řídícím orgánem programu Ministerstvo 
dopravy. 

Dále interpretované znění Operačního programu bylo dne 15.listopadu 2006 
schváleno vládou České republiky. Jde o návrh, který bude dále negociován Ev-
ropskou Komisí a může dostát i zásadních změn. 

2. Prioritní osy a oblasti podpor 

Prioritní osa 1:  Modernizace železniční sítě TEN-T 

Oblast podpory:  1.1 Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T 
včetně železničních uzlů 

Podporované aktivity: 
§ dokončení modernizace tranzitních koridorů (III. a IV. koridoru), 
§ modernizace rozhodujících železničních uzlů na síti TEN-T, 
§ rekonstrukce dalších železničních tratí zařazených do sítě TEN-T za účelem 

zajištění požadovaných parametrů, 
§ realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů dokončených 

staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví. 

Oblast podpory:  1.2 Zajištění interoperability na stávajících 
železničních tratích, zajištění souladu s Technickými 

                                         
5 Části této kapitoly jsou převzaty z původního znění OP Doprava. 
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specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj 
telepatických systémů 

Podporované aktivity: 
§ zajišťování interoperability implementací TSI a dálkového řízení provozu, 

včetně úprav vozidel. 

Příjemci podpory: 
§ vlastníci/správci dotčené infrastruktury, 
§ státní investorská, 
§ organizace zřízená MD, 
§ v případě zavádění interoperability i vlastníci drážních vozidel,  
§ provozovatelé drážní dopravy. 

Prioritní osa 2: Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T 

Oblast podpory:  2.1 Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T 

Podporované aktivity: 
§ pokračováním ve výstavbě dalších úseků sítě TEN-T, 
§ modernizace a zkapacitnění již provozovaných úseků kategorie D, R a ostat-

ních silnic I.tříd sítě TEN-T, 
§ realizací technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů dokončených 

staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví a ke zvý-
šení bezpečnosti, 

§ realizace investic do infrastruktury vedoucích ke zlepšení dohledu nad bez-
pečností a plynulostí provozu. 

Oblast podpory: 2.2 Rozvoj inteligentních dopravních systémů 
v silniční dopravě a systémů ke zvýšení bezpečnosti a 
plynulosti silniční dopravy 

Podporované aktivity: 
§ postupnou realizací telematických systémů na dálniční síti a sítích navazují-

cích. 

Příjemci podpory: 
§ vlastníci/správci dotčené infrastruktury. 
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Prioritní osa 3:  Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T  

Oblast podpory: 3.1 Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-
T 

Podporované aktivity: 
§ modernizací důležitých železničních uzlů, 
§ rekonstrukcí dalších železničních tratí, vč. zajištění interoperability,  
§ rekonstrukcí a rozvojem přeshraničních úseků (na území ČR), 
§ postupnou elektrizací dalších železničních tratí, 
§ uvedením do optimálního stavu ostatních celostátních a vybraných regionál-

ních tratí včetně drážních systémů regionální a městské hromadné dopravy 
případně jejich kombinace , 

§ realizací technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů dokončených 
staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví. 

Příjemci podpory: 
§ vlastníci/správci dotčené infrastruktury, 
§ státní investorská, 
§ organizace zřízená MD, 
§ v případě zavádění interoperability i vlastníci drážních vozidel 
§ provozovatelé drážní dopravy. 

Prioritní osa 4:  Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T 

Oblast podpory:  4.1 Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy 
mimo TEN-T 

Podporované aktivity: 
§ modernizací a odstraňováním závad na silnicích I. třídy, 
§ budováním obchvatů a zklidňováním dopravy v obydlené zástavbě, 
§ postupnou implementací telematických systémů na silnicích I. třídy, 
§ zabezpečením dostatečné kapacity silniční infrastruktury v příhraničních a cit-

livých oblastech, 
§ realizací technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů již dokonče-

ných staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví a ke 
zvýšení bezpečnosti, 
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§ drobnými investičními akcemi na podporu bezpečnosti provozu (např. inves-
tice do metodicky-výcvikových center, které by měly zajistit jednotnou úro-
veň doškolování řidičů určitých vozidel a umožnit tím naplnit České republi-
ce směrnici 2003/59/IS a přispět tím k plnění jak Národní strategie bezpeč-
nosti silničního provozu, tak i plnění Akčního plánu EU k bezpečnosti 
silničního provozu). 

Prioritní osa 5:  Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení 
silniční dopravy v hl. m. Praze 

Oblast podpory:  5.1 Rozvoj sítě metra v Praze 

 5.2 Zavádění systémů řízení a regulace silničního 
provozu v Praze 

Prioritní osa 6:  Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj 
vnitrozemské vodní dopravy 

Oblast podpory: 6.1 Podpora multimodální nákladní přepravy, nákup 
dopravních prostředků pro KD a přepravních jednotek 
pro KD, modernizace překladišť KD  

Podporované aktivity: 
§ podpora investic v multimodální přepravě, 
§ výstavba nové a modernizací stávající infrastruktury KD, 
§ podpora nových multimodálních technologií překládky, 
§ podpora vzniku VLC z veřejných zdrojů, 
§ podpora studií k podpoře multimodality v nákladní přepravě, 
§ podpora logistiky z veřejných zdrojů s pozitivním dopadem na vyšší zapojení 

železniční a vnitrozemské vodní dopravy do přepravních řetězců. 
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Oblast podpory:  6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest 
sítě TEN-T a mimo TEN-T 

Podporované aktivity: 
§ zlepšení stavu infrastruktury a dalších funkčních parametrů vodní dopravy ře-

šením problémů splavnosti na dopravně významných vnitrozemských vod-
ních cestách. 

Oblast podpory: 6.3 Podpora modernizace říčních plavidel, která povede 
k nižším negativním dopadům vodní dopravy na ŽP či 
podpoře multimodality v nákladní přepravě 

Podporované aktivity: 
§ modernizace říčních plavidel, která povede k nižším negativním dopadům 

vodní dopravy na ŽP a/nebo podpoře multimodality v nákladní přepravě. 

Příjemci podpory: 
§ vlastníci/správci infrastruktury multimodální dopravy, 
§ právnické/fyzické osoby mající k pozemkům určeným k zastavění (podporo-

vanou investicí) vlastnická či jiná práva, 
§ vlastníci překládacích mechanismů, přepravních jednotek, 
§ vlastníci/správci VLC, 
§ vlastníci dopravních prostředků,  
§ vlastníci/správci dotčené infrastruktury vnitrozemské vodní dopravy a Ředi-

telství vodních cest. 

3. Finanční alokace 

Příspěvek 
Společe-

nství 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Národní 
soukromé 

zdroje 
Celkové 
zdroje 

Číslo 
prioritní 

osy 
Název prioritní 

osy Fond 

a b c d=a+b+c 

1 
Modernizace a 
rozvoj železniční 
sítě TEN-T  

FS 1 610,18 284,15 0 1 894,33 

2 

Výstavba a 
modernizace 
dálniční a 
silniční sítě 
TEN-T 

FS 1 855,92 327,52 0 2 183,44 
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Příspěvek 
Společe-

nství 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Národní 
soukromé 

zdroje 
Celkové 
zdroje 

Číslo 
prioritní 

osy 
Název prioritní 

osy Fond 

a b c d=a+b+c 

3 

Modernizace 
železniční sítě 
mimo síť TEN-T 
a 
vnitrozemských 
vodních cest na 
síti TEN-T a 
mimo TEN-T 

FS 749,26 132,22 0 881,48 

4 
Modernizace 
silnic I. třídy 
mimo TEN-T 

ERDF 860,98 151,94 0 1 012,92 

5 

Modernizace a 
rozvoj 
pražského metra 
a systémů řízení 
silniční dopravy 
v hl. m. Praze  

FS 300,07 52,95 0 353,03 

6 

Podpora 
multimodální 
přepravy a 
obnova 
vozového parku 
osobní kolejové 
dopravy 

ERDF 270,67 47,77 0 318,44 

7 Technická 
pomoc FS 88,20 15,45 0 103,77 

8 Technická 
pomoc6 ERDF 23,78 4,20 0 27,98 

Celkem ERDF+FS 5 759,08 1 016,30 0 6 775,39 
Legenda: Příspěvek Společenství   
Finanční prostředky uvedeny v mil. EUR 
 
 
 
 

                                         
6 Technická asistence je uvedena v celkové finanční tabulce z důvodu, aby byla vidět celková 

alokace směřující na operační program. V textové části není technická asistence rozpraco-
vána neboť je  pomocným nástrojem, který slouží k podpoře a usnadnění implementace 
ostatních prioritních os operačního programu. Zahrnuje veškeré podpůrné aktivity s cílem 
podpořit účinnost prováděné pomoci, zvýšit kvalitu prováděných opatření a zvýšit efektivitu 
využití finančních prostředků. Příjemcem podpory je řídící orgán nebo zprostředkující sub-
jekt. 
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4. Informační zdroje    

Odbor fondů EU 
Ministerstvo dopravy 

Adresa: 

Nábřeží L. Svobody 12, Praha 1 
Web: www.mdcr.cz 
Telefon: +420 225 131 152 
Fax: +420 225 131 184 

 

http://www.mdcr.cz
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III. Operační program vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 7 

1. Základní charakteristika 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je prostředek k získání 
podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Globál-
ním cílem tohoto programu je rozvoj společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti 
ekonomiky ČR prostřednictvím kvalitního a moderního systému celoživotního 
vzdělávání. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy. Celková alokace na tento program je 1811,8 mil. € (51,6 mld. Kč), tj. 7 % z 
celkové sumy z fondů EU pro ČR pro plánovací období 2007 – 2013. 

Dále interpretované znění Operačního programu bylo dne 15.listopadu 2006 
schváleno vládou České republiky. Jde o návrh, který bude dále negociován Ev-
ropskou Komisí a může dostát i zásadních změn. 

2. Prioritní osy a oblasti podpor 

Prioritní osa 1:  Počáteční vzdělávání 

Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 

Podporované aktivity: 
§ vytváření podmínek pro komplexní metodickou podporu tvorby školních 

vzdělávacích programů a jejich inovaci, včetně konzultační a poradenské čin-
nosti v oblasti tvorby metodologických nástrojů a dokumentů kurikulární re-
formy, 

§ implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe škol a osvětová a 
informační podpora kurikulární reformy zaměřená na širší pedagogickou i 
rodičovskou veřejnost, 

§ zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností 
včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmě-
tové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí, 

                                         
7 Části této kapitoly jsou převzaty z původního znění OP vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
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§ zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, kte-
ré zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu), rozšíření výuky v 
cizích jazycích na středních školách, 

§ vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů 
cizích jazyků ze zemí EU, 

§ zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyu-
čování, 

§ využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech, 
§ rozvoj sociálního partnerství škol a školských zařízení a síťování – partner-

ství, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami a školskými zařízeními 
navzájem a mezi školami, školskými zařízeními a dalšími aktéry v oblasti 
vzdělávání, 

§ spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce (včetně za-
hraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. stáže 
studentů/učitelů u zaměstnavatelů), 

§ spolupráce institucí počátečního vzdělávání s partnery na rozvoji obcí a regi-
onů s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. zapojení škol 
do komunitního rozvoje), 

§ vytvoření informačního a komunikačního systému v počátečním vzdělávání a 
rozvoj portálových služeb, 

§ rozvoj kariérového poradenství ve školách i na systémové úrovni, včetně vy-
hledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem 
ze systému vzdělávání a osvětové a informační činnosti směřující k žákům a 
rodičům zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací cesty, 

§ tvorba a zavádění certifikovaných systémů řízení kvality a metod evaluace a 
autoevaluace škol, 

§ vytváření podmínek pro zvýšení kvality práce školní inspekce v návaznosti na 
provádění kurikulární reformy a inovaci školních vzdělávacích programů, 

§ podpora informačních center ve školách, včetně marketingové podpory, 
§ rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností studentů počáteční-

ho vzdělávání (ZŠ, SŠ, SOU), 
§ rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků a studentů počátečního vzdělá-

vání pro udržitelný rozvoj. 
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Oblast podpory:  1.2 Rovné příležitosti žáků, včetně žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

Podporované aktivity: 
§ uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod 

podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních 
vzdělávacích programů, využití ICT a e-learningových aplikací, 

§ zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér 
bránících rovnému přístupu všech žáků a studentů ke vzdělávání, 

§ propracování a rozšíření nabídky asistenčních služeb pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami, 

§ vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze 
systému vzdělávání a těch, kteří se do systému chtějí navrátit, 

§ vybudování systému včasné péče o děti se sociokulturním znevýhodněním, 
§ podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných (např. pod-

pora vzdělávání pracovníků působících v oblasti neformálního vzdělávání dě-
tí a mládeže, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást další-
ho vzdělávání, podpora vzdělávání k projektovému řízení v neziskovém sek-
toru, vytvoření aktivizačních programů, systému poradenství a informačních 
systémů o existujících možnostech neformálního vzdělávání na regionální i 
národní úrovni . 

Oblast podpory:  1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských 
zařízení 

Podporované aktivity: 
§ vytvoření systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a škol-

ských zařízení a rozvoj kompetencí pedagogů, 
§ další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně 

realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických pracovníků s 
důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání a využívá-
ní ICT ve výuce, včetně osvojení si Operační program Vzdělávání pro konku-
renceschopnost dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se 
systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání, 

§ metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské 
činnosti a tvorby metodických nástrojů a dokumentů v rámci dalšího vzdělá-
vání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. 

§ zahraniční certifikace učitelů cizích jazyků, 
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§ zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti 
řízení a personální politiky, 

§ poradenský a informační systém pro oblast dalšího vzdělávání – služba portá-
lu, 

§ zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pra-
covníky škol, 

§ návrh systému kariérního růstu pedagogických pracovníků v návaznosti na je-
jich další vzdělávání a zavádění komplexních přístupů k řízení a rozvoji pe-
dagogických pracovníků ve školství (rozvoj, motivace, odměňování, hodno-
cení, komunikace atd.). 

Příjemci podpory: 
§ kraje, 
§ města a obce, 
§ školy a školská zařízení, 
§ nestátní neziskové organizace, 
§ profesní organizace zaměstnavatelů, 
§ profesní organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské a oborové, 

zaměstnavatelé, 
§ organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, 
§ další organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže. 

Prioritní osa 2:  Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 

Oblast podpory:  2.1 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje 
lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji 

Podporované aktivity: 
§ návrh a implementace optimálního systému financování terciárního vzdělává-

ní, 
§ inovace systému řízení institucí terciárního vzdělávání a institucí VaV, 
§ návrh a implementace systému podpory projektového řízení na institucích ter-

ciárního vzdělávání a výzkumných a vývojových institucích, 
§ návrh a implementace systému podpory podnikání a podnikatelského přístupu 

a inovačních řešení v institucích terciárního vzdělávání a ve výzkumu a vývo-
ji, 
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§ návrh a implementace komplexního systému hodnocení kvality terciárního 
vzdělávání a výzkumu a vývoje, 

§ návrh a implementace systému účinné podpory technických a přírodovědných 
oborů včetně odborné a výzkumné činnosti mládeže. 

Oblast podpory:  2.2 Podpora vyššího odborného vzdělávání 

Podporované aktivity: 
§ inovace vzdělávacích programů, 
§ tvorba a modernizace kombinované a distanční formy studia, 
§ tvorba a modernizace programů reagujících na poptávku trhu práce, 
§ rozšíření výuky v cizích jazycích, 
§ rozšíření výchovy k podnikatelství, 
§ zapojení partnerů do tvorby vzdělávacích programů, 
§ podpora praxí a stáží studentů VOŠ u zaměstnavatelů, 
§ tvorba, zavádění a realizace systémů hodnocení kvality, 
§ inovace systémů monitoringu potřeb trhu práce, 
§ další vzdělávání učitelů, řídících pracovníků a administrativních pracovníků 

na VOŠ, 
§ podpora spolupráce s vysokými školami, 
§ podpora spolupráce se zahraničními vzdělávacími institucemi, příprava zapo-

jení jedinců i týmů do mezinárodních projektů a sítí, 
§ podpora spolupráce VOŠ se základními a středními školami za účelem moti-

vace ke studiu technických a přírodovědných oborů. 

Oblast podpory:  2.3 Podpora vysokoškolského vzdělávání 

Podporované aktivity: 
§ podpora utváření kvalitních týmů, 
§ inovace studijních programů, 
§ rozšíření nabídky vysokoškolského vzdělávání se zvláštním důrazem na tech-

nické obory, 
§ zavádění a modernizace kombinované a distanční formy studia, 
§ realizace programů reagujících na potřeby trhu práce, 
§ rozšíření výuky v cizích jazycích, 
§ rozšíření výchovy k podnikatelství a inovacím, 
§ zapojení regionálních partnerů do tvorby studijních programů, 
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§ další vzdělávání akademických, řídících a administrativních pracovníků, 
§ podpora praxí a stáží studentů vysokých škol u zaměstnavatelů, 
§ posílení role vysokých škol ve výzkumných činnostech, 
§ motivace žáků k přípravě na studium technických a přírodovědných oborů 

prostřednictvím spolupráce vysokých škol se základními a středními školami, 
§ zavádění a realizace systémů hodnocení kvality, 
§ rozvoj informačních a poradenských služeb o vzdělávacích příležitostech na 

jednotlivých vysokých školách a o uplatnění jejich absolventů na trhu práce. 
 

Oblast podpory:  2.4 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 

Podporované aktivity: 
§ podpora vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje, 
§ další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje, 
§ zlepšení pracovních podmínek v oblasti výzkumu a vývoje, 
§ podpora mobility pracovníků mezi pracovišti výzkumu a vývoje a podnikatel-

ským sektorem, 
§ podpora zapojení jedinců i týmů do mezinárodních projektů a sítí, 
§ aktivity směřující k využití a popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků. 

Oblast podpory:  2.5 Partnerství a sítě 
§ příprava vzniku a fungování technologických platforem, technologicky orien-

tovaných klastrů apod. včetně přípravy lidských zdrojů, 
§ stáže studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném 

sektoru, 
§ spolupráce institucí terciárního vzdělávání a soukromého a veřejného sektoru 

při tvorbě a realizaci studijních programů včetně nástrojů pro výměnu infor-
mací mezi poskytovateli vzdělávání a zaměstnavateli, 

§ vznik a podpora kontaktních míst institucí terciárního vzdělávání a výzkum-
ných a vývojových institucí určených pro veřejnost a podnikatelský sektor, 

§ podpora spolupráce se zahraničními vzdělávacími institucemi, příprava zapo-
jení jedinců i týmů do mezinárodních projektů a sítí. 
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Prioritní osa 3:  Další vzdělávání 

Oblast podpory:  3.1 Systémový rámec dalšího vzdělávání 

Podporované aktivity: 
§ vytvoření komplexního systému dalšího vzdělávání v ČR, 
§ vytváření podpůrných systémů pro další vzdělávání na národní úrovni (např. 

poradenství, informační a monitorovací systémy), 
§ vytvoření mechanismů, které povedou k propojení systémů počátečního a dal-

šího vzdělávání, 
§ dobudování a realizace systému hodnocení kvality poskytovaného dalšího 

vzdělávání, 
§ rozvoj a využití národní soustavy kvalifikací, 
§ rozvoj a vytváření systému uznávání výsledků předchozího učení, 
§ vybudování a realizace podpůrných systémů na regionální i národní úrovni, a 

to především formou aktivizačních programů, poradenství, informačních sys-
témů o existujících možnostech neformálního vzdělávání, 

§ ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání na celostátní a krajské 
úrovni ve školském systému, 

§ analýza stavu dalšího vzdělávání (s výjimkou dalšího profesního vzdělávání) 
na národní popř. krajské úrovni a v mezinárodním kontextu. 

Oblast podpory:  3.2 Individuální další vzdělávání 
§ podpora vzdělávání občanů v oblasti obecných i odborných kompetencí, 
§ vytváření vzdělávacích modulů zaměřených na podporu obecných kompeten-

cí (jazykové dovednosti, IT, podpora podnikatelských dovedností), 
§ národní a regionální podpůrné programy stimulace poptávky po individuál-

ním vzdělávání ze strany jednotlivců a poskytování informačních a poraden-
ských služeb. 

Oblast podpory:  3.3 Podpora nabídky dalšího vzdělávání 
§ podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním při vy-

tváření vzdělávacích modulů, 
§ podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání – rozvoj vzděláva-

cích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích 
institucích, 
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§ vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dal-
ších vzdělávacích institucí pro další vzdělávání, 

§ rozvoj sítí a partnerství subjektů v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství, 
§ poradenství při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a 

metod (pro organizace působící v oblasti specializačního a dalšího vzdělává-
ní). 

Příjemci podpory: 
§ kraje, 
§ města a obce, 
§ školy a školská zařízení, 
§ nestátní neziskové organizace, 
§ profesní organizace zaměstnavatelů, 
§ profesní organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské a oborové, 

zaměstnavatelé, 
§ organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, 
§ další organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže. 

3. Finanční alokace 

Příspěvek 
Společe-

nství 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Národní 
soukromé 

zdroje 
Celkové 
zdroje 

Číslo 
prioritn

í osy 
Název prioritní osy Fond 

a b c d=a+b+c 

1 Počáteční vzdělávání  ESF 688,50 121,50 0 810,00 

2 Terciární vzdělávání, 
výzkum a vývoj ESF 688,50 121,50 0 810,00 

3 Další vzdělávání ESF 362,37 63,95 0 426,32 

4 Technická asistence8 ESF 72,47 12,79 0 85,26 
Celkem 1 811,85 319,74 0 2 131,58 

                                         
8 Technická asistence je uvedena v celkové finanční tabulce z důvodu, aby byla vidět celková 

alokace směřující na operační program. V textové části není technická asistence rozpraco-
vána neboť je  pomocným nástrojem, který slouží k podpoře a usnadnění implementace 
ostatních prioritních os operačního programu. Zahrnuje veškeré podpůrné aktivity s cílem 
podpořit účinnost prováděné pomoci, zvýšit kvalitu prováděných opatření a zvýšit efektivitu 
využití finančních prostředků. Příjemcem podpory je řídící orgán nebo zprostředkující sub-
jekt. 
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Legenda: Příspěvek Společenství   
Finanční prostředky uvedeny v mil. EUR 

4. Informační zdroje  

Odbor řízení strukturálních fondů EU 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR 

Adresa: 

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 
Web: www.msmt.cz 
Telefon: +420 257 193 792 
Fax: +420 257 193 790 

 

http://www.msmt.cz
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IV. Operační program výzkum a vývoj pro inovace9 

1. Základní charakteristika 

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace pomáhá k posílení růstu konku-
renceschopnosti státu a orientaci na znalostní ekonomiku. Globálním cílem je 
podpora výzkumu a vývoje v ČR tak, aby zajišťovaly růst, konkurenceschopnost 
a tvorbu pracovních míst v regionech. Specifickými cíli je posílení výzkumu 
a vývoje v regionech, efektivní přenos výsledků výzkumu a vývoje a zvýšení vzdě-
lávacích kapacit na vysokých školách. Program je spolufinancován z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy. 

Dále interpretované znění Operačního programu bylo dne 15.listopadu 2006 
schváleno vládou České republiky. Jde o návrh, který bude dále negociován Ev-
ropskou Komisí a může dostát i zásadních změn. 

2. Prioritní osy a oblasti podpor 

Prioritní osa 1:  Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje 

Oblast podpory: 1.1 Rozvoj sítě výzkumných pracovišť v regionech 
s rozvojovým potenciálem 

Podporované aktivity: 
§ rekonstrukce a rozšíření kapacit – aktivity zaměřené na obnovu výzkumných 

a vývojových laboratoří a na jejich vybavení moderní přístrojovou technikou, 
§ výstavba nových kapacit – aktivity zaměřené na budování nových výzkum-

ných a vývojových laboratoří, nových ústavů či institucí, včetně výstavby 
nových objektů a jejich vybavení moderní přístrojovou technikou, 

§ podpora dalších aktivit směřujících k naplnění operačních cílů oblasti podpo-
ry. 

                                         
9 Části této kapitoly jsou převzaty z původního znění OP výzkum a vývoj pro inovace. 
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Příjemci podpory: 
§ zejména veřejné vysoké školy, státní vysoké školy, soukromé vysoké školy, 
§ veřejné výzkumné instituce (ústavy AV ČR, část resortních výzkumných 

ústavů), resortní výzkumné ústavy, 
§ neziskové instituce, jimi vytvořené právnické osoby a další subjekty splňující 

Rámec Společenství pro veřejnou podporu výzkumu, vývoje a inovací. 

Oblast podpory:  1.2 Rozvoj špičkových evropských center excelence pro 
EVP 

Podporované aktivity: 
§ výstavba, rekonstrukce a rozšíření kapacit center excelence – aktivity zaměře-

né na vznik nových a obnovu nebo rozšíření stávajících center excelence v 
aplikovaném výzkumu a na jejich vybavení moderní přístrojovou technikou, 

§ podpora dalších aktivit směřujících k naplnění operačních cílů oblasti podpo-
ry. 

Příjemci podpory: 
§ zejména veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy a jimi vytvořené 

právnické osoby splňující Rámec Společenství pro veřejnou podporu výzku-
mu, vývoje a inovací. 

Oblast podpory:  1.3 Rozvoj kapacit cíleného výzkumu a vývoje 
v regionech 

Podporované aktivity: 
§ výstavba, rekonstrukce a rozšíření kapacit výzkumu a vývoje a jejich vybave-

ní moderní přístrojovou technikou, 
§ podpora dalších aktivit směřujících k naplnění operačních cílů oblasti podpo-

ry. 

Příjemci podpory: 
§ zejména veřejné vysoké školy, státní vysoké školy, soukromé vysoké školy, 
§ veřejné výzkumné instituce (ústavy AV ČR, část resortních výzkumných 

ústavů), resortní výzkumné ústavy, 
§ neziskové organizace, jimi vytvořené právnické osoby a další subjekty splňu-

jící Rámec Společenství pro veřejnou podporu výzkumu, vývoje a inovací. 
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Prioritní osa 2:  Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se 
soukromým ve výzkumu a vývoji 

Oblast podpory:  2.1 Rozvoj kapacit technického výzkumu v regionech 

Podporované aktivity: 
§ rekonstrukce a rozšíření kapacit – aktivity zaměřené na obnovu výzkumných 

a vývojových laboratoří a na jejich vybavení příslušnou moderní přístrojovou 
technikou v souvislosti s budoucím vývojem nových technologií, 

§ výstavba nových kapacit – aktivity zaměřené na budování nových výzkum-
ných a vývojových laboratoří, nových ústavů či institucí, včetně výstavby 
nových objektů a jejich vybavení moderní přístrojovou technikou 
v souvislosti s budoucím vývojem nových technologií, 

§ podpora dalších aktivit směřujících k naplnění operačních cílů oblasti podpo-
ry. 

Příjemci podpory: 
§ zejména veřejné vysoké školy, státní vysoké školy, soukromé vysoké školy,  
§ veřejné výzkumné instituce (ústavy AV ČR, část resortních výzkumných 

ústavů), resortní výzkumné ústavy, 
§ neziskové organizace, jimi vytvořené právnické osoby a další subjekty splňu-

jící Rámec Společenství pro veřejnou podporu výzkumu, vývoje a inovací. 

Oblast podpory:  2.2 Ochrana duševního vlastnictví na univerzitách a 
výzkumných institucích 

Podporované aktivity: 
§ vybudování, rekonstrukce a rozšíření kapacit VaV ve veřejném sektoru, který 

povede k  ochraně duševního vlastnictví a dlouhodobé na jeho využití, 
§ zajistit ochranu duševního vlastnictví včetně nezbytných nákladů v souladu s 

Rámcem Společenství pro veřejnou podporu výzkumu, vývoje a inovací, 
§ podpora dalších aktivit směřujících k naplnění operačních cílů oblasti podpo-

ry. 

Příjemci podpory: 
§ zejména veřejné vysoké školy, státní vysoké školy, soukromé vysoké školy, 
§ veřejné výzkumné instituce (ústavy AV ČR, část resortních výzkumných 

ústavů), resortní výzkumné ústavy,  
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§ neziskové organizace, jimi vytvořené právnické osoby a další subjekty splňu-
jící Rámec Společenství pro veřejnou podporu výzkumu, vývoje a inovací. 

Oblast podpory:  2.3Zvýšení cílené informovanosti o VaV a jeho 
výsledcích pro inovace 

Podporované aktivity: 
§ podpora aktivit zabezpečujících výběr a poskytování selektivních informací 

včetně navazujícího poradenství k vhodnému využívání takto poskytovaných 
informací, 

§ rozvoj systémového (agenturního) rámce podpory využití výsledků VaV, 
§ podpora dalších aktivit směřujících k naplnění operačních cílů oblasti podpo-

ry. 

Příjemci podpory: 
§ v oblasti podpory 2.3 je příjemcem CzechInvest s tím, že uživateli budou, 

kromě výše uvedených (výzkumné/vysokoškolské instituce a inovující pod-
niky), i regionální a národní rozvojové agentury, odborné vědecké společnos-
ti, profesní odvětvové svazy, zaměstnanecké svazy a další právnické osoby. 

Prioritní osa 3:  Posilování kapacit vysokých škol pro terciární 
vzdělávání 

Oblast podpory:  3.1 Rozvoj kapacit vysokých škol v terciárním 
vzdělávání 

Podporované aktivity: 
§ výstavba, rekonstrukce a rozšíření kapacit, využitelných pro terciární vzdělá-

vání, 
§ podpora aktivit směřujících k naplnění operačních cílů oblasti podpory. 

Příjemci podpory: 
§ veřejné vysoké školy, státní vysoké školy a soukromé vysoké školy splňující 

Rámec Společenství pro veřejnou podporu výzkumu, vývoje a inovací. 
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3. Finanční alokace 

Příspěvek 
Společe-

nství 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Národní 
soukromé 

zdroje 
Celkové 
zdroje 

Číslo 
prioritn

í osy 
Název prioritní osy Fond 

a b c d=a+b+c 

1 Rozvoj kapacit 
výzkumu a vývoje  ERDF 971,2 171,3 0 1 142,5 

2 

Rozvoj kapacit pro 
spolupráci veřejného 
sektoru se 
soukromým ve 
výzkumu a vývoji 

ERDF 550,8 97,3 0 648,1 

3 
Posilování kapacit 
vysokých škol pro 
terciární vzdělávání 

ERDF 507,3 89,5 0 596,8 

4 Technická asistence10 ERDF 41,4 7,3 0 48,7 
Celkem 2 070,7 365,4 0 2 425,9 

Legenda: Příspěvek Společenství   
Finanční prostředky uvedeny v mil. EUR 

4. Informační zdroje  

Odbor řízení strukturálních fondů EU 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR 

Adresa: 

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 
Web: www.msmt.cz 
Telefon: +420 257 193 792 
Fax: +420 257 193 790 

                                         
10 Technická asistence je uvedena v celkové finanční tabulce z důvodu, aby byla vidět celková 

alokace směřující na operační program. V textové části není technická asistence rozpraco-
vána neboť je  pomocným nástrojem, který slouží k podpoře a usnadnění implementace 
ostatních prioritních os operačního programu. Zahrnuje veškeré podpůrné aktivity s cílem 
podpořit účinnost prováděné pomoci, zvýšit kvalitu prováděných opatření a zvýšit efektivitu 
využití finančních prostředků. Příjemcem podpory je řídící orgán nebo zprostředkující sub-
jekt. 

http://www.msmt.cz
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V. Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 11 

1. Základní charakteristika 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je prostředek pro získání pod-
pory z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Globálním 
cílem je zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti lidí v ČR na úroveň průměru top 
deseti zemí EU. Tak je zajištěna realizace strategických cílů Otevřená, flexibilní 
a soudržná společnost a Konkurenceschopná česká ekonomika Národního rozvojo-
vého plánu 2007 – 2013. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo práce a soci-
álních věcí. Celková alokace na tento program je 2588,2 mil. € (73,7 mld. Kč), 
tj. 10 % z celkové sumy z fondů EU pro ČR na plánovací období 2007 – 2013. 

Dále interpretované znění Operačního programu bylo dne 15.listopadu 2006 
schváleno vládou České republiky. Jde o návrh, který bude dále negociován Ev-
ropskou Komisí a může dostát i zásadních změn. 

2. Prioritní osy a oblasti podpor 

Prioritní osa 1:  Adaptabilita 

Oblast podpory:  1.1 Zvýšení adaptability pracovní síly a 
konkurenceschopnosti podniků 

Podporované aktivity: 
§ další vzdělávání podporované zaměstnavateli, 
§ podpora a poradenství při vytváření a zavádění moderních systémů řízení a 

rozvoje lidských zdrojů v podnicích vedoucí k motivaci a aktivizaci zaměst-
nanců, 

§ tvorba nových (inovativních) vzdělávacích programů pro zaměstnance i pro 
jednotlivé skupiny včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů, 

§ aplikování všech forem vzdělávání pracovníků dle specifických potřeb za-
městnavatelů včetně přípravy na konkrétní náplň práce na konkrétní pracovní 
pozici, 

                                         
11 Části této kapitoly jsou převzaty z původního znění OP lidské zdroje a zaměstnanost. 
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§ poskytování podpůrných služeb k usnadnění přístupu a dokončení aktivit dal-
šího vzdělávání a poradenství k vyhledávání zaměstnání, 

§ podpora udržitelnosti pracovních míst prostřednictvím podnikových adaptač-
ních programů a podpora přípravy pracovníků na vytvářená nová pracovní 
místa, 

§ vývoj a inovace vzdělávacích programů pro ekonomicky aktivní obyvatele z 
hlediska potřeb trhu práce a znalostní společnosti, 

§ podpora partnerství se zaměstnavateli a zástupci zaměstnanců, resp. profes-
ních sdružení v oblasti dalšího vzdělávání, 

§ uplatňování pružných forem organizace práce, 
§ posilování sociálního dialogu, 
§ podpora udržení zdravé pracovní síly. 

Prioritní osa 2:  Aktivní politiky trhu práce 

Oblast podpory:  2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti  

Podporované aktivity: 
§ zprostředkování zaměstnání, 
§ poradenské činnosti a programy, 
§ bilanční a pracovní diagnostika, 
§ rekvalifikace, 
§ vytváření nových a vyčleněných pracovních míst formou příspěvku na úhradu 

mzdových nákladů, 
§ podpora veřejně prospěšných prací a krátkodobých pracovních příležitostí, za-

jištění odborné praxe,  
§ podpora nových forem zaměstnání jako způsobu vytváření podmínek pro 

uplatnění žen a mladých lidí na trhu práce (zkrácený úvazek, rotace na pra-
covním místě nebo sdílení pracovního místa aj.);  

§ podpora začínajícím OSVČ,  
§ doprovodná opatření k získání a udržení zaměstnatelnosti. 

Oblast podpory:  2.2 Modernizace institucí a zavedení systému kvality 
služeb zaměstnanosti a jejich rozvoj 

Podporované aktivity: 
§ vzdělávání pracovníků: 
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§ rozšíření specifického školícího poradenského programu pro účinnou spolu-
práci se zaměstnavatelskými subjekty na trhu práce, 

§ rozvoj a aplikace vzdělávacích programů zaměřených na zvýšení profesní vy-
bavenosti pro práci s ohroženými skupinami, 

§ rozvoj a aplikace školících programů pro pracovníky spolupracujících organi-
zací, 

§ rozvoj speciálních doškolovacích programů pro pracovníky sítě bilančně dia-
gnostických pracovišť pro potřeby služeb zaměstnanosti, 

§ rozvoj a aplikace školících programů pro pracovníky služeb zaměstnanosti v 
oblasti preventivních opatření a informačních služeb klientům, včetně publi-
city služeb poskytovaných úřady práce, 

§ rozvoj a aplikace vzdělávacího systému služeb zaměstnanosti a školících a 
výcvikových kapacit vzdělávacích středisek služeb zaměstnanosti, 

§ rozvoj nástrojů a opatření: 
§ odstraňování bariér a vytváření podmínek pro adekvátní zaměstnávání osob, 

kterým se věnuje zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání, 
§ programy zaměřené na uchazeče ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností, 
§ zavádění a podpora nových nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti 

v souladu s Národním programem reforem ČR, 
§ tvorba, realizace a rozšíření specifických integrovaných školících programů 

pro společenskou (pracovní) integraci uchazečů o zaměstnání ohrožených so-
ciální exkluzí, 

§ individuální přístup k dlouhodobě nezaměstnaným osobám, a to osobám do 
25 let, které jsou více než 6 měsíců v evidenci, a osobám nad 25 let, které 
jsou více než 12 měsíců v evidenci, 

§ rozvoj a realizace programu zaměřeného na uplatňování a vyhodnocování in-
dividuálních akčních plánů založeném na individuálním přístupu a aktivizaci 
uchazeče o zaměstnání pro přípravu regionálních školitelů a školení jednotli-
vých pracovníků služeb zaměstnanosti, 

§ rozvoj institucí služeb zaměstnanosti: 
§ spolupráce a partnerství při realizaci politiky zaměstnanosti jak v národním, 

tak v regionálním (krajském) měřítku, 
§ podpora analytické a monitorovací činnosti MPSV a úřadů práce pomocí šet-

ření (včetně tzv. sledovacích studií) a hodnocení realizace nástrojů politiky 
zaměstnanosti s cílem lépe směrovat zdroje na zejména tato opatření APZ, 

§ spolupráce se sociálními partnery, místními úřady, neziskovými organizacemi 
a dalšími, aby tak zajistil využívání jejich odborné kapacity ve prospěch ne-
zaměstnaných osob, 
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§ služby vedoucích ke zvyšování zaměstnanosti, nabídky pracovní síly pro per-
spektivní zaměstnavatele a pro posilování interaktivního působení sociálních 
partnerů, zaměstnanců a zaměstnavatelů na národním, regionálním i místním 
trhu práce, 

§ podpora institucionálního a metodického zázemí pro rozvoj systémů předví-
dání změn na trhu práce a zvládání postupných i náhlých změn v zaměstna-
nosti, 

§ rozvoj a zavádění systému řízení veřejných služeb zaměstnanosti včetně ze-
fektivnění vnitřní koordinace všech jejích složek, 

§ adaptace a modernizace informačních, monitorovacích a vyhodnocovacích 
systémů a služeb poskytovaných technologickými prostředky nezaměstna-
ným a zaměstnavatelům poptávajícím kvalifikované pracovní síly; podpora 
nových metod práce při vyhledávání pracovního uplatnění, resp. kvalitní pra-
covní síly ze strany zaměstnavatelů vytvořením vysokokapacitních on-line 
informačních systémů TP, 

§ systémová podpora specializovaných regionálních oborových středisek při-
pravujících kvalifikovanou pracovní sílu pro perspektivní průmyslové oblasti 
a pro oblast služeb. 

Prioritní osa 3:  Sociální integrace a rovné příležitosti 

Oblast podpory:  3.1 Podpora sociální integrace 

Podporované aktivity: 
§ vzdělávání příslušníků cílových skupin a dalších subjektů působících v oblasti 

sociálního začleňování, včetně vytváření a rozvoje vzdělávacích programů, 
§ vzdělávání v oblasti plánování dostupnosti sociálních služeb, zavádění a kont-

roly standardů kvality,  
§ vzdělávání v oblasti managementu a řízení, profesní vzdělávání, 
§ vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v dalších oblastech, které umožní 

poskytování služeb zaměřených na návrat uživatele na trh práce a do společ-
nost, na vzdělávání uživatelů a osob pečujících o osobu blízkou s cílem posí-
lení jejich schopností a dovedností k návratu do společnosti a na trh práce, 

§ poskytování sociálních služeb a podpora dalších nástrojů, které vedou k soci-
álnímu začleňování cílových skupin osob a k prevenci jejich sociálního vy-
loučení, 

§ poskytování sociálních služeb pro cílové skupiny osob, podle zákona o soci-
álních službách, se zaměřením na návrat příslušníků cílových skupin zpět do 
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společnosti, na trh práce nebo udržení se na trhu práce či k přístupu ke služ-
bám umožňujícím návrat na trh práce, 

§ podpora dalších činností a aktivit umožňující prevenci sociálního vyloučení 
nebo přímou pomoc cílovým skupinám, 

§ podpora prevence sociálně patologických jevů, programy pro osoby opouště-
jící ústavní zařízení, pro osoby opouštějících zařízení výkonu trestu, pro oso-
by ve výkonu trestu s cílem přípravy jejich návratu do společnosti a na trh 
práce, pro osoby závislé na drogách, pro osoby pečující o osobu blízkou, pro-
gramy na získávání základních sociálně profesních a společenských doved-
ností a na programy motivace, pracovní a sociální rehabilitace a v případě cí-
lové skupiny osob ze sociálně vyloučených romských lokalit programy na 
předcházení ekonomické nestability rodin a jednotlivců a na pomoc při reali-
zaci investičních akcí, 

§ podpora inovativních nástrojů pro začlenění cílových skupin na trh práce 
(jedná se především o přímé uplatnění na trhu práce a o podporu a rozšiřová-
ní nástrojů sociální ekonomiky v oblasti sociální integrace), 

§ transformace pobytových zařízení pro cílové skupiny osob, zavádění procesu 
zvyšování kvality, kontroly a zajištění dostupnosti sociálních služeb, včetně 
rozvoje partnerství na místní a regionální úrovni, 

§ podpora oblasti vzdělávání v procesech plánování dostupnosti sociálních slu-
žeb a tvorby plánů rozvoje sociálních služeb, na podporu vzniku dalších fo-
rem partnerství, 

§ podpora managementu a řízení subjektů působících v oblasti sociálního za-
čleňování, na zavádění procesu kvality a kontroly poskytování sociálních slu-
žeb a na podporu tvorby projektové dokumentace v oblasti začleňování soci-
álně vyloučených romských komunit, 

§ systémová opatření ve prospěch cílových skupin umožňující aplikaci zákona 
o sociálních službách a dalších právních norem, umožňující rozvoj systému 
sociálních služeb, včetně hodnocení efektivity. 

Oblast podpory:  3.2 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce 

Podporované aktivity: 
§ účast ve vzdělávacích programech, kurzech, odborném vzdělávání, 
§ poradenské činnosti, poradenské programy vedoucí k aktivizaci a motivaci při 

vyhledávání zaměstnání, 
§ doprovodná opatření odstraňující bariéry k účasti na poradenských a vzdělá-

vacích programech, 
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§ podpora vzniku pracovních míst, 
§ realizace individuálních programů  zaměstnanosti, 
§ tvorba programů a jejich aplikace s využitím nových netradičních metod a 

služeb vedoucí k uplatnění na trhu práce, 
§ podpora k sebezaměstnávání, 
§ aplikace pružným forem práce pro pracovní uplatnění. 

Oblast podpory:  3.3 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a 
sladění pracovního a rodinného života 

Podporované aktivity: 
§ podpora činností odstraňujících bariéry rovného přístupu ke vzdělání a za-

městnání, 
§ zpřístupnění nabídky dalšího vzdělávání, rekvalifikace a zvyšování kvalifika-

ce pro ženy, rozvoj distančních forem vzdělávání, 
§ zavádění flexibilních forem organizace práce a jejich ověřování v praxi, sle-

dování jejich dopadu na zaměstnanost osob znevýhodněných na trhu práce v 
důsledku péče o rodinu nebo závislého člena rodiny, 

§ poradenství pro zaměstnavatele v oblasti netradičních zaměstnání pro ženy - 
nediskriminačního přístupu, k principům rovného zacházení, 

§ analýza modelů pro srovnatelné odměňování žen a mužů, především žen vyš-
šího věku, 

§ rozvoj rekvalifikace a programů pro získávání pracovních dovedností v netra-
dičních oborech pro ženy, 

§ tvorba a vývoj programů pro odstranění projevů diskriminace na trhu práce na 
základě pohlaví, 

§ analýzy a monitorování trhu práce z hlediska rovných příležitostí, 
§ propagace a zvyšování povědomí o významu rovných příležitostí na trhu prá-

ce a motivace zaměstnavatelů k zavádění flexibilních forem organizace práce 
a odstraňování příčin nerovného postavení osob pečujících o závislé členy 
rodiny, 

§ doprovodná opatření vedoucí k podpoře rovných příležitostí žen a mužů na 
trhu práce (příspěvek na dopravu od zaměstnavatele apod.), 

§ rozvoj vzdělávání zaměstnavatelů, zaměstnanců a dalších subjektů působících 
v oblasti slučitelnosti pracovního a rodinného života nebo zamýšlejících v té-
to oblasti působit, 
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§ osvěta a poradenství v oblasti práv zaměstnanců týkajících se slučitelnosti 
práce a rodiny, 

§ podpora a rozvoj služeb péče o děti za účelem slučitelnosti pracovního a ro-
dinného života jejich rodičů, 

§ rozvoj inovativních programů a opatření směřujících ke slučitelnosti pracov-
ního a rodinného života, 

§ rozvoj partnerství na místní a regionální úrovni za účelem sladění pracovního 
a rodinného života. 

Prioritní osa 4:  Veřejná správa a veřejné služby 

Podporované aktivity: 
§ zefektivnění řízení lidských zdrojů ve veřejné správě, včetně vzdělávání za-

městnanců úřadů veřejné správy, politiků včetně zastupitelů územních samo-
správných celků, metodiků a školitelů pro veřejnou správu, 

§ rozvoj vzdělávacích programů včetně distančních forem vzdělávání (vč. 
eLearningu), 

§ aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti 
veřejné správy a veřejných služeb včetně zavádění sledování výkonnosti úřa-
dů veřejné správy a analytické činnosti k identifikaci prostorů pro zlepšení a 
k návrhům řešení, 

§ provádění analýz veřejné správy k navrhování realizace postupů a činností 
vedoucích ke zvyšování efektivity, kvality a transparentnosti a racionalizace 
rozdělení kompetencí v rámci orgánů veřejné správy s důrazem na efektiv-
nost, 

§ podpora výzkumných aktivit v oblasti veřejné správy včetně podpory aplikace 
nástrojů zvyšování kvality a efektivity veřejné správy, 

§ podpora koordinace mezi jednotlivými resorty, směrem k územním samo-
správným celkům a dialogu mezi příslušnými veřejnými a soukromými sub-
jekty, 

§ zkvalitnění systému metodické pomoci v rámci celé veřejné správy, zejména 
však ve vazbě na územní veřejnou správu a její specifické potřeby, 

§ vybudování kapacit a nástrojů pro tvorbu, monitorování a evaluaci politik, 
§ rozvoj hodnocení dopadu regulace a zavádění dalších nástrojů zvyšování kva-

lity regulace (alternativní formy řešení, zjednodušování právních předpisů, 
konzultace), 

§ vytvoření a aplikace nástrojů na podporu účasti občanů na rozhodování a 
místním veřejném životě, 
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§ posilování etických standardů ve veřejné správě, 
§ spolupráce s partnery z ČR a z členských zemí EU, 
§ rozšiřování moderních ICT a aplikací eGovernmentu ve veřejné správě, 
§ důsledné využívání systému zpětné vazby s uživateli veřejných služeb a slu-

žeb veřejné správy, např. analýzy, průzkumy, trendy, jejich dostupnost a kva-
lita, 

§ vytvoření a zprovoznění informačního systému o veřejných službách, služ-
bách veřejné správy a dalších aspektech veřejné správy, který bude provozo-
ván jako nadstavba na stávajících informačních systémech veřejné správy. 

Prioritní osa 5:  Mezinárodní spolupráce 

Podporované aktivity: 
§ výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi členskými státy v otázkách ří-

zení a administrace ESF, 
§ výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi členskými státy v otázkách tý-

kajících se věcného zaměření ESF (aktivní politika zaměstnanosti, řešení pro-
blémů sociálního začleňování specifických skupin obyvatel, další vzdělávání, 
modernizace veřejné správy apod.), 

§ podpora vzniku a rozvoj lokálních partnerství, 
§ výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi lokálními partnerstvími v otáz-

kách týkajících se budování a managementu partnerství, specifických aktivit 
lokálních partnerství apod., 

§ spolupráce mezi projekty v různých členských státech s cílem zlepšit výsled-
ky vlastních projektů, či dosáhnout společných výsledků, 

§ vznik tématických sítí, zaměřených na řešení specifického problému. 

3. Finanční alokace 

Příspěvek 
Společe-

nství 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Národní 
soukromé 

zdroje 
Celkové 
zdroje 

Číslo 
prioritní 

osy 
Název prioritní osy Fond 

a b c d=a+b+c 

1 Adaptabilita ESF 597,90 105,51 0 703,41 

2 Aktivní politika trhu 
práce ESF 597,90 105,51 0 703,42 

2a Aktivní politika trhu 
práce ESF 1,47 0,26 0 1,73 
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Příspěvek 
Společe-

nství 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Národní 
soukromé 

zdroje 
Celkové 
zdroje 

Číslo 
prioritní 

osy 
Název prioritní osy Fond 

a b c d=a+b+c 

3 Sociální integrace a 
rovné příležitosti ESF 398,60 70,34 0 468,95 

4 Veřejná správa a 
veřejné služby ESF 108,71 19,18 0 127,89 

4a Veřejná správa a 
veřejné služby ESF 1,63 0,29 0 1,92 

5 Mezinárodní 
spolupráce ESF 36,24 6,39 0 42,63 

6 Technická 
asistence12 ESF 72,47 12,79 0 85,26 

Celkem 1 814,95 320,28 0 2 135,24 

Legenda: Příspěvek Společenství   
Finanční prostředky uvedeny v mil. EUR 

4. Informační zdroje  

Odbor řízení pomoci z ESF 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Adresa: 

Na Poříčním právu 13/375, 128 01 Praha 2 
Web: www.mpsv.cz 
Telefon: +420 221 921 111 
Fax: +420 224 918 391 

 

                                         
12 Technická asistence je uvedena v celkové finanční tabulce z důvodu, aby byla vidět celková 

alokace směřující na operační program. V textové části není technická asistence rozpraco-
vána neboť je  pomocným nástrojem, který slouží k podpoře a usnadnění implementace 
ostatních prioritních os operačního programu. Zahrnuje veškeré podpůrné aktivity s cílem 
podpořit účinnost prováděné pomoci, zvýšit kvalitu prováděných opatření a zvýšit efektivitu 
využití finančních prostředků. Příjemcem podpory je řídící orgán nebo zprostředkující sub-
jekt. 

http://www.mpsv.cz
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VI. Operační program podnikání a inovace 13 

1. Základní charakteristika 

Operační program Podnikání a inovace podporuje realizaci politiky hospodářské 
a sociální soudržnosti v průmyslu a je nástrojem realizace Koncepce rozvoje malé-
ho a středního podnikání na období 2007 – 2013. V rámci cíle Konvergence se 
bude vztahovat na území ČR mimo hl. m. Prahy a bude spolufinancován 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program realizuje strategický cíl Kon-
kurenceschopná česká ekonomika Národního rozvojového plánu ČR 2007 – 2013. 
Jeho globálním cílem je zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky a přiblí-
žení výkonnosti sektoru průmyslu a služeb úrovni hlavních průmyslových zemí 
Evropy. Řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Dále interpretované znění Operačního programu bylo dne 15.listopadu 2006 
schváleno vládou České republiky. Jde o návrh, který bude dále negociován Ev-
ropskou Komisí a může dostát i zásadních změn. 

2. Prioritní osy a oblasti podpor 

Prioritní osa 1:  Vznik firem 

Oblast podpory:  1.1 Podpora začínajícím podnikatelům 

Podporované aktivity: 
§ zlepšení přístupu zejména začínajícím drobným podnikům k finančním zdro-

jům, 
§ financování realizací podnikatelských záměrů občanů poprvé nebo s delším 

časovým odstupem vstupujících do podnikání, 
§ zvýšení zájmu o podnikání, usnadnění vstupu novým subjektům do podniká-

ní, odstranění překážky při financování projektů začínajících podnikatelů a 
zvyšování zaměstnanosti. 

                                         
13 Části této kapitoly jsou převzaty z původního znění OP podnikání a inovace. 
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Oblast podpory:  1.2 Využití nových finančních nástrojů 

Podporované aktivity: 
§ vytvoření nabídky nástrojů financování projektů začínajících podnikatelů 

s minimálním vlastním kapitálem umožňující realizaci drobnějších investičně 
zaměřených projektů s důrazem na diferenciaci charakteru podpory, zejména 
pro účely inovačně zaměřených projektů v počáteční fázi rozvoje firem (seed 
a start-up), 

§ aktivně podpořit rozvoj spin-off firem realizujících především výsledky vý-
zkumu a vývoje financovaného z veřejných i soukromých prostředků. 

Prioritní osa 2:  „Rozvoj firem“ 

Oblast podpory:   2.1 Bankovní nástroje podpory malých a středních 
podniků 

Podporované aktivity: 
§ podpoření realizace menších rozvojových podnikatelských projektů malých 

podnikatelů s kratší historií, pro které je bariérou získání externího financo-
vání nižší vlastní kapitálová vybavenost nebo omezená možnost poskytnout 
zajištění úvěru, 

§ podpoření rozsáhlejší rozvojové podnikatelské projekty malých a především 
středních podnikatelů se zaměřením na nákup technologií, 

§ usnadnění realizace podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů 
zajišťujících zachování konkurenceschopnosti či další expanzi podniku, a to 
v případech, kdy poskytnutí bankovního úvěru je rizikovější z důvodu ome-
zených možností poskytnutí dostatečného zajištění úvěru, 

§ EPC („Energy Performance Contracting“). 

Oblast podpory: 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a 
vybraných strategických služeb 

Podporované aktivity: 
§ podpora ve vybraných regionech realizace rozvojových podnikatelských pro-

jektů malých a především středních podnikatelů týkajících se investic do no-
vých moderních technologií, přispívat k upevnění pozice takto podpořených 
podniků na trhu a tím přispívat k udržení a růstu zaměstnanosti. 
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Prioritní osa 3:  Efektivní energie 

Oblast podpory:  3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie 

Podporované aktivity: 
§ výstavba zařízení na výrobu a rozvod elektrické a tepelné energie vyrobené z 

obnovitelných zdrojů energie a rekonstrukce stávajících výrobních zařízení 
za účelem využití obnovitelných zdrojů energie, 

§ modernizace stávajících zařízení na výrobu energie vedoucí ke zvýšení jejich 
účinnosti, zavádění a modernizace systémů měření a regulace, modernizace, 
rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla a využití ztrátové 
energie v průmyslových procesech.  

Prioritní osa 4:  „Inovace“ 

Oblast podpory:  4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků 

Podporované aktivity: 
§ stimulovat a zvýšit inovační aktivitu MSP, ale i velkých podniků v oblasti vý-

roby i služeb. Poskytovaná podpora umožní zlepšit finanční stabilitu podniků 
realizujících inovace výrobků, technologií a služeb, 

§  zlepšit prostřednictvím podpory patentové aktivity podniků, vědeckový-
zkumných institucí a vysokých škol podmínky pro transfer výsledků výzku-
mu a vývoje do praxe.  

Oblast podpory:  4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj 

Podporované aktivity: 
§ posílit vývojové a inovační kapacity podniků (zejména MSP), zvýšit počet 

podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci, 
podpořit růst zaměstnanosti díky tvorbě nových kvalifikovaných pracovních 
míst a prohloubit spolupráci podniků s výzkumnými a vývojovými instituce-
mi. Tyto aktivity přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků a rovněž 
k vytváření podmínek pro zapojení podniků do domácích i evropských pro-
gramů výzkumu a vývoje.  

Příjemci podpory: 
§ společnosti, které budují nová, či rozšiřují stávající pracoviště výzkumu, vý-

voje a inovací výrobků a technologií. 
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Prioritní osa 5:  Prostředí pro podnikání a inovace 

Oblast podpory:  5.1 Platformy spolupráce 

Podporované aktivity: 
§ kooperačních seskupení a kooperační projekty těchto seskupení v rámci vol-

nějších forem spolupráce, 
§ vytváření a rozvoje regionálně koncentrovaných odvětvových seskupení pod-

nikatelských subjektů a podpůrných institucí – klastrů, 
§  vytváření a rozvoj pólů excelence, tj. seskupení výzkumných, podnikatel-

ských a jiných subjektů zaměřených na výzkum v oblasti špičkových techno-
logií, 

§ v rámci pólů excelence bude podpora zaměřena zejména na společné koope-
rační aktivity a spolupráci výzkumných a vzdělávacích institucí s podnikatel-
skou sférou, 

§ budou podporovány i technologické platformy, a to jak vznik a rozvoj národ-
ních technologických platforem a propojení veřejného a soukromého sektoru 
v oblasti VaV ve strategicky významných technologických oblastech (ve vaz-
bě na OP VpK a OP VaVpI), tak i zapojování českých výzkumných institucí 
a podniků do mezinárodních technologických platforem, 

§ rozvoj infrastruktury pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace se zaměřením 
na transfer technologií mezi subjekty inovačního prostředí, na podporu pří-
mých vazeb mezi výzkumnými institucemi a podnikatelskou sférou, 

§ proces zakládání, činnosti a dalšího rozvoje podnikatelských inkubátorů, resp. 
podnikatelských inovačních center (BIC, PIC) vytvářejících podmínky pro 
vznik a rozvoj malých a středních inovačních firem zaměřených na realizaci 
nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb, 

§ podpora infrastruktury pro vznik a rozvoj nových firem, zejména start-up, a 
pro rozvoj spin-off, s inovačním potenciálem a s využitím brownfields. 

Oblast podpory:  5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů 

Podporované aktivity: 
§ investice do infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů v podnicích a také v in-

stitucích, které poskytují služby pro podnikatelské subjekty v oblasti dalšího 
profesního vzdělávání, 

§ pořízení či rekonstrukce školicích zařízení včetně jejich vybavení školicími 
pomůckami a programy, 
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§ podpora vzdělávacích aktivit v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP 
LZZ, v gesci MPSV), 

§ podpora zvýšení kapacit určených pro vzdělávání v jednotlivých podnikatel-
ských subjektech, případně i vzdělávacích organizacích a na vybavení těchto 
školicích zařízení odpovídající technikou, čímž dojde ke zlepšení podmínek 
pro školení a vzdělávání pracovníků na všech úrovních. 

Oblast podpory:  5.3 Infrastruktura pro podnikání 

Podporované aktivity: 
§ podpora rozvoje nemovitostí pro podnikání včetně související infrastruktury, 

zahrnujících zejména výstavbu a další rozvoj existujících průmyslových par-
ků, výstavbu univerzálních nájemních hal při prioritním využití pozemků a 
objektů typu brownfield, 

§ podpora znalostní a informační báze pro rozvoj regionální podnikatelské in-
frastruktury, 

§ podpora podnikání v oblasti rozvoje trhu podnikatelských nemovitostí, a to 
formou školení odborníků v oblasti rozvoje trhu podnikatelských nemovitostí 
a zajištění přípravy jednotlivých projektů podnikatelských nemovitostí a re-
gionální infrastruktury a vytváření informačních systémů určených pro evi-
denci a podporu rozvoje trhu podnikatelských nemovitostí. 

Prioritní osa 6:  Služby pro rozvoj podnikání 

Oblast podpory:  6.1 Podpora poradenských služeb 

Podporované aktivity: 
§ podpora nabídky kvalitních poradenských služeb, jakož i jejich využití podni-

katelskými subjekty, zejména malými a středními podniky, ale i ostatními 
subjekty v souvislosti se zaváděním inovací, zvyšováním konkurenceschop-
nosti, zakládáním a rozvojem podniků, 

§ podpora rozvoje poradenské infrastruktury (Národní registr poradců, regio-
nální poradenské sítě), zavádění „best practices“, do rozvoje poradenství v 
oblasti eko-technologií a environmentálních systémů řízení, 

§ podpora systematického sledování a selektivní sektorové technicko-
ekonomické vyhodnocování dostupných informací o aplikaci nových po-
znatků VaV a inovačních procesů a aspektů jejich uvádění do průmyslové 
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praxe, včetně informací o nejlepších formách podnikání a obecně o metodách 
a systémech managementu uplatňovaných ve světě a v České republice. 

Oblast podpory:  6.2 Podpora marketingových služeb 

Podporované aktivity: 
§ zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků na zahraničních 

trzích a snižování nákladů souvisejících s jejich vstupem na tyto trhy, 
§ seskupování podniků za účelem společných marketingových prezentací a je-

jich účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí, 
§ podpora rozvoje podnikatelského prostředí ve vazbě na instituce určené na 

podporu mezinárodních aktivit firem, 
§ podpora rozvoje informačních, vzdělávacích, poradenských a prezentačních 

aktivit, které napomáhají růstu mezinárodní konkurenceschopnosti podnika-
telských subjektů. 

3. Finanční alokace 

Příspěvek 
Společe-

nství 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Národní 
soukromé 

zdroje 
Celkové 
zdroje 

Číslo 
prioritní 

osy 
Název prioritní osy Fond 

a b c d=a+b+c 

1 Vznik firem ERDF 79,07 13,95 0 93,03 

2 Rozvoj firem ERDF 663,00 117,00 0 780,01 

3 Efektivní energie ERDF 121,65 21,47 0 143,12 

4 Inovace ERDF 680,15 120,03 0 800,18 

5 Prostředí pro 
podnikání a inovace ERDF 1 167,86 206,09 0 1 373,96 

6 Služby pro rozvoj 
podnikání ERDF 239,96 42,35 0 282,30 
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Příspěvek 
Společe-

nství 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Národní 
soukromé 

zdroje 
Celkové 
zdroje 

Číslo 
prioritní 

osy 
Název prioritní osy Fond 

a b c d=a+b+c 

7 Technická 
asistence14 ERDF 89,60 15,81 0 105,41 

Celkem 3 041,31 536,70 0 3 578,01 

Legenda: Příspěvek Společenství   
Finanční prostředky uvedeny v mil. EUR 

4. Informační zdroje  

Odbor strukturálních fondů 
Ministerstvo průmyslu a obchodu  

Adresa: 

Na Františku 32, 110 15 Praha 1 
Web: www.mpo.cz 
Telefon: +420 224 851 111 
Fax: +420 224 811 089 

 

 

                                         
14 Technická asistence je uvedena v celkové finanční tabulce z důvodu, aby byla vidět celková 

alokace směřující na operační program. V textové části není technická asistence rozpraco-
vána neboť je  pomocným nástrojem, který slouží k podpoře a usnadnění implementace 
ostatních prioritních os operačního programu. Zahrnuje veškeré podpůrné aktivity s cílem 
podpořit účinnost prováděné pomoci, zvýšit kvalitu prováděných opatření a zvýšit efektivitu 
využití finančních prostředků. Příjemcem podpory je řídící orgán nebo zprostředkující sub-
jekt. 

http://www.mpo.cz
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VII. Integrovaný operační program 15 

1. Základní charakteristika 

Integrovaný operační program doplňuje operační a regionální operační progra-
my. Definuje intervence v oblastech rozvoje cestovního ruchu, kultury, informační 
společnosti, péče o zdraví, bydlení a veřejné správy a vytváří jednotný přístup 
těchto intervencí pro posílení atraktivnosti, konkurenceschopnosti a kvality života 
ve venkovských a městských regionech ČR. Program je spolufinancován ze zdrojů 
Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celková alokace na program  pro období 
2007 – 2013 je 1941,2 mil. EUR. Řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní 
rozvoj. 

Dále interpretované znění Operačního programu bylo dne 3.ledna 2007 schvále-
no vládou České republiky. Návrh OP bude dále negociován Evropskou Komisí a 
může dostát i zásadních změn. 

2. Prioritní osy a oblasti podpor 

Prioritní osa 1:  Modernizace veřejné správy  

Oblast podpory:  1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě 

Podporované aktivity: 
§ výstavba datových sítí pro potřeby služeb veřejné správy, 
§ standardizace informačních a komunikačních technologií, technického a pro-

gramového vybavení ve veřejné správě a poskytovaných informačních služ-
bách, 

§ zvýšení úrovně zabezpečení elektronických sítí a služeb, 
§ zavádění, rozvoj a propagace služeb informační společnosti vč. elektronické 

veřejné správy – eGovernment (např. eTax, eHealth, eJustice, eCulture, 
eTransport, eLearning, eInclusion, databáze “best practices” apod.) určených 
pro co nejširší spektrum technologií a koncových zařízení (včetně digitálního 
vysílání a mobilní telefonie), 

                                         
15 Části této kapitoly jsou převzaty z původního znění Integrovaného operačního programu. 
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§ vytváření a integrace registrů veřejné správy, 
§ vytvoření systému sdílení dat ve veřejné správě, 
§ zapojování orgánů veřejné správy k systému sdílení dat, 
§ podpora využívání best practices, 
§ zavedení informačního managementu a podpora znalostních systémů ve ve-

řejné správě, 
§ digitalizace vybraných datových zdrojů, 
§ stabilizace, rozvoj a používání geoinformací a služeb v oblasti GIS na cent-

rální úrovni. 

Oblast podpory:  1.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě 

Podporované aktivity: 
§ výstavba regionálních datových sítí pro potřeby služeb veřejné správy a pří-

pojných bodů ve vybraných regionech, 
§ zavádění, rozvoj a propagace regionálních a místních služeb informační spo-

lečnosti vč. elektronické veřejné správy eGovernment a programového a 
technického vybavení, které by nebyly v rozporu s centrálně definovanými 
standardy a projekty, včetně potřebné úpravy navazujících back-office sys-
témů, 

§ zvýšení úrovně zabezpečení elektronických sítí a služeb, 
§ zapojování orgánů veřejné správy a veřejných služeb k systému sdílení dat, 
§ zřizování kontaktních míst veřejné správy, 
§ digitalizace vybraných datových zdrojů, 
§ vybudování a propojení informačních systémů v oblasti kultury, nezbytných 

pro účely prezentace, zpřístupnění a dosažitelnosti veřejných kulturních slu-
žeb, dokumentace a ochrany na místní a regionální úrovni, 

§ zavedení informačního managementu a podpora znalostních systémů v územ-
ní veřejné správě, 

§ stabilizace, rozvoj a používání geoinformací a služeb v oblasti GIS na místní 
a regionální úrovni. 
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Prioritní osa 2:  Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 

Oblast podpory:  2.1 Služby v oblasti sociální integrace 

Podporované aktivity: 
§ investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci a 

humanizaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních slu-
žeb, 

§ investiční podpora při zajištění dostupnosti takových služeb, které umožní 
návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit 
zpět na trh práce a do společnosti, 

§ investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb, zaměstnavatelům a dal-
ším subjektům při prosazování a realizaci nástrojů sociální ekonomiky. 

Oblast podpory:  2.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 

Podporované aktivity: 
§ modernizace přístrojového vybavení a zvýšení úrovně technického zázemí 

zdravotnických zařízení (integrace a modernizace sítě center akutní péče v 
návaznosti na IZS – tj. centra traumatologické péče, radiologické diagnosti-
ky, kardiologie, neurologie, pracoviště jednodenní chirurgie, včetně moderni-
zace jejich laboratorního zázemí; modernizace sítě center komplexní onkolo-
gické péče – tj. inovace technického a přístrojového vybavení pro diagnosti-
ku, léčbu, screening záchytu časných stádií onemocnění), 

§ systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a pro 
prevenci sociální exkluze osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem 
nebo věkem (tj. rozvoj koordinovaného národního systému motivace obyva-
tel ke zdravému životnímu stylu, modernizace a inovace infrastruktury pro 
prevenci poškození zdraví v důsledku známých epidemiologických rizik, 
chronických neinfekčních invalidizujících onemocnění, úrazů), 

§ řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví (inovativní zařízení 
pro měření, hodnocení kvality a nákladovosti péče). 

Oblast podpory:  2.3 Služby v oblasti zaměstnanosti 

Podporované aktivity: 
§ investiční podpora transformace a posilování služeb zaměstnanosti v ČR, 

včetně vytvoření nestátních institucí trhu práce (center trhu práce), 
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§ vybudování školících středisek služeb zaměstnanosti a spolupracujících orga-
nizací, 

§ vybudování a podpora poradensko-vzdělávacích středisek pro klienty služeb 
zaměstnanosti. 

Oblast podpory:  2.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení 
rizik 

Podporované aktivity: 
§ modernizace systému krizového managementu s důrazem na krizové a hava-

rijní plánování, 
§ rozvoj monitoringu reálných hrozeb, 
§ podpora výcviku a praktických tréninků, vč. ověřování výsledků vzdělávání, 

výzkumu a vývoje, 
§ integrace operačních středisek IZS. 

Prioritní osa 3:  Národní podpora územního rozvoje 

Oblast podpory:  3.1 Národní podpora rozvoje cestovního ruchu 

Podporované aktivity: 
§ zavedení národního informačního a rezervačního systému, 
§ zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve služ-

bách cestovního ruchu (zahrnující zejména certifikace, manuály, metodiky, 
systémy, kontrola), 

§ podpora marketingu na národní úrovni a tvorby zdrojových databází, 
§ prezentace a propagace kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmys-

lu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni, 
§ podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu. 

Oblast podpory  3.2 Národní podpora využití potenciálu kulturního 
bohatství 

Podporované aktivity: 
§ budování a zefektivnění celostátně působících center identifikace, dokumen-

tace, uchování, prezentace a využití nemovitého kulturního dědictví ČR, 
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§ budování a zefektivnění celostátně působících center identifikace, dokumen-
tace, uchování, prezentace a využití movitého a nemateriálního kulturního 
dědictví ČR, 

§ realizace vzorových projektů identifikace, obnovy, uchování, prezentace a 
využití kulturního dědictví ČR, 

§ budování infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodno-
tou. 

Oblast podpory: 3.3 Zlepšení prostředí problémových panelových 
sídlišť 

Podporované aktivity: 
§ revitalizace veřejných prostranství v rámci problémových sídlišť (úpravy síd-

lištního prostoru – např. zeleň, parková úpravy, chodníky, předzahrádky, la-
vičky, zlepšení životního prostředí, budování či modernizace rekreačních 
ploch jako součást sídlišť, zlepšení infrastruktury v rámci sídlištních celků – 
parkovací plochy na sídlištích), 

§ regenerace bytových domů v těchto problémových lokalitách (ekologické a 
energeticky efektivní sanace bytových domů, práce na bytovém domě prová-
děné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí a opravy konstrukč-
ních nebo funkčních vad konstrukce domu, opravy, rekonstrukce technického 
vybavení domů, zajištění moderního sociálního bydlení při renovacích stáva-
jících nebytových budov,  

§ formou několika pilotních projektů ověření možnosti návaznosti regenerace 
domů  v problémových sídlištích obydlených zčásti sociálně vyloučenými 
romskými domácnostmi na aktivity v oblasti sociálního začleňování, lidských 
zdrojů a zaměstnanosti. 

Oblast podpory: 3.4 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních 
politik 

Podporované aktivity: 
§ podpora při pořizování územně-analytických podkladů, 
§ podpora tvorby a aktualizace územně plánovací dokumentace, 
§ podpora tvorby plánů a koncepcí pro využití území na lokální a regionální 

úrovni, 
§ vytvoření systémů trvalé aktualizace dat a standardizace výstupů z různých 

zdrojů (zkvalitňování a aktualizace regionálních databází, provádění jednorá-
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zových šetření (censů) k doplnění informační základny pro regionální data-
báze, podpora tvorby nových statistických dat a satelitních účtů). 

3. Finanční alokace 

Příspěvek 
Společe-

nství 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Národní 
soukromé 

zdroje 
Celkové 
zdroje 

Číslo 
prioritn

í osy 
Název prioritní osy Fond 

a b c d=a+b+c 

1 Modernizace veřejné 
správy ESF 481,43 84,96 0 566,39 

2 
Zvýšení kvality a 
dostupnosti veřejných 
služeb 

ESF 545,11 96,19 0 641,30 

3 Národní podpora 
územního rozvoje ESF 471,42 84,96 0 566,39 

4 Technická asistence16 ESF 45,04 7,95 0 52,99 
Celkem 1 553,01 274,06 0 1 827,07 

Legenda: Příspěvek Společenství   
Finanční prostředky uvedeny v mil. EUR 

4. Informační zdroje   

Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha 
Ministerstvo pro místní rozvoj 

Adresa: 

Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 
Web: www.mmr.cz 

www.strukturalni-fondy.cz  

                                         
16 Technická asistence je uvedena v celkové finanční tabulce z důvodu, aby byla vidět celková 

alokace směřující na operační program. V textové části není technická asistence rozpraco-
vána neboť je  pomocným nástrojem, který slouží k podpoře a usnadnění implementace 
ostatních prioritních os operačního programu. Zahrnuje veškeré podpůrné aktivity s cílem 
podpořit účinnost prováděné pomoci, zvýšit kvalitu prováděných opatření a zvýšit efektivitu 
využití finančních prostředků. Příjemcem podpory je řídící orgán nebo zprostředkující sub-
jekt. 

http://www.mmr.cz
http://www.strukturalni-fondy.cz
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Telefon: +420 224 861 111 
Fax: +420 224 861 333 
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VIII. Regionální operační program NUTS II 
Severovýchod 17 

1. Základní charakteristika 

Regionální operační program NUTS II Severovýchod je prostředkem k realizaci 
politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Region NUTS II Severovýchod spadá 
pod cíl 1 – Konvergence. ROP bude spolufinancován z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj. Celková alokace na program na období 2007 – 2013 je 
483,2 mil. €, tj. 14,09% z celkové alokace pro všechny ROPy. Řídícím orgánem je 
Regionální rada regionu soudržnosti. Globálním cílem programu je zkvalitnění 
prostředí regionu s cílem zatraktivnit region pro investory, podnikatele a obyvatel-
stvo. Specifickými cíli je zvýšení a zefektivnění dopravní dostupnosti regionu 
s ohledem na ochranu životního prostředí, zlepšení životního prostředí a veřejných 
služeb pro obyvatelstvo, zefektivnění využívání přírodního a kulturního potenciálu 
regionu a zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti místních firem.  

Dále interpretované znění Operačního programu bylo dne 15.listopadu 2006 
schváleno vládou České republiky. Jde o návrh, který bude dále negociován Ev-
ropskou Komisí a může dostát i zásadních změn. 

2. Prioritní osy a oblasti podpor 

Prioritní osa 1:  Rozvoj dopravní infrastruktury 

Oblast podpory:  1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury 

Podporované aktivity: 
§ modernizace, rekonstrukce a výstavba silnic II. a III. třídy, 
§ odstraňování bodových závad a bariér na silnicích II. a III. třídy a eliminace 

nepříznivých vlivu dopravy na obyvatelstvo a na životní prostředí. 

                                         
17 Části této kapitoly jsou převzaty z původního znění ROP Severovýchod. 
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Oblast podpory:  1.2 Podpora projektu zlepšujících dopravní obslužnost 
území 

Podporované aktivity: 
§ budování integrovaných dopravních systému a ekologické veřejné dopravy 

včetně související infrastruktury a technického vybavení, 
§ podpora obnovy vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob, 
§ rozvoj infrastruktury pro cyklistickou dopravu se zaměřením na zvýšení bez-

pečnosti provozu. 

Oblast podpory: 1.3 Rozvoj veřejných mezinárodních letišť 

Podporované aktivity: 
§ rozvoj leteckého provozu na veřejných mezinárodních letištích na území 

NUTS II Severovýchod. 

Příjemci podpory celé prioritní osy: 
§ kraje, 
§ obce, 
§ organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, 
§ dobrovolné svazky obcí, 
§ nestátní neziskové organizace, 
§ podnikatelské subjekty, 
§ vlastníci železničních stanic. 

Prioritní osa 2:  Rozvoj městských a venkovských oblastí 

Oblast podpory:  2.1 Rozvoj regionálních center 

Podporované aktivity: 
§ regenerace a revitalizace neudržovaných, poškozených, nevhodně využitých a 

zanedbaných ploch a objektů (brownfields), 
§ obnova vybraných částí měst, 
§ rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí, 
§ trvale udržitelný rozvoj a místní Agenda. 



VIII.  Regionální operační program nuts II Severovýchod 

 79 

Oblast podpory: 2.2 Rozvoj měst 

Podporované aktivity: 
§ regenerace a revitalizace neudržovaných, poškozených, nevhodně využitých a 

zanedbaných ploch a objektu (brownfields), 
§ obnova vybraných částí měst 
§ rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí 
§ trvale udržitelný rozvoj a místní Agenda. 

Oblast podpory: 2.3 Rozvoj venkova 

Podporované aktivity: 
§ regenerace a revitalizace neudržovaných, poškozených, nevhodně využitých a 

zanedbaných ploch a objektů (brownfields) na venkově,  
§ rozvoj venkova, zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, 
§ rozvoj venkovské infrastruktury v oblastí školství a vzdělávání, 
§ rozvoj venkovské infrastruktury v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí, 
§ trvale udržitelný rozvoj a místní Agenda 21. 

Příjemci podpory celé prioritní osy: 
§ kraje, 
§ obce, 
§ organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, 
§ dobrovolné svazky obcí, 
§ nestátní neziskové organizace, 
§ hospodářská komora a její složky. 

Prioritní osa 3:  Cestovní ruch (CR) 

Oblast podpory: 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných 
aktivit v oblasti CR 

 Podporované aktivity: 
§ modernizace a zvyšování kapacit základní infrastruktury cestovního ruchu, 
§ obnova a rozvoj doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch, 
§ podpora revitalizace kulturně-historických a technických památek s cílem 

zvýšit atraktivitu území z hlediska CR, 
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§ podpora zajištění dostupnosti turistických atraktivit, 
§ tvorba produktu a propagace infrastruktury CR podporované v rámci dané ob-

lasti podpory. 

Oblast podpory: 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR 

Podporované aktivity: 
§ podpora zpracování analytických a koncepčních materiálu v oblasti CR, 
§ podpora vzniku a činnosti organizací CR a podpora partnerství v cestovním 

ruchu, 
§ marketingová podpora cestovního ruchu, 
§ budování a rozvoj informačních systémů CR, 
§ podpora produktu a programu CR. 

Příjemci podpory celé prioritní osy: 
§ kraje, 
§ obce, 
§ organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, 
§ dobrovolné svazky obcí, 
§ nestátní neziskové organizace, 
§ hospodářská komora a její složky, 
§ podnikatelské subjekty. 

Prioritní osa 4:  Rozvoj podnikatelského prostředí 

Oblast podpory: 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání 

Podporované aktivity: 
§ revitalizace brownfields za účelem rozvoje podnikatelských aktivit, 
§ investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit 

menšího rozsahu. 
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Oblast podpory: 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními 
školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími 
institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v 
regionu 

 Podporované aktivity: 
§ podpora investic zlepšujících materiálně-technické vybavení a podmínky fi-

rem, škol a učilišť určených pro zaškolení absolventu a osvojení praktických 
dovedností, 

§ podpora přípravy a realizace regionálních inovačních strategií a pilotních ino-
vativních projektů. 

Příjemci podpory celé prioritní osy: 
§ obce, 
§ hospodářská komora a její složky, 
§ podnikatelské subjekty, 
§ organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi. 

3. Finanční alokace 

Příspěvek 
Společe-

nství 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Národní 
soukromé 

zdroje 
Celkové 
zdroje 

Číslo 
prioritn

í osy 
Název prioritní osy Fond 

a b c d=a+b+c 

1 Rozvoj dopravní 
infrastruktury  ERDF 242,88 42,86 0 285,75 

2 Rozvoj městských a 
venkovských oblastí ERDF 223,19 39,39 0 262,58 

3 Cestovní ruch ERDF 144,42 25,49 0 169,91 

4 
Rozvoj 
podnikatelského 
prostředí 

ERDF 26,26 4,63 0 30,89 

5 Technická asistence18 ERDF 19,69 3,47 0 23,17 

                                         
18 Technická asistence je uvedena v celkové finanční tabulce z důvodu, aby byla vidět celková 

alokace směřující na operační program. V textové části není technická asistence rozpraco-
vána neboť je  pomocným nástrojem, který slouží k podpoře a usnadnění implementace 
ostatních prioritních os operačního programu. Zahrnuje veškeré podpůrné aktivity s cílem 
podpořit účinnost prováděné pomoci, zvýšit kvalitu prováděných opatření a zvýšit efektivitu 
využití finančních prostředků. Příjemcem podpory je řídící orgán nebo zprostředkující sub-
jekt. 



VIII.  Regionální operační program nuts II Severovýchod 

 82 

Příspěvek 
Společe-

nství 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Národní 
soukromé 

zdroje 
Celkové 
zdroje 

Číslo 
prioritn

í osy 
Název prioritní osy Fond 

a b c d=a+b+c 
Celkem 656,46 115,85 0 772,30 

Legenda: Příspěvek Společenství   
Finanční prostředky uvedeny v mil. EUR 

4. Informační zdroje 

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti  
Severovýchod 

Adresa: 

Velké náměstí 1, 500 03 Hradec Králové 
Web: www.rada-severovychod.cz 

www.kraj-lbc.cz 
www.kr-kralovehradecky 
www.pardubickykraj.cz 

Telefon: +420 485 226 582 

 

http://www.rada-severovychod.cz
http://www.kraj-lbc.cz
http://www.pardubickykraj.cz
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IX. Regionální operační program NUTS II Střední 
Morava19 

1. Základní charakteristika 

Regionální operační program NUTS II Střední Morava je prostředkem 
k realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Region NUTS II Střední 
Morava spadá pod cíl 1 – Konvergence. ROP bude spolufinancován z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj. Celková alokace na program na období 2007 – 2013 
je  483,9 mil. €, tj. 14,11% z celkové alokace pro všechny ROPy. Řídícím orgánem 
je Regionální rada regionu soudržnosti. Globálním cílem programu je růst konku-
renceschopnosti regionu, zvýšení životní úrovně obyvatelstva a prosperity. Speci-
fickými cíli je zvýšení dopravní dostupnosti městských center, atraktivnosti regio-
nu v oblasti cestovního ruch a posílení sektoru malých firem.  

Dále interpretované znění Operačního programu bylo dne 15.listopadu 2006 
schváleno vládou České republiky. Jde o návrh, který bude dále negociován Ev-
ropskou Komisí a může dostát i zásadních změn. 

2. Prioritní osy a oblasti podpor 

Prioritní osa 1:  Doprava 

Oblast podpory:  1.1 Regionální dopravní infrastruktura 

Podporované aktivity: 
§ zpracování projektové dokumentace a provedení dalších příprav nezbytných 

pro zahájení výstavby a úprav sítě silnic II. a III. třídy a ve vazbě na ně i úse-
ků místních a účelových komunikací, 

§ rekonstrukce, modernizace a výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy a 
ve vazbě na ně i úseků místních a účelových komunikací (zajištění dostup-
nosti center a napojení hlavních silničních tahů), 

                                         
19 Části této kapitoly jsou převzaty z původního znění ROP Střední morava. 
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§ odstraňování nebezpečných míst na silnicích II. a III. třídy a ve vazbě na to i 
na místních a účelových komunikacích (např. nepřehledné železniční pře-
jezdy), 

§ úprava frekventovaných silnic II. a III. třídy (ve vazbě na ně i místních a úče-
lových komunikací) v blízkosti sídel s vazbou na zkvalitňování životního 
prostředí obyvatel (např. obchvaty sídel, protihlukové stěny, protiprašná 
opatření, apod.), 

§ realizace opatření snižujících dopady provozu na silnicích II. a III. třídy (ve 
vazbě na ně i na místních a účelových komunikacích) na ekosystémy (např. 
mimoúrovňová křížení biokoridorů s komunikacemi), 

§ zlepšení napojení rozvojových průmyslových areálů a objektů na regionální 
síť silnic II. a III. třídy prostřednictvím výstavby nebo rekonstrukce místních 
komunikací, 

§ výstavba, modernizace a rekonstrukce infrastruktury sloužící pro regionální 
letiště (budovy i plochy) a nákup technických zařízení a dalšího vybavení pro 
regionální letiště, 

§ infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti, prevenci a řešení rizik. 

 Oblast podpory: 1.2 Veřejná doprava 

Podporované aktivity: 
§ realizace projektových a přípravných prací nezbytných k zavedení integrova-

ného systému veřejné dopravy, 
§ budování přestupních terminálů integrované veřejné dopravy, 
§ rekonstrukce nevyhovujících a výstavba zastávek veřejné dopravy, 
§ modernizace a výstavba systémů městské hromadné dopravy a jejich vybave-

ní včetně nákupu dopravních prostředků včetně ekologických, 
§ bezbariérové úpravy zastávek a souvisejícího vybavení a přístupových cest, 
§ zavádění moderních a ekologických technologií ve veřejné dopravě (infor-

mační systémy, systémy umožňující přednost dopravních prostředků hro-
madné dopravy na křižovatkách apod.), 

§ podpora obnovy vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob. 

 Oblast podpory: 1.3 Bezmotorová doprava 

Podporované aktivity: 
§ zpracování projektů a provedení dalších příprav nezbytných pro zahájení vý-

stavby stezek pro bezmotorovou dopravu, 
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§ výstavba regionálně významných stezek pro bezmotorovou dopravu, 
§ realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti bezmotorové dopravy, 
§ realizace opatření pro preferenci bezmotorové (zejména cyklistické) dopravy. 

 Příjemci podpory v rámci prioritní osy 1: 
§ kraje, 
§ dobrovolné svazky obcí,  
§ obce,  
§ organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, 
§ podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby), 
§ správa železniční dopravní cesty. 

Prioritní osa 2:  Integrovaný rozvoj a obnova regionu 

Oblast podpory:  2.1 Rozvoj regionálních center 

Podporované aktivity: 
§ zaměřené na fyzickou revitalizaci území: 
§ projektová příprava, projektová dokumentace, architektonická soutěž, 
§ přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení území, obnova a výstav-

ba infrastruktury a místních a účelových obslužných komunikací 
§ odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží, 
§ obnova a rekonstrukce stávajících objektů, 
§ hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství, včetně výsadby okrasné 

zeleně, 
§ transformace neefektivně využívaných urbanizovaných ploch na nové využití, 
§ zaměřené na rozvoj sociální infrastruktury: 
§ vzdělávací infrastruktura – především mateřské, základní a střední školy a in-

frastruktura pro celoživotní učení, 
§ infrastruktura pro poskytování sociálních služeb, 
§ infrastruktura pro poskytování zdravotní péče, 
§ infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, včetně 

kulturních, sportovních a multifunkčních zařízení, 
§ pořízení vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb a tech-

nologický rozvoj, 
§ experimenty a pilotní aktivity na posílení regionálních inovačních systémů, 
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§ úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin spo-
lečnosti (např. osoby s handicapem), 

§ infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti, prevenci a řešení rizik. 

 Oblast podpory: 2.2 Rozvoj měst 

Podporované aktivity: 
§ zaměřené na fyzickou revitalizaci území: 
§ projektová příprava, projektová dokumentace, architektonická soutěž, 
§ přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení území, obnova a výstav-

ba, infrastruktury a místních a účelových obslužných komunikací, 
§ odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží, 
§ obnova a rekonstrukce stávajících objektů, 
§ hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství, včetně výsadby okrasné 

zeleně, 
§ transformace neefektivně využívaných urbanizovaných ploch na nové využití, 
§ zaměřené na rozvoj sociální infrastruktury: 
§ vzdělávací infrastruktura – především mateřské, základní a střední školy, 
§ infrastruktura pro celoživotní učení, 
§ infrastruktura pro poskytování sociálních služeb, 
§ infrastruktura pro poskytování zdravotní péče, 
§ infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, včetně 

kulturních, sportovních a multifunkčních zařízení, 
§ pořízení vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb a tech-

nologický rozvoj, 
§ experimenty a pilotní aktivity na posílení regionálních inovačních systémů, 
§ úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin spo-

lečnosti (např. osoby s handicapem), 
§ infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti, prevenci a řešení rizik. 

Oblast podpory: 2.3 Rozvoj venkova 

Podporované aktivity: 
§ zaměřené na fyzickou revitalizaci území: 
§ projektová příprava, projektová dokumentace, architektonická soutěž, 
§ přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení území, obnova a výstav-

ba infrastruktury a místních a účelových obslužných komunikací, 
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§ odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží, 
§ obnova a rekonstrukce stávajících objektů, 
§ hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství, včetně výsadby okrasné 

zeleně, 
§ transformace neefektivně využívaných ploch na nové využití, 
§ zaměřené na rozvoj sociální infrastruktury: 
§ vzdělávací infrastruktura – především mateřské a základní školy, 
§ infrastruktura pro poskytování sociálních služeb, 
§ infrastruktura pro poskytování zdravotní péče, 
§ infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, včetně 

kulturních a sportovních a multifunkčních zařízení, 
§ pořízení vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb a tech-

nologický rozvoj, 
§ úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin spo-

lečnosti (např. osoby s handicapem), 
§ infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti, prevenci a řešení rizik. 

 Oblast podpory: 2.4 Podpora podnikání 

Podporované aktivity: 
§ projektová příprava, projektová dokumentace, architektonická soutěž 
§ rekonstrukce, modernizace a revitalizace stávajících objektů pro podnikání 

včetně brownfields, 
§ investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit 

menšího rozsahu, 
§ odstranění nevyužitelných staveb v rámci revitalizace území. 

Příjemci podpory v rámci prioritní osy 2: 
§ kraje, 
§ dobrovolné svazky obcí, 
§ obce, 
§ organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, 
§ podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby), 
§ nestátní neziskové organizace. 
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Prioritní osa 3:  Cestovní ruch 

Oblast podpory:  3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu 

Podporované aktivity: 
§ rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní a kulturně-poznávací formy CR a 

lázeňství včetně návazné infrastruktury, 
§ rozvoj a obnova jiných sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní 

ruch včetně návazné infrastruktury, 
§ vybudování jednotného systému turistických okruhů, naučných stezek a/nebo 

navigačních tabulí v turistické destinaci, 
§ rekonstrukce kulturní památky (např. architektonicky cenného objektu), tech-

nické památky (např. historické dílny nebo továrny) nebo kulturní zajímavos-
ti (např. muzea nebo skanzenu) se záměrem využití pro cestovní ruch (např. 
pro historickou expozici nebo exkluzivní ubytování; s možným pronájmem 
části objektu podnikatelskému subjektu) včetně návazné infrastruktury, 

§ budování návazné infrastruktury CR, především komunikací vedoucích k ob-
jektům CR včetně parkovišť, a zajištění propagace, ale pouze v návaznosti na 
výše uvedené aktivity. 

Příjemci podpory v rámci prioritní osy 3: 
§ kraje, 
§ dobrovolné svazky obcí, 
§ obce, 
§ organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, 
§ partnerská sdružení v CR založená veřejnou správou, podnikatelskými sub-

jekty a nestátními neziskovými organizacemi v turistických regionech. 

Oblast podpory: 3.2 Veřejná infrastruktura a služby 

Podporované aktivity: 
§ rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní a kulturně-poznávací formy CR a 

lázeňství včetně návazné infrastruktury, 
§ rozvoj a obnova jiných sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní 

ruch včetně návazné infrastruktury, 
§ vybudování jednotného systému turistických okruhů, naučných stezek a/nebo 

navigačních tabulí v turistické destinaci, 



IX.  Regionální operační program nuts II Střední Morava 

 89 

§ rekonstrukce kulturní památky (např. architektonicky cenného objektu), tech-
nické památky (např. historické dílny nebo továrny) nebo kulturní zajímavos-
ti (např. muzea nebo skanzenu) se záměrem využití pro cestovní ruch (např. 
pro historickou expozici nebo exkluzivní ubytování; s možným pronájmem 
části objektu podnikatelskému subjektu) včetně návazné infrastruktury, 

§ budování návazné infrastruktury CR, především komunikací vedoucích k ob-
jektům CR včetně parkovišť, a zajištění propagace, ale pouze v návaznosti na 
výše uvedené aktivity. 

Příjemci podpory: 
§ podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby), 

Oblast podpory: 3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby 

Podporované aktivity: 
§ modernizace, výstavba nebo rozšíření (zvýšení kapacity) ubytovacího zařízení 

za účelem zvýšení ubytovacího standardu včetně případné modernizace nebo 
rozšíření stravovacích služeb, 

§ rozšíření ubytovacího zařízení o návazné služby (sportovní zařízení vč. půj-
čoven sportovních potřeb, wellness služby, služby v rámci venkovské turisti-
ky včetně hippo-, agro- a ekoturistiky, služby vázané na kulturní a folklorní 
tradice, zábavní centra, lázeňské služby, služby v rámci incentivní a kongre-
sové turistiky), 

§ vybudování doplňkové služby nebo více doplňkových služeb (sportovní zaří-
zení vč. půjčoven sportovních potřeb, wellness služby, služby v rámci ven-
kovské turistiky včetně hippo-, agro- a ekoturistiky, služby vázané na kultur-
ní a folklorní tradice, zábavní centra, lázeňské služby, služby v rámci incen-
tivní a kongresové turistiky), 

§ rozvoj a obnova areálu pro sjezdové či běžecké lyžování včetně návazné in-
frastruktury, 

§ rekonstrukce a modernizace lázeňského objektu včetně návazné infrastruktu-
ry, 

§ rekonstrukce kulturní památky (např. architektonicky cenného objektu), tech-
nické památky (např. historické dílny nebo továrny) nebo kulturní zajímavos-
ti (např. muzea nebo skanzenu) se záměrem využití pro cestovní ruch (např. 
pro historickou expozici nebo exkluzivní ubytování; s možným pronájmem 
části objektu podnikatelskému subjektu) včetně návazné infrastruktury. 



IX.  Regionální operační program nuts II Střední Morava 

 90 

Oblast podpory: 3.4 Propagace a řízení 

Podporované aktivity: 
§ založení řídicí struktury krajských agentur a partnerských sdružení (organiza-

cí cestovního ruchu), jehož se účastní větší počet regionálních subjektů 
z oblasti cestovního ruchu z veřejného i privátního sektoru; podmínkou je 
doba následného působení řídicí struktury alespoň 5 let po ukončení projektu, 

§ komplexní a jednotný marketing turistické destinace využívající různých způ-
sobů komunikace, jehož se účastní větší počet veřejných i privátních subjektů 
v dané destinaci formou partnerství • vytváření nových regionálních produktů 
cestovního ruchu, 

§ propagace nových a stávajících regionálních produktů cestovního ruchu, 
§ zřízení jednotného informačního systému (infocenter, navigačního, orientač-

ního systému a elektronického/internetového systému) v turistické destinaci. 

Příjemci podpory: 
§ kraje, 
§ dobrovolné svazky obcí, 
§ obce, 
§ organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, 
§ partnerská sdružení v CR založená veřejnou správou, podnikatelskými sub-

jekty a nestátními neziskovými organizacemi v turistických regionech. 

3. Finanční alokace 

Příspěvek 
Společe-

nství 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Národní 
soukromé 

zdroje 
Celkové 
zdroje 

Číslo 
prioritn

í osy 
Název prioritní osy Fond 

a b c d=a+b+c 

1 Doprava ERDF 255,07 45,01 0 300,08 

2 Integrovaný rozvoj a 
obnova regionu ERDF 259,01 45,71 0 304,72 

3 Cestovní ruch ERDF 121,62 21,46 0 143,08 
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Příspěvek 
Společe-

nství 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Národní 
soukromé 

zdroje 
Celkové 
zdroje 

Číslo 
prioritn

í osy 
Název prioritní osy Fond 

a b c d=a+b+c 
4 Technická asistence20 ERDF 21,69 3,83 0 25,52 

Celkem 657,39 116,01 0 773,40 

Legenda: Příspěvek Společenství   
Finanční prostředky uvedeny v mil. EUR 

4. Informační zdroje 

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava 
Úřad Regionální rady NUTS II Střední 
Morava 

Adresa: 

Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc 
Web: www.nuts2strednimorava.cz 

www.kr-olomoucky.cz 
www.kr-zlinsky.cz 

Telefon: +420 587 334 400 

 

 

                                         
20 Technická asistence je uvedena v celkové finanční tabulce z důvodu, aby byla vidět celková 

alokace směřující na operační program. V textové části není technická asistence rozpraco-
vána neboť je  pomocným nástrojem, který slouží k podpoře a usnadnění implementace 
ostatních prioritních os operačního programu. Zahrnuje veškeré podpůrné aktivity s cílem 
podpořit účinnost prováděné pomoci, zvýšit kvalitu prováděných opatření a zvýšit efektivitu 
využití finančních prostředků. Příjemcem podpory je řídící orgán nebo zprostředkující sub-
jekt. 

http://www.nuts2strednimorava.cz
http://www.kr-olomoucky.cz
http://www.kr-zlinsky.cz
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X. Regionální operační program NUTS II Střední Čechy 
21 

1. Základní charakteristika 

Regionální operační program NUTS II Střední Čechy je prostředkem k realizaci 
politiky hospodářské a sociální soudržnosti, podporuje komplexní rozvoj území. 
Region NUTS II Střední Čechy spadá pod cíl 1 – Konvergence. ROP bude spolufi-
nancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celková alokace na program 
na období 2007 – 2013 je  411,5 mil. €, tj. 12,00% z celkové alokace pro všechny 
ROPy. Řídícím orgánem je Regionální rada regionu soudržnosti. Globálním cílem 
programu je zvýšení HDP na obyvatele a kvality života obyvatel. Specifickým 
cílem je udržení vysoké mobility obyvatel a zároveň snižování negativních exter-
nalit z dopravy na životní prostředí, růst příjmů z cestovního ruchu, zkvalitnění 
sociální infrastruktury a zlepšení kvality životního prostředí v urbanizovaných 
zónách.  

Dále interpretované znění Operačního programu bylo dne 15.listopadu 2006 
schváleno vládou České republiky. Jde o návrh, který bude dále negociován Ev-
ropskou Komisí a může dostát i zásadních změn. 

1. Prioritní osy a oblasti podpor 

Prioritní osa 1:  Doprava 

Oblast podpory:  1.1 Regionální dopravní infrastruktura 

Podporované aktivity: 
§ rekonstrukce, modernizace a v omezené míře výstavba souvislých úseků sil-

nic II. a III. třídy (zajištění dostupnosti center a napojení hlavních silničních 
tahů na síť TEN-T, zajištění tangenciálního spojení středočeských měst, 
zkvalitnění silnic souběžných s nadregionální komunikační sítí), 

                                         
21 Části této kapitoly jsou převzaty z původního znění ROP Střední čechy. 
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§ odstraňování dopravních závad (např. mosty), úprava nebezpečných míst 
(např. nepřehledné železniční přejezdy) a nevyhovujících křižovatek (např. 
přetížené křižovatky v okolí Prahy) na silnicích II. a III. třídy, 

§ úprava frekventovaných silnic II. a III. třídy v blízkosti sídel s vazbou na sni-
žování nepříznivých dopadů dopravy na obyvatelstvo (např. protihlukové stě-
ny, obchvaty, protiprašná opatření, apod.), 

§ realizace opatření snižujících dopady provozu na silnicích II. a III. třídy na 
ekosystémy (např. mimoúrovňová křížení biokoridorů s komunikacemi), 

§ zavádění moderních technologií a značení na silnicích II. a III. třídy, 
§ výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací pro zlepšení na-

pojení rozvojových průmyslových areálů na regionální silniční síť, 
§ rozvoj infrastruktury pro leteckou dopravu (modernizace zázemí regionálních 

letišť). 

Oblast podpory: 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy 

Podporované aktivity: 
§ rekonstrukce nevyhovujících a výstavba nových zastávek veřejné dopravy 

včetně bezbariérové úpravy a souvisejícího vybavení, 
§ rekonstrukce, modernizace a budování nových přestupních terminálů integro-

vané veřejné dopravy, 
§ zřizování a rozšiřování odstavných ploch systému "Park and Ride" u želez-

ničních zastávek a významných autobusových terminálů, 
§ zavádění moderních a ekologických technologií ve veřejné dopravě (např. 

telematika), 
§ obnova vozového parku se zřetelem na ekologický provoz a osoby se sníže-

nou schopností pohybu a orientace (např. ekologický pohon – autobusy na al-
ternativní pohon, pořízení plošin pro bezbariérový nástup), 

§ podpora obnovy vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob, 
§ zavádění systému Středočeské integrované dopravy (SID) na území Středo-

českého kraje, 
§ výstavba infrastruktury pro ekologickou dopravu (např. výstavba plniček 

CNG a LPG), 
§ výstavba cyklistických stezek a cyklistických pruhů ve všech oblastech s po-

tenciálem rozvoje pravidelné cyklistické dopravy, 
§ odstavné plochy "Bike and Ride" u zastávek železniční a autobusové dopravy, 
§ realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy, 
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§ realizace opatření pro preferenci cyklistické dopravy na silničních komunika-
cích. 

Příjemci podpor: 
§ kraj, 
§ organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi,  
§ obce,  
§ dobrovolné svazky obcí,  
§ obecně prospěšné společnosti. 

Prioritní osa 2:  Cestovní ruch 

Oblast podpory:  2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního 
ruchu 

Podporované aktivity: 
§ vybudování nového ubytovacího zařízení nebo rozšíření (zvýšení kapacity) či 

modernizace stávajícího ubytovacího zařízení za účelem zvýšení ubytovacího 
standardu včetně případných stravovacích služeb, 

§ rozšíření nabídky doplňkových služeb ve vazbě na ubytovací zařízení, další 
infrastrukturu nebo atraktivitu CR (např. multifunkční sportovní zařízení a 
sportovně-rekreační areály vč. půjčoven sportovních potřeb, wellness služby, 
infrastruktura pro služby v rámci venkovské turistiky, služby v rámci incen-
tivní a kongresové turistiky), 

§ vybudování, rekonstrukce a obnova objektů pro potřeby poznávacího CR 
(např. skanzeny, muzea a obdobná zařízení). 

Oblast podpory: 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu 

Podporované aktivity: 
§ budování turistických stezek (např. pěší turistické stezky a turistické okruhy, 

naučné stezky, hippostezky) vč. doprovodné infrastruktury, 
§ budování cyklostezek a cyklotras s využitím pro cestovní ruch (tzn. nikoli pro 

každodenní dopravu místních obyvatel) včetně doprovodné infrastruktury, 
§ rozvoj a obnova infrastruktury pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu, 
§ rekonstrukce a revitalizace kulturních památek alespoň regionálního významu 

se záměrem využití pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury, 
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§ vybudování, obnova nebo rekonstrukce objektů určených pro CR (muzea, ga-
lerie apod.), 

§ zřízení, rozšíření a modernizace jednotného informačního systému (infocen-
ter, navigačního, orientačního systému a elektronického/internetového systé-
mu) v turistické destinaci, 

§ ubytovací zařízení ve vazbě na rozvoj specifických forem CR (např. vodácká 
turistika, cykloturistika nebo ekoturistika), 

§ jako doprovodná - aktivita i výstavba a rekonstrukce přístupových komunika-
cí, cest, parkovacích míst a odpočívadel navazujících na atraktivity nebo in-
frastrukturu CR řešenou v projektu. 

Oblast podpory: 2.3 Propagace a řízení turistických destinací 
Středočeského kraje 

Podporované aktivity: 
§ podpora iniciace a vytváření řídících a koordinačních struktur v turistických 

destinacích, 
§ tvorba a distribuce propagačních a informačních materiálů a dalších marke-

tingových nástrojů turistických destinací, 
§ prezentace turistických destinací (např. na veletrzích CR), 
§ organizace konferencí a seminářů o cestovním ruchu, 
§ zajištění a propagace pravidelných kulturních a sportovních akcí minimálně 

regionálního charakteru s významným dopadem na rozvoj CR – může jít o 
vznik nových akcí, obnovu zaniklých akcí a tradic nebo rozšíření stávajících 
akcí. 

Příjemci podpory: 
§ kraj, 
§ organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi,  
§ obce 
§ dobrovolné svazky obcí,  
§ podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby), 
§ nestátní neziskové organizace, 
§ zájmová sdružení právnických osob,  
§ hospodářská komora ČR a její složky. 
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Prioritní osa 3:  Integrovaný rozvoj území 

Oblast podpory:  3.1 Rozvoj regionálních center 

Podporované aktivity: 
§ projektová příprava, projektová dokumentace, architektonická soutěž, 
§ přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení území, obnova a výstav-

ba infrastruktury a místních a účelových obslužných komunikací, 
§ odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží, 
§ obnova a rekonstrukce stávajících objektů, 
§ hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství, včetně výsadby okrasné 

zeleně, 
§ transformace neefektivně využívaných urbanizovaných ploch na nové využití, 
§ ve vazbě na komplexní/integrované projekty infrastrukturních systémů města 

- modernizace a obnova infrastruktury veřejných služeb, výstavba a moderni-
zace dopravního systému a systému veřejné dopravy ve městě. 

Oblast podpory:  3.1 Rozvoj měst 

Podporované aktivity: 
§ ve vazbě na fyzickou revitalizaci území: 
§ projektová příprava, projektová dokumentace, architektonická soutěž, 
§ přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení území, obnova a výstav-

ba infrastruktury a místních a účelových obslužných komunikací, 
§ odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží, 
§ obnova a rekonstrukce stávajících objektů, 
§ hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství, včetně výsadby okrasné 

zeleně, 
§ transformace neefektivně využívaných urbanizovaných ploch na nové využití, 
§ ve vazbě na rozvoj infrastruktury veřejných služeb: 
§ budování infrastruktury (nevztahuje se na zdravotnickou infrastrukturu), 
§ modernizace, obnova a rekonstrukce stávajících objektů, 
§ transformace nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na 

využití, které odpovídá lépe poptávce, 
§ pořízení vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb a tech-

nologický rozvoj, 
§ zavádění moderních technologií a dalších inovací, 
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§ řízení kvality a nákladovosti zdravotní péče, 
§ úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin spo-

lečnosti (např. osoby s handicapem). 

Oblast podpory: 3.2 Rozvoj venkova 

Podporované aktivity: 
§ ve vazbě na fyzickou revitalizaci obcí: 
§ přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení území, obnova a výstav-

ba infrastruktury a místních a účelových obslužných komunikací, 
§ odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží, 
§ obnova a rekonstrukce stávajících objektů, 
§ hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství, včetně výsadby okrasné 

zeleně, 
§ transformace neefektivně využívaných ploch na nové využití, 
§ ve vazbě na rozvoj infrastruktury veřejných služeb: 
§ budování infrastruktury (nevztahuje se na zdravotnickou infrastrukturu), 
§ modernizace, obnova a rekonstrukce stávajících objektů, 
§ transformace nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na 

využití, které odpovídá lépe poptávce, 
§ pořízení vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb a tech-

nologický rozvoj, 
§ zavádění moderních technologií a dalších inovací, 
§ úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin spo-

lečnosti (např. osoby s handicapem). 

Příjemci podpory: 
§ kraj, 
§ organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi,  
§ obce,  
§ dobrovolné svazky obcí,  
§ organizace zřizované nebo zakládané kraji,  
§ nestátní neziskové organizace, 
§ hospodářská komora ČR a její složky. 
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3. Finanční alokace 

Příspěvek 
Společe-

nství 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Národní 
soukromé 

zdroje 
Celkové 
zdroje 

Číslo 
prioritn

í osy 
Název prioritní osy Fond 

a b c d=a+b+c 

1 Doprava ERDF 290,72 51,30 0 342,03 

2 Cestovní ruch ERDF 100,64 17,76 0 118,39 

3 Integrovaný rozvoj 
území ERDF 148,72 26,24 0 174,96 

4 Technická asistence22 ERDF 19,00 3,35 0 22,36 

Celkem 559,08 98,66 0 657,74 

Legenda: Příspěvek Společenství   
Finanční prostředky uvedeny v mil. EUR 

4. Informační zdroje 

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy 
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti 
Střední Čechy 

Adresa: 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
Web: www.kr-stredocesky.cz 
Telefon: +420 257 280 827 

 

                                         
22 Technická asistence je uvedena v celkové finanční tabulce z důvodu, aby byla vidět celková 

alokace směřující na operační program. V textové části není technická asistence rozpraco-
vána neboť je  pomocným nástrojem, který slouží k podpoře a usnadnění implementace 
ostatních prioritních os operačního programu. Zahrnuje veškeré podpůrné aktivity s cílem 
podpořit účinnost prováděné pomoci, zvýšit kvalitu prováděných opatření a zvýšit efektivitu 
využití finančních prostředků. Příjemcem podpory je řídící orgán nebo zprostředkující sub-
jekt. 

http://www.kr-stredocesky.cz
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XI. Regionální operační program NUTS II Jihovýchod 23 

1. Základní charakteristika 

Regionální operační program NUTS II Jihovýchod je prostředkem k realizaci 
politiky hospodářské a sociální soudržnosti, podporuje komplexní rozvoj území. 
Region NUTS II Jihovýchod spadá pod cíl 1 – Konvergence. ROP bude spolufi-
nancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Řídícím orgánem je Regio-
nální rada regionu soudržnosti. Globálním cílem programu je růst konkurence-
schopnosti a prosperity regionu při zvyšování kvality života obyvatel. Specifickým 
cílem je zkvalitnit dopravní infrastrukturu a obslužnost území při respektování 
ochrany životního prostředí, zvýšit účast cestovního ruchu na hospodářské prospe-
ritě regionu a zkvalitnit podmínky pro život obyvatel ve městech a na venkově.  

Dále interpretované znění Operačního programu bylo dne 3.ledna 2007 schvále-
no vládou České republiky. Návrh OP bude dále negociován Evropskou Komisí a 
může dostát i zásadních změn. 

1. Prioritní osy a oblasti podpor 

Prioritní osa 1:  Dostupnost dopravy 

Oblast podpory:  1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 

Podporované aktivity: 
§ rekonstrukce, modernizace a v omezené míře výstavba souvislých úseků sil-

nic II. a III. třídy, 
§ výstavba a rekonstrukce mostů, 
§ rozvoj regionálních letišť. 

                                         
23 Části této kapitoly jsou převzaty z původního znění ROP Jihovýchod. 
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Oblast podpory:  1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 

Podporované aktivity: 
§ rozšiřování a zkvalitňování existujícího integrovaného dopravního systému a 

celkovou optimalizaci veřejné dopravy na území regionu Jihovýchod, 
§ instalace moderních informačních a odbavovacích systémů pro cestující v 

IDS, 
§ budování a modernizace přestupních terminálů a záchytných parkovišť a dal-

šího zázemí a infrastruktury pro veřejnou hromadnou dopravu, úpravy stáva-
jících zastávek a terminálů, 

§ instalace naváděcích a informačních dopravních systémů, budování návaz-
ných systémů P+R, K+R, Bike+R apod. 

Oblast podpory:  1.3 Obnova vozového parku drážních vozidel 
hromadné přepravy osob 

Podporované aktivity: 
§ investice do obnovy vozového parku, 
§ nákup nových a o modernizaci již používaných drážních vozidel zajišťujících 

MHD, příměstskou železniční dopravu a případně vozidel používaných v sys-
témech kombinujících železniční a tramvajovou dopravu. 

Oblast podpory:  1.4 Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou 
dopravu 

Podporované aktivity: 
§ výstavba a rekonstrukce cyklostezek v podobě stavebně upravených a do-

pravním značením vymezených komunikací určených pouze cyklistům, brus-
lařům, koloběžkářům, ale i chodcům, 

§ realizace opatření ke zvyšování bezpečnosti cyklistů a chodců v obcích, a to 
zejména výstavbou stezek pro cyklisty vč. opatření na řešení kolizních míst 
(na místech křížení s jinými dopravními komunikacemi) a také přizpůsobe-
ním komunikací potřebám pohybu a života osob s omezenou pohyblivostí 
nebo orientací. 

Příjemci podpory: 
§ kraj,  
§ organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi,  



XI.  Regionální operační program nuts II Jihovýchod 

 101 

§ obce,  
§ dobrovolné svazky obcí,  
§ obecně prospěšné společnosti. 

Prioritní osa 2:  Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 

Oblast podpory:  2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 

Podporované aktivity: 
§ výstavba či modernizaci infrastruktury spojené s rozvojem perspektivních fo-

rem cestovního ruchu a nosných tématických produktů CR v regionu, 
§ modernizace ubytovacích zařízení, výstavba či modernizace další infrastruk-

tury (např. kongresových a konferenčních center, lázeňství, sportovně rekre-
ačních zařízení vč. infrastruktury pro rekreační plavbu aj.), rekonstrukce a 
obnova kulturních památek s následným zpřístupněním veřejnosti a využitím 
pro potřeby cestovního ruchu, 

§ značení, opravy a úpravy cyklotras, budování a rekonstrukce turistických tras 
pro pěší, lyžaře a jezdce na koních, tématických tras, naučných stezek – to 
vše včetně doplňkových zařízení, 

§ rekonstrukce či výstavba přístupových komunikací (včetně souvisejících par-
kovišť a chodníků) k turisticky využitelným objektům a kulturním památkám 
(např. k hradům a zámkům, k lyžařským vlekům, k cyklostezkám,k turistic-
kým stezkám apod.). 

Oblast podpory: 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu 

Podporované aktivity: 
§ tvorba marketingových strategií a strategií perspektivních a konkurence-

schopných forem cestovního ruchu regionálního významu, podporu a propa-
gaci specifických produktů v CR, 

§ tvorba místních a regionálních systémů informování turistů o přírodních a 
kulturních zajímavostech, rozvoj informačních systémů cestovního ruchu a 
míst s veřejně přístupným internetem využívaných návštěvníky regionu, pod-
poru marketingových a informačních kampaní zaměřených na propagaci re-
gionu jako jedinečné turistické destinace a s tím spojenou tvorbu nových ví-
cejazyčných listových, elektronických a digitálních propagačních materiálů a 
předmětů. 
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Příjemci podpory v rámci prioritní osy 2: 
§ kraj, 
§ organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, 
§ obce, 
§ dobrovolné svazky obcí, 
§ podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby) – malí a střední podnika-

telé,  
§ nestátní neziskové organizace, 
§ zájmová sdružení právnických osob, 
§ hospodářská komora ČR a její složky. 

Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel 

Oblast podpory:  3.1 Rozvoj urbanizačních center 

Podporované aktivity: 
§ regenerace historických center, městských památkových rezervací a dalších 

urbánních oblastí se specifickými problémy a na obnovu vhodného funkčního 
využití stavebního fondu ve starší zástavbě, 

§ revitalizace a úprava veřejných prostranství ve městech (náměstí, parků, dět-
ských hřišť, veřejné zeleně) a k řešení problémů kvalitativně i kapacitně ne-
dostatečné dopravní infrastruktury související s rostoucí automobilovou do-
pravou s cílem zvýšit kvalitu prostředí pro život ve městech, 

§ investiční projekty v oblasti vzdělávání, včetně odborné přípravy a celoživot-
ního učení a na rozvoj infrastruktury pro zdravotní a sociální služby obyva-
telstvu, 

§ modernizace infrastruktury (zařízení) určené pro celoživotní učení a zkvalit-
ňování vybavení vzdělávacích zařízení pomůckami nezbytnými pro výuku a 
pro zvyšování úrovně vzdělávání, 

§ modernizace a fyzická obnova regionálních zařízení zdravotnické a sociální 
péče a vybavení informačními technologiemi a přístrojovým vybavením a 
s tím související stavební úpravy v rámci projektů zaměřené na zvýšení kvali-
ty péče o zdraví obyvatel v regionu, 

§ rozšíření a zkvalitnění infrastruktury a vybavení zařízení sloužících k posky-
tování služeb pro sociální integraci skupin postižených sociální exkluzí a také 
pro rozvoj neformálních aktivit občanů (např. sportoviště aj.), 
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§ regenerace a revitalizace urbánních brownfields a také podnikatelských 
brownfields malého rozsahu, 

§ výstavba a rekonstrukce přístupových a obslužných komunikací, parkovacích 
ploch a související technické infrastruktury (kanalizace, veřejné osvětlení, 
plynovod, vodovod, rozvody elektro, telekomunikační rozvody, slaboproud 
aj.). 

Oblast podpory:  3.2 Rozvoj regionálních středisek 
§ komplexní úprava veřejných prostranství (např. náměstí, ulic, parků, dětských 

hřišť) a přilehlého okolí, 
§ výstavba a rekonstrukce související dopravní a technické infrastruktury a 

konverze již urbanizovaných ploch na nové využití, 
§ modernizace infrastruktury (zařízení) určené pro celoživotní učení s důrazem 

na základní (2. stupně), střední, vyšší odborné a speciální vzdělávání a dále 
na další vzdělávání zaměřené na zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce, a to 
včetně modernizace vybavení těchto vzdělávacích zařízení, 

§ obnova regionálních zařízení zdravotnické a sociální péče a vybavení infor-
mačními technologiemi a přístrojovým vybavením a s tím související staveb-
ní úpravy, 

§ modernizace infrastruktury pro kulturu, sport a další neformální aktivity, pro 
spolkovou činnost, práci občanských iniciativ, práci s dětmi, mládeží, národ-
nostními menšinami či rizikovými skupinami obyvatel, 

§ zprovoznění urbánních brownfields a podnikatelských brownfields malého 
rozsahu vč. výstavby a rekonstrukce přístupových a obslužných komunikací, 
parkovacích ploch a související technické infrastruktury. 

Oblast podpory: 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 

Podporované aktivity: 
§ zajištění služeb a na občanskou vybavenost prostřednictvím modernizace a 

využití různých staveb a účelově upravených ploch, jejichž provozem jsou 
zajišťovány služby obyvatelům, 

§ zaměřené na fyzickou revitalizaci území venkovských sídel, zejména veřejné 
infrastruktury (účelové a obslužné komunikace, veřejná prostranství, trans-
formace neefektivně využívaných ploch na nové využití) a na revitalizaci ur-
bánních a venkovských brownfields, 

§ podpora rozvoje ICT v oblastech postižených prokazatelným selháním trhu 
prostřednictvím vytváření dostupnějšího nediskriminačního prostředí pro rea-
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lizaci komerčních služeb se zaměří především na výstavbu místních datových 
sítí sloužících pro zpřístupnění broadbandových služeb veřejnosti (vyjma in-
terních služeb veřejné správy) fungujících na principu nediskriminačních ote-
vřených sítí, na rozvoj prostředí pro místní služby privátního sektoru v oblasti 
ICT využívajících broadbandového přístupu a na aktivity motivující vstup 
komerčních poskytovatelů na místní telekomunikační trh (podpora nabídky). 

Oblast podpory: 3.4 Veřejné služby regionálního významu 

Podporované aktivity: 
§ podpora zvyšování kvality života obyvatel prostřednictvím investic do veřej-

ných služeb regionálního významu, 
§ investiční projekty zaměřené na výstavbu a modernizaci zařízení pro celoži-

votní vzdělávání (střední školy, speciální školy, knihovny aj.) včetně zkvalit-
ňování vybavení těchto zařízení pomůckami nezbytnými pro výuku a pro 
zvyšování úrovně vzdělávání, 

§ modernizace a fyzická obnova regionálních zařízení zdravotnické a sociální 
péče a vybavení informačními technologiemi a přístrojovým vybavením a s 
tím související stavební úpravy, 

§ rozšíření a zkvalitnění infrastruktury a vybavení zařízení sloužících k posky-
tování služeb pro sociální integraci skupin postižených sociální exkluzí, 

§ výstavba regionálních přístupových a páteřních sítí sloužících pro zpřístupně-
ní broadbandových služeb veřejnosti (vyjma interních služeb veřejné správy) 
fungujících na principu nediskriminačních otevřených sítí, podporu rozvoje 
prostředí pro regionální služby privátního sektoru v oblasti ICT využívajících 
broadbandového přístupu, aktivity motivující vstup komerčních poskytovate-
lů na místní telekomunikační trh (podpora nabídky), podporu ICT vybave-
nosti regionálních inovačních center a regionální hostingové a peeringové 
služby. 

Příjemci podpory v rámci prioritní osy 3: 
§ kraj,  
§ organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, 
§ obce,  
§ dobrovolné svazky obcí,  
§ organizace zřizované nebo zakládané kraji,  
§ nestátní neziskové organizace  
§ hospodářská komora ČR a její složky. 
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3. Finanční alokace 

Příspěvek 
Společe-

nství 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Národní 
soukromé 

zdroje 
Celkové 
zdroje 

Číslo 
prioritn

í osy 
Název prioritní osy Fond 

a b c d=a+b+c 

1 Dostupnost dopravy ERDF 369,76 65,25 0 435,01 

2 Rozvoj udržitelného 
cestovního ruchu ERDF 134,62 23,75 0 158,37 

3 Udržitelný rozvoj měst 
a venkovských sídel ERDF 176,11 31,08 0 207,19 

4 Technická asistence24 ERDF 23,95 4,22 0 28,17 
Celkem 704,44 124,31 0 828,76 

Legenda: Příspěvek Společenství   
Finanční prostředky uvedeny v mil. EUR 

4. Informační zdroje 

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod 
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti 
Jihovýchod 

Adresa: 

Kounicova 13, 602 00 Brno  
Web: www.jihovychod.cz 
Telefon: +420 532 193 550 

 

                                         
24 Technická asistence je uvedena v celkové finanční tabulce z důvodu, aby byla vidět celková 

alokace směřující na operační program. V textové části není technická asistence rozpraco-
vána neboť je  pomocným nástrojem, který slouží k podpoře a usnadnění implementace 
ostatních prioritních os operačního programu. Zahrnuje veškeré podpůrné aktivity s cílem 
podpořit účinnost prováděné pomoci, zvýšit kvalitu prováděných opatření a zvýšit efektivitu 
využití finančních prostředků. Příjemcem podpory je řídící orgán nebo zprostředkující sub-
jekt. 

http://www.jihovychod.cz
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XII. Regionální operační program NUTS II Jihozápad25 

1. Základní charakteristika 

Regionální operační program NUTS II Jihozápad  je prostředkem k realizaci po-
litiky hospodářské a sociální soudržnosti. Region NUTS II Jihozápad spadá pod cíl 
1 – Konvergence. ROP bude spolufinancován z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj. Celková alokace na program na období 2007 – 2013 je 456,1 mil. €, tj. 
13,30% z celkové alokace pro všechny ROPy. Řídícím orgánem je Regionální rada 
regionu soudržnosti. Globálním cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti 
a atraktivity regionu a životní úrovně obyvatelstva. Specifickým cílem je zlepšení 
dopravní dostupnosti, stabilizace venkova a efektivní využívání potenciálu území.  

Dále interpretované znění Operačního programu bylo dne 3.ledna 2007 schvále-
no vládou České republiky. Návrh OP bude dále negociován Evropskou Komisí a 
může dostát i zásadních změn. 

2. Prioritní osy a oblasti podpor 

Prioritní osa 1:  Dostupnost center 

Oblast podpory: 1.1 Modernizace regionální silniční sítě 

Podporované aktivity: 
§ výstavba, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy, 
§ odstraňování bodových závad na silnicích II. a III. třídy - křižovatky, pře-

jezdy, mosty. 

Oblast podpory: 1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu 

Podporované aktivity: 
§ příprava koncepcí, programů a projektů zaměřených na řešení rozvoje do-

pravní obslužnosti v regionu a jeho částech včetně přípravy nezbytné souvi-
sející dokumentace, 

                                         
25 Části této kapitoly jsou převzaty z původního znění ROP Jihozápad. 
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§ modernizace infrastruktury pro potřeby veřejné dopravy zaměřená na zlepšení 
dopravní obslužnosti regionu (např. dopravní terminály, železniční stanice, 
zastávky, informační systémy), 

§ výstavba a modernizace parkovišť pro přestup na veřejnou dopravu. 

Oblast podpory: 1.3 Modernizace vozového parku veřejné dopravy 

Podporované aktivity: 
§ přeměny autobusů na ekologický pohon, 
§ pořízení vozidel veřejné dopravy, 
§ obnovy vozového parku kolejové přepravy osob, 
§ výstavba nezbytné doprovodné infrastruktury k ekologickým formám veřejné 

dopravy (např. stanice CNG a LPG). 

Oblast podpory: 1.4 Rozvoj regionálních letišť 

Podporované aktivity: 
§ výstavba, rekonstrukce a modernizace infrastruktury veřejných regionálních 

letišť, 
§ dopravní napojení letišť na okolí, 
§ zlepšení technického a bezpečnostního vybavení regionálních letišť. 

Oblast podpory: 1.5 Rozvoj místních komunikací 

Podporované aktivity: 
§ výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací. 

Příjemci podpory: 
§ kraje, 
§ obce,  
§ občanská sdružení, 
§ obecně prospěšné společnosti,  
§ sdružení právnických osob,  
§ podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby. 
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Prioritní osa 2:  Stabilizace a rozvoj měst a obcí 

Oblast podpory: 2.1 Integrované projekty rozvojových center 

Podporované aktivity: 
§ revitalizace zanedbaných areálů, objektů a ploch v sídlech, 
§ příprava rozvojových území pro podnikání, bydlení a služby, 
§ revitalizace centra města a památkových zón, 
§ výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro 

kulturu a volný čas, 
§ výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů sociální a vzdělávacích infra-

struktury, 
§ výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací. 

Oblast podpory: 2.2 Revitalizace částí měst a obcí 

Podporované aktivity: 
§ sanace zanedbaných areálů, objektů a ploch v sídlech (vyjma rozvojových 

center), 
§ stavební obnova a dostavba veřejných prostranství, náměstí, architektonic-

kých prvků (vyjma rozvojových center), 
§ výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro 

kulturní a komunitní život, veřejný sektor včetně značení a úprav pro tělesně 
postižené (vyjma rozvojových center). 

Oblast podpory: 2.3 Rozvoj infrastruktury základního, středního a 
vyššího odborného školství 

Podporované aktivity: 
§ výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů vzdělávacích institucí, 
§ pořízení vybavení vzdělávacích institucí vedoucího k vyšší efektivitě a mo-

dernizaci výuky. 

Oblast podpory: 2.4 Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci 

Podporované aktivity: 
§ výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů institucí sloužících skupinám 

ohroženým vyloučením ze společnosti, 
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§ výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů zařízení předškolní a mimo-
školní péče o děti, 

§ výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení péče o seniory. 

Oblast podpory: 2.5 Rozvoj zdravotnické péče 

Podporované aktivity: 
§ rekonstrukce, modernizace a vybavení zdravotnických zařízení, 
§ rozvoj sítě neodkladné přednemocniční péče, 
§ využití moderních léčebných technologií. 

Příjemci podpory: 
§ kraje, 
§ obce, 
§ organizace a obchodní společnosti zřizované a zakládané obcemi a kraji, 
§ dobrovolné svazky obcí, 
§ občanská sdružení (podle zákona č. 83/1990 Sb.), 
§ obecně prospěšné společnosti (podle zákona č. 248/1995 Sb.), 
§ církevní právnické osoby, 
§ školské právnické osoby, 
§ soukromé základní, střední a vyšší odborné školy, 
§ podnikající fyzické a právnické osoby (vymezené obchodním zákoníkem), 
§ nepodnikající fyzické a právnické osoby, 
§ vhodnými příjemci pomoci v případě integrovaných plánů rozvojových center 

regionu jsou města: Plzeň, České Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Čes-
ký Krumlov, Prachatice, Jindřichův Hradec. 

Prioritní osa 3  Rozvoj cestovního ruchu 

Oblast podpory:  3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 

Podporované aktivity: 
§ výstavba a rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, cyklostezky, hipo-

stezky, vodní cesty, přístavy či přístaviště) včetně doprovodné infrastruktury 
a značení, 

§ výstavba a rekonstrukce základní i doplňkové turistické infrastruktury včetně 
sportovně-rekreační a kulturní vybavenosti, 



XII.  Regionální operační program nuts II Jihozápad  

 110 

§ rekonstrukce, modernizace a rozvoj ubytovacích kapacit s cílem doplnit 
zejména ubytovací zařízení, 

§ modernizace, rozvoj a rekonstrukce lázeňské infrastruktury a navazujících za-
řízení. 

Oblast podpory: 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví 
v rozvoji cestovního ruchu 

Podporované aktivity: 
§ oprava a rekonstrukce památek včetně aktivit pro nové využití v oblasti ces-

tovního ruchu a kultury, 
§ revitalizace památkově chráněných území. 

Oblast podpory: 3.3 Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a 
produktů cestovního ruchu 

Podporované aktivity: 
§ služby na podporu rozvoje cestovního ruchu a kultury, 
§ příprava a realizace cílených marketingových kampaní s nadregionálním do-

padem, 
§ zavádění ICT v oblasti řízení a propagace cestovního ruchu. 

Příjemci podpory: 
§ kraje,  
§ obce, resp. jimi zřizované a zakládané organizace, 
§ sdružení obcí, 
§ občanská sdružení, 
§ církevní právnické osoby, 
§ obecně prospěšné společnosti, 
§ sdružení právnických osob,  
§ podnikající fyzické osoby nebo právnické. 
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3. Finanční alokace 

Příspěvek 
Společe-

nství 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Národní 
soukromé 

zdroje 
Celkové 
zdroje 

Číslo 
prioritn

í osy 
Název prioritní osy Fond 

a b c d=a+b+c 

1 Dostupnost center ERDF 275,74 48,66 0 324,40 

2 Stabilizace a rozvoj 
měst a obcí ERDF 201,38 35,53 0 236,93 

3 Rozvoj cestovního 
ruchu ERDF 123,93 21,87 0 145,80 

4 Technická asistence26 ERDF 18,58 3,28 0 21,87 
Celkem 619,65 109,35 0 729,00 

Legenda: Příspěvek Společenství   
Finanční prostředky uvedeny v mil. EUR 

4. Informační zdroje 

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad 
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti  
Jihozápad 

Adresa: 

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 
Budějovice 

Web: www.kraj-jihocesky.cz 
www.kr-plzensky.cz 

Telefon: +420 386 720 213 

 
                                         
26 Technická asistence je uvedena v celkové finanční tabulce z důvodu, aby byla vidět celková 

alokace směřující na operační program. V textové části není technická asistence rozpraco-
vána neboť je  pomocným nástrojem, který slouží k podpoře a usnadnění implementace 
ostatních prioritních os operačního programu. Zahrnuje veškeré podpůrné aktivity s cílem 
podpořit účinnost prováděné pomoci, zvýšit kvalitu prováděných opatření a zvýšit efektivitu 
využití finančních prostředků.Příjemcem podpora je řídící orgán nebo zprostředkující sub-
jekt. 

http://www.kraj-jihocesky.cz
http://www.kr-plzensky.cz
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XIII. Regionální operační program NUTS II 
Severozápad 27 

1. Základní charakteristika 

Regionální operační program NUTS II Severozápad  je prostředkem k realizaci 
politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Region NUTS II Severozápad spadá 
pod cíl 1 – Konvergence. ROP bude spolufinancován z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj. Celková alokace na program na období 2007 – 2013 je 549,0 
mil. €, tj. 16,01 % z celkové alokace pro všechny ROPy. Řídícím orgánem je Re-
gionální rada regionu soudržnosti. Globálním cílem je zkvalitnění a zatraktivnění 
prostředí regionu pro investory, podnikatele a obyvatele. Specifickým cílem je 
zvýšení dopravní dostupnosti, modernizace a atraktivita měst a venkovských oblas-
tí.  

Dále interpretované znění Operačního programu bylo dne 15.listopadu 2006 
schváleno vládou České republiky. Jde o návrh, který bude dále negociován Ev-
ropskou Komisí a může dostát i zásadních změn. 

2. Prioritní osy a oblasti podpor 

Prioritní osa 1:  Regenerace a rozvoj měst 

Oblast podpory:  1.1 Revitalizace a regenerace městských aglomerací 

Podporované aktivity: 
§ revitalizace a zatraktivnění městských částí, tj. stavební obnova nebo dostav-

ba budov včetně související dopravní a technické infrastruktury, veřejného 
osvětlení, zeleně a zařízení pro volnočasové aktivity, 

§ regenerace brownfields – areálů dříve využívaných pro průmyslové, dopravní, 
vojenské, administrativní aj. účely ve městech – pro jejich další veřejné vyu-
žití včetně řešení dekontaminace postižených území a související dopravní a 
technické infrastruktury jako součásti širšího konceptu regenerace určitého 
území, 

                                         
27 Části této kapitoly jsou převzaty z původního znění ROP Severozápad. 
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§ regenerace a revitalizace urbanizovaných oblastí, jednotlivých měst nebo je-
jich částí včetně zajištění procesu jejich zpracování za použití vhodných par-
ticipativních metod, 

§ související projektová příprava, projektová dokumentace, architektonická 
soutěž, 

§ zvyšování know-how v oblasti regenerace a revitalizace měst včetně sdílení 
„dobré praxe“ v ostatních zemích EU. 

Oblast podpory: 1.2. Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 

Podporované aktivity: 
§ modernizace a fyzická obnova základních a středních škol, 
§ modernizace vybavení základních a středních škol (např. vybavení pracovních 

dílen, laboratoří a počítačových učeben), 
§ úpravy vzdělávací infrastruktury v návaznosti na potřeby dalšího vzdělávání 

(např. polyfunkční vybavení učeben s ohledem na kombinované využití pro 
běžné stupně škol a další vzdělávání v rámci komunitních škol), 

§ modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro poskytování sociální péče 
(např. centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, 
domovy pro osoby se zdravotním postižením), 

§ modernizace a rekonstrukce krajských zdravotnických zařízení (vytvoření 
komplexní infrastruktury v oblasti emergenční a akutní péče, malá centra 
primární zdravotní péče, zdravotnické přístroje, zdravotnické laboratoře, in-
formační centra a jejich vybavení, podpora optimalizace logistických a ob-
služných procesů). 

Příjemci podpory: 
§ kraje, 
§ obce - města nad 10 000 obyvatel,  
§ organizace zřízené či založené městem nebo krajem,  
§ dobrovolné svazky obcí,  
§ NNO. 



XIII.  Regionální operační program nuts II Severozápad  

 114 

Prioritní osa 2:  Integrovaná podpora místního rozvoje 

Oblast podpory: 2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj, 
informovanost a osvěta veřejnosti 

Podporované aktivity: 
§ aktivizace místních subjektů ze strany obecního úřadu (společná setkání, říze-

né diskuse, výměna zkušeností a příkladů dobré praxe) vedoucí k ustavení 
neformálního místního partnerství, vyhodnocení místních potřeb a vypraco-
vání jednoduchého místního akčního plánu, stanovujícího cíle ve střednědo-
bém horizontu a obsahujícího dohodnuté strategické projekty a záměry včet-
ně identifikace nezbytných zdrojů a subjektů potřebných k realizaci tohoto 
plánu, 

§ zpracování informačních a komunikačních materiálů a médií určených pro 
místní občany i vnější svět a vztahující se nejen k vlastní iniciativě místního 
rozvoje, ale i k místním službám, území, jeho historii, kultuře, přírodě a li-
dem (časopisy, webové stránky, informační tabule včetně elektronických, 
publikace apod.), 

§ osvětové akce pro zvyšování zapojení veřejnosti (kulaté stoly, občanská fóra, 
konzultace s veřejností o navrhovaných investicích a připravovaném projek-
tu, o vizi místní oblasti), zpracování místních studií, provedení průzkumů, 
dotazníky a další aktivity potřebné pro přípravu projektu a dokumentace po-
třebné pro jeho realizaci, 

§ místní rozvojové iniciativy malého rozsahu (značení a veřejné mapy, kampa-
ně proti odhazování odpadků, soutěže o upravenou obec apod.) s cílem reali-
zace doplňkových aktivit souvisejících s připravovaným integrovaným zámě-
rem, 

§ příprava projektů a potřebných podkladových dokumentací pro realizaci se-
stavených plánů. 

Oblast podpory: 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury 

Podporované aktivity: 
§ Revitalizace, regenerace a rozvoj obcí a jejich částí prostřednictvím: 
§ stavební obnovy a dostavby veřejných prostranství, náměstí, architektonic-

kých prvků, 
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§ výstavby, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro 
kulturní a komunitní život, veřejný sektor (včetně značení a úprav pro tělesně 
postižené), 

§ rekonstrukce a výstavby chodníků, pěších zón, podchodů, pásů pro cyklisty 
včetně značení a úprav pro tělesně postižené, 

§ rekonstrukce a výstavby veřejného osvětlení, 
§ renovace a zakládání veřejných zelených ploch, parků, rekreačních zón apod. 

(bez vazby na cestovní ruch), 
§ rekonstrukce a obnovy historických a kulturních památek (bez vazby na ces-

tovní ruch), 
§ rekonstrukce a výstavby dětských hřišť, veřejných sportovišť a ploch pro vol-

nočasové aktivity, 
§ investic do zlepšení dostupnosti a bezpečnosti veřejné dopravy (autobusové 

zastávky), 
§ rekonstrukce a výstavby místních komunikací včetně parkovacích ploch, 
§ rekonstrukce a výstavby místní technické infrastruktury, 
§ ivestic na podporu zvýšeného vyuţití OZE ve venkovských obcích, 
§ ifrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů: 
§ výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení vzdělávacích institucí včetně 

vybavení ICT (základní a střední školství, celoživotní učení, APZ, knihovny), 
§ výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení institucí sloužících skupinám 

ohroženým vyloučením ze společnosti, 
§ výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zdravotnických zařízení, 
§ výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení předškolní a mimo-

školní péče o děti, 
§ výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení péče o seniory, 
§ Infrastruktura pro hospodářský rozvoj: 
§ rekonstrukce a regenerace využití zchátralých objektů a výrobních areálů 

brownfields pro ekonomické aktivity nevýrobní povahy a občanskou vybave-
nost včetně rozšíření o nové sousedící plochy, 

§ rekonstrukce a výstavba související technické infrastruktury (kanalizace, vo-
dovody, osvětlení, značení), 

§ rekonstrukce a výstavba přístupových komunikací. 

Příjemci podpory: 
§ kraje , 
§ obce, 
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§ organizace zřízené či založené městem nebo krajem, 
§ NNO. 

Prioritní osa 3  Dostupnost a obslužnost regionu 

Oblast podpory: 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a 
nadregionálního významu 

Podporované aktivity: 
§ příprava projektů a související projektové dokumentace pro projekty zajišťu-

jící napojení regionu na síť TEN-T a projekty řešící vnitřní propojení regio-
nu; 

§ rekonstrukce, modernizace a budování komunikací II. a III. třídy zajišťujících 
napojení center regionu na nadregionální osy sítě TEN-T včetně odstraňování 
lokálních „slabých míst“ na komunikacích napojujících region na síť TEN-T, 

§ rekonstrukce, modernizace a budování komunikací II. a III. třídy zajišťujících 
efektivní propojení uvnitř regionu, vyšší propustnost státní hranice a vytváře-
jících základní předpoklady pro efektivní mobilitu obyvatel v celém regionu, 

§ modernizace a rozvoj regionálních letišť celoregionálního či nadregionálního 
významu včetně rozvoje sítě heliportů a související dopravní infrastruktury, 

§ rozvoj dopravní infrastruktury podmiňující efektivní využití potenciálu labské 
vodní cesty. 

Oblast podpory: 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu 

Podporované aktivity: 
§ příprava koncepcí, programů a projektů zaměřených na řešení rozvoje do-

pravní obslužnosti v regionu a jeho částech včetně přípravy nezbytné souvi-
sející dokumentace, 

§ realizace ucelených integrovaných projektů rozvoje dopravní obslužnosti za-
měřených jak na rozvoj, modernizaci a rekonstrukci potřebné infrastruktury 
(rekonstrukce a budování dopravních terminálů, rozvoj tratí MHD, budování 
parkovišť v rámci systému „park & ride“ apod.), tak na rozvoj souvisejících 
služeb (budování informačních a odbavovacích systémů, propagace a media-
lizace veřejné dopravy…), 

§ modernizace dopravní infrastruktury měst s orientací na preferenci a zkvalit-
ňování služeb MHD včetně záchytných parkovišť a kapacit pro odbavování 
vozidel ve městech, 
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§ rekonstrukce a modernizace železničních stanic ve vazbě na rozvoj dopravní 
obslužnosti regionu, 

§ zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel (staré 
a handicapované občany), zvyšování atraktivity a bezpečnosti městské a pří-
městské veřejné dopravy (např. zastávky, odbavovací systémy apod.), 

§ nákup, popř. rekonstrukce vozidel kolejových systémů MHD a veřejné hro-
madné dopravy a vozidel MHD a technické obsluhy s alternativním poho-
nem, pořízení prachových filtrů pro naftové motory vozidel MHD, technické 
obsluhy a veřejné správy, 

§ rozvoj a budování cyklostezek regionálního významu, důležitých pro zajištění 
plnohodnotné dopravní obslužnosti regionu. 

Příjemci podpory: 
§ kraj, 
§ obce,  
§ organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, 
§ dobrovolné svazky obcí, 
§ podnikatelské subjekty, 
§ NNO. 

Prioritní osa 4:  Udržitelný rozvoj cestovního ruchu 

Oblast podpory: 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR 

Podporované aktivity: 
§ obnova, rozvoj, rekonstrukce a úpravy základní a doprovodné infrastruktury 

pro turistiku (např. turistické trasy, cyklostezky, naučné stezky, hippostezky, 
lyžařské trasy a areály, včetně přístřešků, odpočívadel, systémů značení, zaří-
zení pro úpravu tratí, apod.), 

§ revitalizace kulturních, technických a průmyslových památek a kulturního 
dědictví pro jejich využití v CR (např. rozhledny, muzea, expozice, galerie, 
informační centra), 

§ modernizace a úpravy lázeňské infrastruktury pro zlepšení standardu a kvality 
služeb pro tradiční i moderní formy lázeňství („wellness“), realizaci bezbarié-
rových přístupů a dalších úprav pro zdravotně postižené návštěvníky, 

§ výstavba, rekonstrukce podmiňující dopravní infrastruktury zajišťující do-
stupnost a kvalitní přístup k místům s atraktivitami CR (komunikace, parko-
viště, chodníky, cyklo a pěší stezky, systémy značení apod.). 
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Oblast podpory: 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a 
stravovacích 

Podporované aktivity: 
§ rekonstrukce, modernizace současných ubytovacích zařízení hotelového typu 

(včetně případné restaurační části) na úroveň nejméně středního standardu 
(***), 

§ výstavba, popř. modernizace lehkých sezónních ubytovacích zařízení včetně 
související doplňující infrastruktury (např. veřejná tábořiště, autokempinky, 
chatové osady), 

§ rekonstrukce, přestavba vhodných objektů na celoroční ubytovací zařízení 
včetně doprovodné infrastruktury a nezbytného zázemí, 

§ výstavba nových či přístavba rozšiřující ubytovacích či stravovacích kapacit u 
existujících ubytovacích zařízení včetně doprovodné infrastruktury, 

§ zajištění odpovídajících napojení ubytovacích objektů na dopravní a technic-
kou infrastrukturu. 

Oblast podpory: 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů 
CR 

Podporované aktivity: 
§ vznik a činnost regionálních partnerství v oblasti CR (např. založení a podpo-

ra činnosti regionálního fóra pro cestovní ruch zajišťujícího koordinaci reali-
zace marketingových strategií v regionu Severozápad, podpora regionálních 
či lokálních destinačních managementů), 

§ rozvoj informačních a rezervačních systémů a vytvoření regionální sítě in-
formačních center, 

§ monitoring návštěvnosti, pasportizace, zpracování analytických studií a pod-
kladů zajišťujících účinnější řízení, rozvoj produktů a marketing, zavádění 
systému certifikace zařízení a služeb CR apod.; 

§ příprava nových, zkvalitňování a rozšiřování existujících produktů CR s regi-
onálním dopadem (např. „wellness“ pro oblasti lázeňství či ekoturistiku na 
území NP), 

§ marketing a propagace akcí regionálního významu (např. propagace a prezen-
tace významných filmových, hudebních a divadelních festivalů apod.), 

§ zaměření na lidské zdroje (např. školení a zvyšování kvalifikace pracovníků 
ve službách CR) přímo se vážící na realizaci a provoz konkrétní investice či 
produktu CR. 
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Příjemci podpory: 
§ kraje,  
§ obce,  
§ organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi,  
§ dobrovolné svazky obcí, 
§ NNO,  
§ hospodářská komora a její složky,  
§ zájmová sdružení právnických osob, 
§ podnikatelské subjekty. 

3. Finanční alokace 

Příspěvek 
Společe-

nství 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Národní 
soukromé 

zdroje 
Celkové 
zdroje 

Číslo 
prioritn

í osy 
Název prioritní osy Fond 

a b c d=a+b+c 

1 Regenerace a rozvoj 
měst ERDF 259,25 45,75 0 305,0 

2 Integrovaná podpora 
místního rozvoje ERDF 53,87 9,5 0 63,38 

3 Dostupnost a 
dopravní obslužnost ERDF 269,61 47,58 0 317,19 

4 Udržitelný rozvoj 
cestovního ruchu ERDF 142,97 25,23 0 168,19 

5 Technická asistence28 ERDF 20,20 3,56 0 23,76 

Celkem 745,91 121,63 0 877,54 

Legenda: Příspěvek Společenství   
Finanční prostředky uvedeny v mil. EUR 
 
 
 
 

                                         
28 Technická asistence je uvedena v celkové finanční tabulce z důvodu, aby byla vidět celková 

alokace směřující na operační program. V textové části není technická asistence rozpraco-
vána neboť je  pomocným nástrojem, který slouží k podpoře a usnadnění implementace 
ostatních prioritních os operačního programu. Zahrnuje veškeré podpůrné aktivity s cílem 
podpořit účinnost prováděné pomoci, zvýšit kvalitu prováděných opatření a zvýšit efektivitu 
využití finančních prostředků. Příjemcem podpory je řídící orgán nebo zprostředkující sub-
jekt. 
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4. Informační zdroje 

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti  
Severozápad 

Adresa: 

Závodní 353/88, 36021 Karlovy Vary 
Web: www.kr-karlovarsky.cz 

www.kr-ustecky.cz 
Telefon: +420 353 502 341, +420 353 502 449 

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz
http://www.kr-ustecky.cz
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XV. Regionální operační program NUTS II 
Moravskoslezsko 29 

1. Základní charakteristika 

Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko  je prostředkem 
k realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Region NUTS II Morav-
skoslezsko spadá pod cíl 1 – Konvergence. ROP bude spolufinancován 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celková alokace na program na období 
2007 – 2013 je 527,1 mil. €, tj. 15,37% z celkové alokace pro všechny ROPy. 
Řídícím orgánem je Regionální rada regionu soudržnosti. Globálním cílem pro-
gramu je zrychlení rozvoje regionu a zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Speci-
fickým cílem je zvýšení dopravní dostupnosti s ohledem na ochranu životního 
prostředí, zlepšení veřejných služeb, podpora podnikání a rozvoje cestovního ru-
chu, zkvalitnění prostředí měst a podpora komplexního rozvoje regionu. 

Dále interpretované znění Operačního programu bylo dne 15.listopadu 2006 
schváleno vládou České republiky. Jde o návrh, který bude dále negociován Ev-
ropskou Komisí a může dostát i zásadních změn. 

2. Prioritní osy a oblasti podpor 

Prioritní osa 1:  Regionální infrastruktura a dostupnost 

Oblast podpory: 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury 

Podporované aktivity: 
§ modernizace a výstavba silnic II. a III. třídy, včetně odstranění největších do-

pravních závad na silniční síti a na průtazích měst, zvyšující bezpečnost a 
plynulost dopravy – rekonstrukce nehodových, rizikových nebo nekapacit-
ních úseků a křižovatek, dopravní informační a řídící systémy, 

§ výstavba obchvatů měst a obcí pro silnice II. a III. třídy, 

                                         
29 Části této kapitoly jsou převzaty z původního znění ROP Moravskoslezsko. 
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§ výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací (mimo komunikace I. třídy 
a dálnic) pro zpřístupnění průmyslových zón a podnikatelských areálů, objek-
tů cestovního ruchu, apod., 

§ výstavba, modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro překračování hranic 
(Polsko, Slovensko) a související infrastruktury (mimo komunikací I. třídy a 
dálnic), 

§ rozšíření infrastruktury pro pěší a cyklistickou dopravu – zpracování koncep-
ce, projektová příprava a realizace oddělených komunikací pro cyklisty a pě-
ší, 

§ rekonstrukce stávajících komunikací, po kterých jsou vedeny mezinárodní a 
regionální cyklotrasy. 

Oblast podpory: 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava 

Podporované aktivity: 
§ rozšíření infrastruktury a technického vybavení pro provoz letiště (vybavení 

pro provoz za nízké dohlednosti, rozšíření pojezdových drah, rozšíření odba-
vovacím plochy pro letadla, příletová hala), 

§ vznik nových služeb (kryté parkoviště), modernizace bezpečnostní infrastruk-
tury (řídící věž, bezpečnostní komplex), 

§ stroje a vybavení pro odbavování letadel, údržbu dráhových systémů a tech-
nické prostředky letištního záchranného systému, 

§ infrastruktura pro realizaci podnikatelských aktivit souvisejících s leteckým 
provozem v prostoru letiště, 

§ zajištění dopravního napojení na Ostravu a okolní města a regiony, 
§ výstavba napojení letiště na železniční dopravu, včetně pořízení nových kole-

jových vozidel a výstavba přestupního železničního terminálu, 
§ rekonstrukce a výstavba účelových komunikací, 
§ rozšíření a modernizace infrastruktury pro všeobecné a sportovní letectví a 

podpora výstavby heliportů pro vrtulníkovou dopravu. 

Oblast podpory: 1.3 Rozvoj dopravní obslužnosti 

Podporované aktivity: 
§ rozvoj integrovaného dopravního systému na území kraje a podpora regionál-

ní veřejné dopravy, 
§ zavádění integrovaných systémů veřejné dopravy na úrovni kraje, 
§ obnova odbavovacích systémů, 
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§ zavádění řídících a informačních systémů pro městskou hromadnou dopravu, 
§ zvýšení atraktivity hromadné dopravy dobudováním související infrastruktu-

ry, 
§ budování a rekonstrukce přestupních terminálů pro přestup mezi jednotlivými 

dopravními systémy, rekonstrukce a budování vybraných zastávek (včetně 
železničních), 

§ modernizace a výstavba ekologických systémů městské a příměstské hromad-
né dopravy, včetně pořízení a modernizace vozidel a doprovodné infrastruk-
tury (silniční vozidla s alternativním pohonem, snižování emisí vozidel s naf-
tovými motory), 

§ obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob. 

Oblast podpory: 1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému 
a krizového řízení 

Podporované aktivity: 
§ rozvoj integrovaného záchranného systému a systémů krizového řízení včetně 

technického a komunikačního zabezpečení, 
§ systém havarijní komunikace mezi obyvateli, podniky a veřejnou správou, 
§ zefektivnění systému příjmu tísňových volání, vysílání sil a prostředků, 
§ výstavba a rekonstrukce výjezdových stanovišť a pořízení a modernizace je-

jich technického vybavení, 
§ havarijní plány. 

Prioritní osa 2: Podpora prosperity regionu 

Oblast podpory: 2.1 Infrastruktura veřejných služeb 

Podporované aktivity: 
§ investiční projekty v základním, středním, vyšším odborném školství a ve 

školských zařízeních: 
§ modernizaci vybavení škol, které odpovídá současnému vývoji a moderním 

výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování tak, aby bylo na 
požadované úrovni technického vývoje anebo odpovídalo požadavkům za-
městnavatelů na trhu práce, 

§ podporu komunitní role základních a středních škol (učebny a vybavení pro 
další vzdělávání, zázemí pro poskytování komunitních služeb), 

§ podporu doprovodných aktivit, služeb škol (modernizace internátů, jídelen), 
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§ podporu aktivního využívání volného času (modernizace sportovišť, klubů 
pro zájmové vzdělávání, informační centra mládeže), 

§ zavádění ICT a multimediálního vybavení a e-learningu do výuky ve školách 
a školských zařízeních s možností využití pro celoživotní učení, 

§ příprava pracovníků pro strategická odvětví ekonomiky: 
§ vytváření vybavení a provozování oborových center praktické přípravy pro 

klíčové obory MS kraje. Tato centra budou vznikat jak v rámci stávající sítě 
škol, tak při vybraných centrech celoživotního vzdělávání, 

§ infrastruktura pro přeměnu min. 1 VOŠ na vysokou školu neuniverzitního ty-
pu, 

§ rozvoj infrastruktury pro sociální integraci a služby sociální péče: 
§ zvyšování kvality sociálních služeb, jako jsou úpravy prostor, zajištění bezba-

riérovosti, instalace výtahů, pořízení vybavení aj., 
§ transformace ústavů o velkém počtu uživatelů na koedukovaná zařízení ko-

munitního typu, 
§ zajištění intervenčních služeb v komplexech za účelem celistvého řešení 

vzniklých sociálních problémů (např. podpora vzniku poradenského komple-
xu, který bude řešit problematiku většího počtu cílových skupin prostřednic-
tvím specializovaných poradenských aktivit), 

§ rozvoj kapacit a materiálního vybavení terénních sociálních a zdravotních 
služeb, 

§ rozvoj sítě a materiálního vybavení sociálních zařízení pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace, 

§ rozvoj sítě a materiálního vybavení sociálních zařízení na podporu rovných 
příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel, 

§  rozvoj materiálního vybavení zařízení, poskytujících služby v oblasti preven-
ce sociálně patologických jevů, 

§ rozvoj odlehčovacích služeb – ambulantních nebo pobytových služeb, posky-
tovaných osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyža-
duje pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje v domácnosti, 

§ zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb: 
§ technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení s ohledem na jeho do-

stupnost, kvalita a efektivní využívání, 
§ zvýšení dostupnosti a kvality zdravotnických zařízení pro osoby znevýhodně-

né jejich zdravotním stavem nebo věkem, 
§ rozvoj veřejných informačních služeb poskytovaných knihovnami a dal-

šími obdobnými institucemi: 
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§ výstavba a vybavení nového objektu Moravskoslezské vědecké knihovny v 
Ostravě jako informačního centra pro rozvoj lidských zdrojů, střediska celo-
životního vzdělávání občanů a koordinačního pracoviště pro poskytování ve-
řejných knihovnických a informačních služeb v kraji, 

§ podpora rozvoje knihovnických a informačních služeb s využitím ICT (in-
formačních a komunikačních technologií), podpora automatizace knihovnic-
kých agend a internetizace knihoven, 

§ podpora tvorby elektronických informačních zdrojů vztahujících se k Morav-
skoslezskému kraji, včetně digitalizace a jejich zpřístupňování široké veřej-
nosti. 

Oblast podpory: 2.2 Rozvoj cestovního ruchu 

Podporované aktivity: 
§ revitalizace a zpřístupnění kulturních, technických a průmyslových památek a 

kulturního dědictví pro jejich využití jako atraktivit cestovního ruchu, 
§ realizace nových a rozvoj stávajících objektů / center / atraktivit, zvyšujících 

atraktivitu regionu (návštěvnická centra, turistické „rekreačně-zábavní“ a 
sportovní areály, apod.), 

§ výstavba či obnova vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství, 
§ modernizace a rozvoj areálů zimních sportů (především v Beskydách a Jese-

níkách) s předpokladem možností celoročního využití, 
§ rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení, 
§ obnova, rozvoj a rekonstrukce základní a doprovodné infrastruktury pro ces-

tovní ruch - turistické a cykloturistické trasy, naučné trasy, orientačně-
informační systém, hippostezky, infrastruktura pro vodní aktivity a vodní tu-
ristiku a „in-line“ sporty, 

§ rozvoj upravovaných lyžařských běžeckých tras a areálů, 
§ zlepšení kvality infrastrukturních služeb cestovního ruchu (cyklobusy, skibu-

sy, cykloservisy apod.), 
§ zkvalitnění práce turistických informačních center, 
§ tvorba nových turistických produktů a produktových balíčků, 
§ zavádění kvalitativních standardů a certifikace v cestovním ruchu. 
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Oblast podpory: 2.3 Podpora využívání brownfields 

Podporované aktivity: 
§ regenerace brownfields zejména pro nepodnikatelské účely, resp. na využití 

brownfields, 
§ regenerace, která nesměřuje bezprostředně k dalšímu investičnímu využití 

území – pro dočasnou výsadbu zeleně, dokud se pro ně nenajde jiné, ekono-
micky vhodné využití, anebo pro rozšíření služeb občanské vybavenosti, 

§ založení revolvingového fondu regenerace brownfields, 
§ podpora majetkoprávního řešení lokalit, včetně zajištění dopravní dostupnosti 

těchto lokalit pro místní silniční, cyklistickou a pěší dopravu, 
§ projektová příprava regenerace, včetně potřebných průzkumů, 
§ demolice nepoužitelných objektů a vyklizení pozemků, 
§ dekontaminace území, 
§ vybudování dopravní a technické infrastruktury nutné pro budoucí využití 

území, 
§ rekonstrukce a výstavba objektů, 
§ aktualizace a rozvoj databáze brownfields, 
§ vzdělávání s tématikou regenerace a revitalizace brownfields pro dotčené sub-

jekty – obce, instituce veřejné správy a odbornou veřejnost, 
§ partnerství pro sladění zájmů veřejných a privátních subjektů, které jsou 

v procesu regenerace a revitalizace zapojeny. 

Oblast podpory: 2.4 Marketing regionu 

Podporované aktivity: 
§ zabezpečení jednotné prezentace značky kraje v rámci všech komunikačních 

aktivit, 
§ rozvoj jednotného vizuální stylu, 
§ rozvoj obrazového konceptu značky kraje, 
§ vznik publikací a prezentací nutných pro podporu image kraje u cílových sku-

pin, 
§ implementace marketingové strategie 
§ integrovaná marketingová komunikace – web a e-marketing, integrace aktivit 

v oblasti e-marketingu, tiskoviny a sladění jejich obsahu a formy, jazykové 
mutace, výstavy a další, 

§ Public Relations a externí komunikace – zpracování strategie v této oblasti, 



XIV. Regionální operační program nuts II Moravskoslezsko 

 127 

§ budování image institucí regionu, 
§ prezentace značky regionu v médiích (multimediální spoty, různé formy in-

zerce), 
§ marketingové analýzy a měření, 
§ mediální analýzy. 

Prioritní osa 3: Rozvoj měst 

Oblast podpory: 3.1 Rozvojové póly regionu 

Oblast podpory: 3.2 Subregionální centra 

Podporované aktivity: 
§ zvýšení kvality ekonomicky a sociálně exponovaných území, aby plnila re-

prezentativní, kulturní, sociální a další městské funkce, 
§ regenerace památkových objektů, zejména v centrech měst a dalších lokali-

tách, a zvyšování turistické atraktivity tvorbou integrovaných produktů ces-
tovního ruchu včetně navazujících investic, 

§ rekonstrukce veřejných prostranství, zejména v centrech měst a na sídlištích, 
§ budování, obnova a modernizace technického vybavení měst a udržitelný roz-

voj nových rozvojových zón pro podnikání, bydlení, zejména pro zvýšení je-
jich atraktivity pro soukromé investice, 

§ zkvalitnění a rozšíření kulturního, sportovního a volnočasového zázemí a 
zlepšení podmínek pro kulturní a sportovní volnočasové aktivity, podpora 
soudržnosti obyvatel s územím, ve kterém žijí, 

§ rozvoj služeb, odrážejících měnící se demografickou strukturu obyvatel, 
§ rozvoj terénních služeb pro staré občany, služby pro rodiče s dětmi umožňují-

cí jim návrat do práce, 
§ realizace programů řešících zlepšení podmínek bydlení, revitalizací zanedba-

ných a upadajících území doprovázené opatřeními k zlepšení sociální situace 
obyvatel v ekonomicky a sociálně deprivovaných částí měst směřujících na-
příklad ke zvýšení vzdělanosti a nebo bezpečnosti, 

§ aktivity na eliminaci vlivu dopravy na kvalitu ovzduší v souladu s programem 
zlepšování kvality ovzduší, 

§ výměna zkušeností, sdílení dobrých praktik, zvyšování znalostí a účast v sí-
tích zabývajících se regenerací a revitalizací měst a jejich působením jako 
pólů rozvoje území, 
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§ výstavba, obnova, rekonstrukce a vybavení zařízení pro služby pro obyvatel-
stvo a podniky – zejména objekty vyšší občanské vybavenosti např. zdravot-
nických, sociálních služeb, atd., 

§ rekonstrukce a využití zchátralých objektů a nevyužívaných ploch pro rozši-
řování občanské vybavenosti, rozšiřování ploch zeleně a pro podnikání, 

§ dopravní infrastruktura, infrastruktura pro veřejnou dopravu, vybavení pro 
dopravní obslužnost měst, cyklistické stezky a stezky pro pěší a další. 

Prioritní osa 4: Rozvoj venkova  

Oblast podpory: 4.1 Rozvoj venkova 

Podporované aktivity: 
§ obnova, rekonstrukce, modernizace a estetické zlepšení venkovských sídel, 

veřejných budov, zástavby, veřejných prostranství a zeleně vesnic, památek, 
místních atraktivit a ostatních důležitých prvků venkovského dědictví, 

§ budování infrastruktury a služeb přesahujících působnost jednotlivé obce – 
občanská vybavenost, 

§ rozvoj služeb, odrážejících měnící se demografickou strukturu – rozvoj terén-
ních služeb pro staré občany, služby pro rodiče s dětmi, umožňující jim ná-
vrat do práce, 

§ rekonstrukce a využití zchátralých objektů a nevyužívaných ploch pro rozši-
řování občanské vybavenosti, rozšiřování ploch zeleně a pro podnikání, 

§ výstavba, rekonstrukce a modernizace ploch a objektů pro podnikání, 
§ výstavba, obnova, rekonstrukce a vybavení zařízení pro služby pro obyvatel-

stvo a podniky – zejména objekty občanské vybavenosti např. školská zaří-
zení, zařízení zdravotnických, sociálních služeb, informačních center, zá-
kladní obchodní infrastruktury, tržnic, atd., 

§ rozšiřování kulturních a volnočasových zařízení a aktivit – bude podporována 
rekonstrukce, nebo výstavba zejména víceúčelových zařízení a ploch využi-
telných pro spolkové, sportovní, zájmové i kulturní aktivity obyvatel i ná-
vštěvníků, 

§ zvyšování počítačové gramotnosti – body veřejného přístupu k internetu a 
vzdělávání obyvatel ve využívání informačních a komunikačních technologií, 
zejména využívající širokopásmového internetu, 

§ zajištění dopravní obslužnosti venkovských oblastí. 
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3. Finanční alokace 

Příspěvek 
Společe-

nství 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Národní 
soukromé 

zdroje 
Celkové 
zdroje 

Číslo 
prioritn

í osy 
Název prioritní osy Fond 

a b c d=a+b+c 

1 
Regionální 
infrastruktura a 
dostupnost  

ERDF 289,30 51,05 0 340,35 

2 Podpora prosperity 
regionu ERDF 194,77 34,37 0 229,15 

3 Rozvoj měst ERDF 136,05 24,01 0 160,07 

4 Rozvoj venkova ERDF 71,60 12,63 0 84,27 

5 Technická asistence30 ERDF 24,35 4,29 0 28,64 

Celkem 716,09 126,37 0 842,46 

Legenda: Příspěvek Společenství   
Finanční prostředky uvedeny v mil. EUR 

1. Informační zdroje 

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti 
Úřad Regionální rady Regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko 

Adresa: 

Varenská 51/2723, 702 00  Ostrava – 
Moravská Ostrava 

                                         
30 Technická asistence je uvedena v celkové finanční tabulce z důvodu, aby byla vidět celková 

alokace směřující na operační program. V textové části není technická asistence rozpraco-
vána neboť je  pomocným nástrojem, který slouží k podpoře a usnadnění implementace 
ostatních prioritních os operačního programu. Zahrnuje veškeré podpůrné aktivity s cílem 
podpořit účinnost prováděné pomoci, zvýšit kvalitu prováděných opatření a zvýšit efektivitu 
využití finančních prostředků. Příjemcem podpory je řídící orgán nebo zprostředkující sub-
jekt. 
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Web: www.rr-moravskoslezsko.cz 
Telefon: +420 552 303 573 

 

http://www.rr-moravskoslezsko.cz
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XV. Operační program Praha – konkurenceschopnost 31 

1. Základní charakteristika 

Hlavní město Praha je jedním z nejvyspělejších regionů Evropy, proto spadá pod 
cíl 2 – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Program bude spolufi-
nancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.  Řídícím orgánem je hlavní 
město Praha a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Globálním cílem programu je 
růst konkurenceschopnosti regionu Praha, odstranění překážek rozvoje, zvýšení 
dopravní dostupnosti a dostupnosti telekomunikačních služeb, zkvalitnění životní-
ho prostředí a efektivní využívání inovačního potenciálu. 

Dále interpretované znění Operačního programu bylo dne 15.listopadu 2006 
schváleno vládou České republiky. Jde o návrh, který bude dále negociován Ev-
ropskou Komisí a může dostát i zásadních změn. 

2. Prioritní osy a oblasti podpor 

Prioritní osa 1:  Dostupnost a prostředí 

Oblast podpory:  1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné 
dopravy 

Podporované aktivity: 
§ zvýšení zájmu obyvatel a návštěvníků Prahy o služby veřejné dopravy, 
§ posilování atraktivity povrchové veřejné dopravy, 
§ dopravní dostupnost vybraných lokalit veřejnou dopravou, 
§ bezbariérovou přístupnost veřejné dopravy, 
§ zlepšení hospodárnost a snížit energetickou náročnost veřejné dopravy. 

Příjemci podpory: 
§ hlavní město Praha, 
§ provozovatel městské hromadné dopravy (Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., 

apod.), 

                                         
31 Části této kapitoly jsou převzaty z původního znění OP Praha - konkurenceschopnost. 
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§ vlastníci železniční infrastruktury, stanic a zastávek (Správa železniční do-
pravní    cesty, státní organizace apod.). 

Oblast podpory:  1.2 Zlepšení dostupnosti sítí TEN-T, zkvalitnění 
důležitých dopravních vazeb 

Podporované aktivity: 
§ uliční síť na sítě TEN-T, 
§ dopravní vazby v uliční síti. 

Příjemci podpory: 
§ hlavní město Praha. 

Oblast podpory:  1.3 Rozvoj a dostupnost ICT služeb 

Podporované aktivity: 
§ podnikání v oblasti vývoje ICT a aplikací, 
§ progresivní a cenově dostupné služby a aplikace ICT pro MSP a občany, 
§ přenos nových technologií a jejich osvojování, 
§ rozvoj sítí vysokorychlostního připojení domácností a MSP. 

Příjemci podpory: 
§ hlavní město Praha, 
§ podnikatelské subjekty (malé a střední podniky, venture kapitálové společnos-

ti, záruční fondy), 
§ nestátní neziskové organizace, 
§ profesní a zájmová sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské komory 

apod.). 

Oblast podpory:  1.4 Revitalizace opuštěných, znehodnocených nebo 
sociálně problémových území a ploch 

Podporované aktivity: 
§ revitalizace opuštěné, poškozené nebo nevhodně využívané plochy typu 

„brownfields“, zvýšit jejich atraktivitu pro investory, občany i návštěvníky a 
posilovat tak jejich městotvornou funkci a ekonomický potenciál, 

§ zlepšení kvality přírodního prostředí v revitalizovaných územích a jejich oko-
lí, 
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§ revitalizovat veřejná prostranství v obytných územích, včetně sídlišť nebo ji-
ných sociálně problémových lokalit (například s vysokou koncentrací krimi-
nality); v rámci revitalizace ploch obnovovat i historicky cenné objekty, sní-
žit tlak na výstavbu nových objektů v přírodně nebo historicky cenných loka-
litách a v jejich blízkosti, 

§ rozšiřování a obnova ploch zeleně ve městě, včetně realizace prvků ÚSES a 
ochrany lokalit systému Natura 2000. 

Příjemci podpory: 
§ hlavní město Praha, 
§ městské části hl. m. Prahy, 
§ organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, 
§ provozovatel městské hromadné dopravy (Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., 

apod.), 
§ nestátní neziskové organizace, 
§ profesní a zájmová sdružení (hospodářské komory apod.). 

Oblast podpory:  1.5 Prevence a řešení přírodních nebo technologických 
rizik 

Podporované aktivity: 
§ zlepšení vodní bilance a kvality povrchových a podzemních vod, 
§ protipovodňová ochrana území, 
§ snížení hlukové zátěže, 
§ odstranění negativních dopadů chybějící nebo nedostatečně a neekologicky 

fungující technické infrastruktury na životní prostředí. 

Příjemci podpory: 
§ hlavní město Praha, 
§ městské části hl. m. Prahy, 
§ organizace zřízené a založené hl. m. Prahou, 
§ provozovatel městské hromadné dopravy (Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., 

apod.), 
§ správce vodohospodářského majetku hl. m. Prahy (Pražská vodohospodářská 

společnost, a. s., apod.), 
§ správce sdružených tras městských vedení technického vybavení – kolektorů 

(Kolektory Praha, a. s., apod.). 
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Oblast podpory:  1.6 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních 
zdrojů 

Podporované aktivity: 
§ snížení energetické a materiálové náročnosti provozu města, 
§ zvýšení využívání obnovitelných (ekologicky příznivějších) zdrojů energie, 

zejména ve snaze redukovat znečištění ovzduší a ušetřit primární zdroje ener-
gie i surovin, 

§ omezení závislosti chodu města na vnějších dodávkách energií, 
§ zlepšení efektivity a ekologických parametrů při nakládání s odpady. 

Příjemci podpory: 
§ hlavní město Praha, 
§ městské části hl. m. Prahy, 
§ organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, 
§ ústřední orgány státní správy a jimi zřizované organizace, 
§ podnikatelské subjekty, 
§ nestátní neziskové organizace, 
§ profesní a zájmová sdružení, 
§ školy. 

Prioritní osa 2:  Inovace a podnikání 

Oblast podpory:  2.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi 
základnou výzkumu a vývoje a praxí 

Podporované aktivity: 
§ inovační infrastruktura na území města, kapacity výzkumu a vývoje, 
§ spolupráce mezi základnou výzkumu a vývoje a ostatními (uživatelskými) 

subjekty na území města, 
§ přístup podniků ke službám v oblasti inovaci a výzkumu a vývoje ve veřejně 

financovaných výzkumných institucích, 
§ realizace Regionální inovační strategie pro Prahu (BRIS). 

Příjemci podpory: 
§ hlavní město Praha, 
§ městské části hl. m. Prahy, 
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§ organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, 
§ organizace výzkumu a vývoje (vysoké školy, Akademie věd ČR, výzkumné 

ústavy apod.), 
§ podnikatelské subjekty (zejména malé a střední podniky), 
§ nestátní neziskové organizace, 
§ profesní a zájmová sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské komory 

apod.). 

Oblast podpory:  2.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí 

Podporované aktivity: 
§ podnikatelské prostředí města, 
§ vybrat a realizovat takové formy a nástroje podpory, které povedou ke zvýše-

ní celkové konkurenceschopnosti i řešení specifických problémů pražské 
ekonomické základny a k zajištění jejího podílu na růstu úrovně znalostní 
ekonomiky státu, 

§ rozšířit nabídku služeb pro podporu podnikání. 

Příjemci podpory: 
§ hlavní město Praha, 
§ městské části hl. m. Prahy, 
§ organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, 
§ podnikatelské subjekty (zejména malé a střední podniky, venture kapitálové 

společnosti, záruční fondy apod.), 
§ nestátní neziskové organizace, 
§ profesní a zájmová sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské komory 

apod.). 

3. Finanční alokace 

Příspěvek 
Společe-

nství 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Národní 
soukromé 

zdroje 
Celkové 
zdroje 

Číslo 
prioritn

í osy 
Název prioritní osy Fond 

a b c d=a+b+c 

1 Dostupnost a 
prostředí ERDF 224,15 39,55 0 263,70 

2 Inovace a podnikání ERDF 58,99 10,41 0 69,39 
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Příspěvek 
Společe-

nství 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Národní 
soukromé 

zdroje 
Celkové 
zdroje 

Číslo 
prioritn

í osy 
Název prioritní osy Fond 

a b c d=a+b+c 

4 Technická asistence32 ERDF 11,79 2,08 0 12,88 

Celkem 294,93 52,05 0 346,98 

Legenda: Příspěvek Společenství   
Finanční prostředky uvedeny v mil. EUR 

4. Informační zdroje 

Odbor zahraničních vztahů a fondů EU 
Hlavní město Praha 

Adresa: 

Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 
Web: www.praha-mesto.cz 
Telefon: +420 236 002 428 

 

 

                                         
32 Technická asistence je uvedena v celkové finanční tabulce z důvodu, aby byla vidět celková 

alokace směřující na operační program. V textové části není technická asistence rozpraco-
vána neboť je  pomocným nástrojem, který slouží k podpoře a usnadnění implementace 
ostatních prioritních os operačního programu. Zahrnuje veškeré podpůrné aktivity s cílem 
podpořit účinnost prováděné pomoci, zvýšit kvalitu prováděných opatření a zvýšit efektivitu 
využití finančních prostředků. Příjemcem podpory je řídící orgán nebo zprostředkující sub-
jekt. 

http://www.praha-mesto.cz
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XVI. Operační program Praha - adaptibilita33 

1. Základní informace 

Operační program Praha Adaptability je prostředek pro realizaci podpory 
z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Celková alokace 
na tento program pro období 2007 – 2013 je 143,5 mil. € (4 mld. Kč), tj. 0,5 % 
z celkové sumy z fondů EU pro ČR. Řídícím orgánem programu je Regionální 
rada regionu soudržnosti Praha. Globálním cílem programu je zvyšování konku-
renceschopnosti Praha prostřednictvím vyšší přizpůsobivosti a výkonnosti lidských 
zdrojů a zlepšením přístupu obyvatel k zaměstnání. Specifickým cílem je růst 
mobility a adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, zlepšení dostupnosti za-
městnání pro znevýhodněné osoby a zkvalitnění vzdělávání osob podle požadavků 
na trhu práce. 

Dále interpretované znění Operačního programu bylo dne 15.listopadu 2006 
schváleno vládou České republiky. Jde o návrh, který bude dále negociován Ev-
ropskou Komisí a může dostát i zásadních změn. 

2. Prioritní osy a oblasti podpor 

Prioritní osa 1:  Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 

Oblast podpory: 1.1 Rozvoj a realizace dalšího vzdělávání 

Podporované aktivity: 
§ realizace vzdělávacích programů a kurzů zejména v oblastech informačních a 

komunikačních technologií, komunikačních a řídicích dovedností, udržitel-
ného rozvoje a jazykových znalostí a dovedností, 

§ příprava a inovace metodik a nástrojů dalšího vzdělávání s důrazem na zapo-
jení multimediálních forem výuky, školení a odborná příprava poskytovatelů 
dalšího vzdělávání (podpora vytváření center dalšího vzdělávání), 

§ diagnostika potřeb a vhodného přístupu k dalšímu vzdělávání skupin se speci-
fickými požadavky, 

                                         
33 Části této kapitoly jsou převzaty z původního znění OP Praha - adaptabilita. 
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§ transfery know-how v oblasti dalšího vzdělávání, 
§ zvyšování kvalifikace zaměstnanců a absolventů škol formou odborných stáží 

a přenosem zkušeností. 

Oblast podpory: 1.2 Spolupráce podniků a pracovišť vědy a výzkumu 

Podporované aktivity: 
§ podpora budování kapacit lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji (např. při za-

kládání center výzkumu a vývoje, pro rozvoj spin-off firem apod.), 
§ podpora činností malých a středních podniků v oblasti výzkumu a vývoje, 
§ podpora vývoje a inovací produktů v sektoru služeb; zpřístupnění inovací ma-

lým a středním podnikům, včetně podpory zpracovávání nabídek výsledků 
institucí výzkumu a vývoje pro potřeby podniků, 

§ podpora transferu know-how a stáží. 

Oblast podpory: 1.3 Podpora a poradenství rozvíjející podnikatelské 
prostředí 

Podporované aktivity: 
§ vzdělávání a poradenství při zakládání nových firem, 
§ podpora začínajícím malým a středním podnikům, 
§ podpora a vzdělávání sebezaměstnaných, 
§ podpora zavádění environmentálních systémů řízení a systémů řízení ve fir-

mách. 

Oblast podpory: 1.4 Inovace organizace práce 

Podporované aktivity: 
§ rozvoj, zavádění a realizace systémů dalšího vzdělávání ve firmách a oborech, 

včetně školení zaměstnavatelů, 
§ navrhování a šíření inovativních a produktivnějších forem organizace práce 

(včetně práce z domova a dalších pružnějších forem organizace práce, které 
umožní vstup či návrat na trh práce skupinám se zdravotním postižením či 
rodičům po rodičovské dovolené apod.), 

§ podpora aktivní účasti na trhu práce a zlepšování bezpečnosti a ochrany zdra-
ví při práci, včetně prevence, 

§ podporování souladu pracovního a soukromého života, 
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§ podpora adaptace náplně práce a rozšíření možného zapojení zaměstnanců v 
předdůchodovém věku. 

Oblast podpory: 1.5 Efektivní veřejná správa města 

Podporované aktivity: 
§ vzdělávání a odborná příprava pracovníků veřejné správy hl. m. Prahy směřu-

jící k vyšší efektivitě výkonu veřejné správy v oblastech navrhování, realiza-
ce, monitorování a hodnocení politik, 

§ aktivity zaměřující se na rozvoj e-governmentu, přiblížení úřadu občanům a 
na rozšíření možností elektronické komunikace občanů s úřady. 

Příjemci podpory: 
§ podnikatelské subjekty, 
§ veřejná správa, 
§ nestátní neziskové organizace, 
§ profesní a zájmová sdružení, 
§ školská zařízení. 

Prioritní osa 2:  Podpora vstupu na trh práce 

Oblast podpory: 2.1 Začleňování znevýhodněných osob 

Podporované aktivity: 
§ poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních služ-

bách (účinný od 1. 1. 2007) s cílem zlepšit postavení těchto osob na trhu prá-
ce, návrat na trh práce, udržení se na trhu práce, rozvoj aktivit podporujících 
prodlužování pracovního života, 

§ podpora dalších aktivit, které přispívají k integraci znevýhodněných osob 
(např. vzdělávání, praxe), 

§ individuální poradenství osobám hledajícím zaměstnání; podpora při hledání 
a udržení práce (např. vzdělávání, praxe). 

Oblast podpory: 2.2 Rozvoj organizací podporujících začleňování 
znevýhodněných osob 

Podporované aktivity: 
§ podpora dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách, 
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§ rozvoj a inovace metod práce s klienty, 
§ podpora organizací související s transformací sociálních služeb a s novým zá-

konem o sociálních službách, včetně podpory hodnocení kvality sociálních 
služeb. 

Oblast podpory: 2.3 Spolupráce se zaměstnavateli 

Podporované aktivity: 
§ podpora diverzity na pracovišti zaváděním nových forem zaměstnávání (např. 

sdílená místa, práce z domova), 
§ poskytování poradenství při zaměstnávání znevýhodněných skupin, 
§ zvyšování povědomí mezi aktéry na trhu práce o nutnosti boje proti diskrimi-

naci v přístupu na trh práce prostřednictvím školení a osvětových kampaní, 
§ podpora pracovního prostředí vstřícného k rodinám (aktivity umožňující ná-

vrat na trh práce rodičům pečujícím o děti), 
§ specifická opatření pro podporu rovných šancí pro ženy a muže na trhu práce. 

Oblast podpory: 2.4 Podpora rozvoje sociální ekonomiky 

Podporované aktivity: 
§ podpora a poradenství při zakládání a zahájení činností subjektů sociální eko-

nomiky. 

Oblast podpory: 2.5 Globální grant 

Podporované aktivity: 
§ podpora rozvoje aktivit stávajících menších a nových NNO v oblasti sociální-

ho začleňování. 

Příjemci podpory: 
§ podnikatelské subjekty, 
§ veřejná správa, 
§ nestátní neziskové organizace. 
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Prioritní osa 3:  Modernizace počátečního vzdělávání 

Oblast podpory: 3.1 Zkvalitňování vzdělávání na SŠ a VOŠ 

Podporované aktivity: 
§ rozvoj a inovace vzdělávacích programů na SŠ a VOŠ ve vztahu k požadav-

kům trhu práce a s ohledem na flexibilitu budoucího uplatnění absolventů, 
§ prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (např. pomoc při dokončování 

studia), 
§ podpora usnadnění přechodu ze školy do práce např. s využitím profesního 

poradenství, 
§ rozvoj přenositelných kompetencí a podnikavosti, 
§ rozvíjení spolupráce škol s podniky z praxe, vysokými školami a institucemi z 

oblasti výzkumu a vývoje, 
§ podpora odpoledních vzdělávacích programů na školách s důrazem na rozvoj 

klíčových kompetencí (především počítačové gramotnosti a znalosti cizích 
jazyků), 

§ rozvíjení distančních a kombinovaných forem studia, 
§ programy popularizace vědy s cílem zvýšit atraktivitu vědeckých kariér pro 

mladou generaci. 

Oblast podpory: 3.2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků a 
odborných pracovníků ve školství 

Podporované aktivity: 
§ podpora programů dalšího vzdělávání v oblasti zavádění nových metod a fo-

rem do výuky, řízení a evaluace práce škol, specifik práce se žáky a studenty 
se speciálními vzdělávacími potřebami a práce se žáky a studenty mimořádně 
nadanými, prevence sociálně patologických jevů apod., 

§ rozvíjení znalosti cizích jazyků a počítačové gramotnosti, 
§ zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků. 

Oblast podpory: 3.3 Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na 
vysokých školách 

Podporované aktivity: 
§ rozvoj zejména bakalářských a doktorských studijních programů ve vazbě na 

plnění cílů Boloňské deklarace, 
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§ podpora distančních a kombinovaných forem studia, 
§ podpora mezinárodní spolupráce, 
§ rozvoj spolupráce s podniky a s institucemi z oblasti výzkumu a vývoje, 
§ rozvoj poradenských a informačních služeb pro studenty. 

Oblast podpory: 3.4 Podpora žáků a studentů se specifickými 
vzdělávacími potřebami 

Podporované aktivity: 
§ podpora začlenění znevýhodněných žáků a studentů (např. sociálně znevý-

hodněných, zdravotně znevýhodněných a zdravotně postižených) do vzdělá-
vacích programů škol běžného typu, 

§ podpora motivačních programů jako prevence předčasného opouštění vzdělá-
vacího systému, 

§ podpora individualizace vzdělávání nadaných žáků a studentů. 

Příjemci podpory v rámci prioritní osy 1: 
§ školská zařízení, 
§ veřejná správa, 
§ nestátní neziskové organizace. 

3. Finanční alokace 

Příspěvek 
Společe-

nství 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Národní 
soukromé 

zdroje 
Celkové 
zdroje 

Číslo 
prioritn

í osy 
Název prioritní osy Fond 

a b c d=a+b+c 

1 Podpora rozvoje 
znalostní ekonomiky  ESF 45,99 8,11 0 54,11 

2 Podpora vstupu na trh 
práce ESF 35,10 6,19 0 41,30 

3 
Modernizace 
počátečního 
vzdělávání 

ESF 35,10 6,19 0 41,30 
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Příspěvek 
Společe-

nství 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Národní 
soukromé 

zdroje 
Celkové 
zdroje 

Číslo 
prioritn

í osy 
Název prioritní osy Fond 

a b c d=a+b+c 
4 Technická asistence34 ESF 4,84 0,85 0 5,69 

Celkem 121,05 21,36 0 142,41 

Legenda: Příspěvek Společenství   
Finanční prostředky uvedeny v mil. EUR 

4. Informační zdroje 

Odbor zahraničních vztahů a fondů EU 
Hlavní město Praha 

Adresa: 

Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 
Web: www.praha-mesto.cz 
Telefon: +420 236 002 428 

 

                                         
34 Technická asistence je uvedena v celkové finanční tabulce z důvodu, aby byla vidět celková 

alokace směřující na operační program. V textové části není technická asistence rozpraco-
vána neboť je  pomocným nástrojem, který slouží k podpoře a usnadnění implementace 
ostatních prioritních os operačního programu. Zahrnuje veškeré podpůrné aktivity s cílem 
podpořit účinnost prováděné pomoci, zvýšit kvalitu prováděných opatření a zvýšit efektivitu 
využití finančních prostředků. Příjemcem podpory je řídící orgán nebo zprostředkující sub-
jekt. 

http://www.praha-mesto.cz
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XVII. Operační program přeshraniční spolupráce 
Česká republika – Rakousko35 

1. Základní informace 

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Rakousko vzniká 
na základě společných aktivit české a rakouské strany. Spadá pod cíl 3 – Evropská 
územní spolupráce, spolufinancován bude z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj. Celková alokace pro českou část na období 2007 – 2013 je 347 mil. EUR. 
Tento program se na české straně týká kraje Vysočina, Jihomoravského a Jihočes-
kého kraje. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj. Globál-
ním cílem programu je podpora udržitelného hospodářského růstu českých a ra-
kouských příhraničních regionů prostřednictvím odstraňování existujících bariér a 
posilování celkového rozvojového potenciálu území. Specifickým cílem je zvýšení 
ekonomické atraktivity území, zlepšení dopravní dostupnosti regionu a zlepšení 
kvality životního prostředí.  

Dále interpretované znění Operačního programu bylo dne 3.ledna 2007 schvále-
no vládou České republiky. Návrh OP bude dále negociován Evropskou Komisí a 
může dostát i zásadních změn. 

 

2. Prioritní osy a oblasti podpor 

Prioritní osa 1:  Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer 
know-how 

Oblast podpory:  1.1 Infrastruktura a služby související s podnikáním a 
inovacemi 

Podporované aktivity: 
§ zvýšení atraktivity regionu, 
§ rozvoj a soustředění existujícího podnikatelského potenciálu, 

                                         
35 Části této kapitoly jsou převzaty z původního znění OP přeshraniční spolupráce ČR - Ra-

kousko. 
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§ rozvoj společných zásadních kompetencí a regionálních ochranných známek, 
§ zlepšování dostupnosti a využití stávajících sítí technologií a výzkumu a je-

jich rozšiřování, 
§ posílení spolupráce mezi regionálním hospodářstvím (zvláště MSP), univerzi-

tami, výzkumnými institucemi a dalšími organizacemi, 
§ posílení regionálních podpůrných struktur zaměřujících se na inovace a inte-

graci, 
§ posílení přeshraničních a meziregionálních vztahů, 
§ rozvoj a posilování transferu know-how a technologií a spolupráce univerzit, 

vědeckých a výzkumných institucí, 
§ přeshraniční propojení hospodářství, vědy a veřejné správy, 
§ podpora regionálních dodavatelských řetězců a jejich managementu, 
§ zlepšení rámce pro regionální aktéry posílením přeshraniční spolupráce služeb 

souvisejících s podnikáním, inovačních center a rovněž infrastruktury spoje-
né s podnikáním a inovacemi. 

Oblast podpory: 1.2 Cestovní ruch, kultura a hospodářské aktivity v 
oblasti volného času 

  Podporované aktivity: 
§ přilákat nové turisty z oblastí vně příhraničního regionu, 
§ lépe využívat stávající potenciál pro hospodářskou aktivaci regionu, 
§ vytvořit udržitelné příležitosti pro cestovní ruch, 
§ posilovat spolupráci v oblasti přeshraniční turistiky a vytvořit síť nabídek slu-

žeb v přeshraničním cestovním ruchu, 
§ posílit konkurenceschopnost a zvýšit kapacity v oblasti nabídky cestovního 

ruchu v souladu s ekologickými a sociálními omezeními, 
§ zlepšit kvalitu přeshraniční infrastruktury v oblasti cestovního ruchu, 
§ udržitelné formy a produkty cestovního ruchu, kultury a volného času, 
§ zdokonalovat kvalitu standardů pro návštěvníky historických a kulturních 

památek, 
§ rozšířit koordinované turistické činnosti v chráněných krajinných oblastech a 

v jejich blízkosti, 
§ přesně vymezit nové přeshraniční extenzivní a atraktivní přístupy k přírodě a 

turistice v přírodě, 
§ propojit rekreační cestovní ruch s turistikou v přírodě a obchodním cestovním 

ruchem, 
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§ příslušné organizační struktury. 

Oblast podpory:  1.3 Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a 
kvalifikace 

Podporované aktivity: 
§ rozvoj přeshraničních trhů práce by měl být podporován a připravován v sou-

činnosti s příslušnými aktéry z oblasti trhu práce, vzdělání a integrace, 
§ zlepšení integrace žen a znevýhodněných skupin, 
§ rozvoj a spolupráce na regionálním a přeshraničním trhu práce, 
§ snížení omezení sociálních, vzdělávacích a kvalifikačních systémů a omezení 

v oblasti rozvoje lidských zdrojů, 
§ rozšiřování know-how a znalostí, 
§ posilování mobility pracovní síly a studentů, 
§ posílení spolupráce v oblasti vzdělávání a kvalifikace, především společné 

kvalifikace v kontextu clusterů a spolupráce v oblasti podnikání, 
§ zvýšení kvality přeshraniční infrastruktury vzdělávání a kvalifikací. 

Oblast podpory:  1.4 Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální 
integrace 

Podporované aktivity: 
§ zlepšení společenského života v příhraniční oblasti, 
§ posílení veřejné účasti jako prostředku ke zvyšování sociálního kapitálu, 
§ zlepšování životních podmínek a zvyšování soudržnosti v městských i ven-

kovských oblastech, 
§ snižování sociálních rozdílů, 
§ zvyšování efektivity systémů prevence sociálních rizik a sociální infrastruktu-

ry, 
§ udržování a zlepšování spolupráce a rozšiřování kompetencí a kapacit organi-

zací, institucí a komunit v této pracovní oblasti, 
§ vypracování přeshraničního programu činností zaměřených na prevenci soci-

álních rizik a na sociální integraci různých cílových skupin (znevýhodněné 
skupiny a osoby, menšiny, mladí lidé), 

§ zohlednění rozdílnosti kultur, náboženství a životních stylů na úrovni pláno-
vání a činností, 
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§ oblast sociální integrace, prevence zdravotních a sociálních rizik s přeshranič-
ním významem (veřejné nemocnice, mládežnické organizace), 

§ nabídka sociálních služeb pro znevýhodněné skupiny obyvatel, 
§ integrovaný záchranný systém a pohotovostní oddíly v přeshraničním regio-

nu. 

Příjemci podpory: 
§ samosprávné celky na všech úrovních (kraje, zemské vlády, obce, svazky ob-

cí, sdružení obcí, mikroregiony), 
§ organizace zřizované nebo založené státem, kraji či obcemi za účelem posky-

tování veřejných služeb , 
§ nevládní neziskové organizace, 
§ zájmová sdružení právnických osob,  
§ hospodářské a agrární komory,  
§ organizace ve vlastnictví státu založené za účelem poskytování veřejných slu-

žeb a oprávněné jednat v oblasti programu. 

Prioritní osa 2:  Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj 

Oblast podpory:  2.1Doprava a regionální dostupnost    

Podporované aktivity: 
§ zlepšení dostupnosti regionu na základě zavedení a implementace integrova-

ných dopravních systémů, 
§ zlepšení meziregionální, přeshraniční, regionální a místní dostupnosti v oblas-

ti, 
§ převedení dopravy na ekologičtější systémy – optimalizace kombinací s alter-

nativními dopravními prostředky (např. veřejná doprava), 
§ dosahování synergií skrze koordinaci plánů a programů a umožnění lepších 

podmínek pro využití informačních a komunikačních technologií jako reál-
ného nástroje v přeshraniční oblasti, 

§ zlepšení dostupnosti prostřednictvím zdokonalení telekomunikační infrastruk-
tury, 

§ využití vzniku rovnocenné úrovně nabídky ICT ke zvýšení možností místního 
rozvoje v regionu, 

§ využití telematických aplikací v dopravě pro efektivní používání stávající do-
pravní infrastruktury a stávajících sítí logistických center, 
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§ vývoj projektů souvisejících s logistikou – kombinovaná doprava pro snížení 
provozu na silnicích, 

§ harmonizace předpisů SEA, 
§ přeshraniční EIA/SEA pro aktivity v infrastruktuře. 

Oblast podpory:  2.2 Životní prostřední a prevence rizik   

Podporované aktivity: 
§ zachování hodnot krajiny a management přírody, 
§ prevence ekologických a technologických rizik, 
§ ochrana před přírodními katastrofami a náprava škod vzniklých na životním 

prostředí, 
§ zlepšení koordinace (princip „zdola nahoru“, výměna zkušeností) územního 

rozvoje a environmentální plánování, 
§ zlepšení kvality života a přírody rozšířením technické infrastruktury a rovněž 

spolupráce a koordinace odpovědných institucí a organizací, 
§ snižování znečištění životního prostředí a vysoké závislosti na fosilních ener-

giích, 
§ ochrana a zlepšování kvality životního prostředí, 
§ opatření na ochranu klimatu, 
§ podpora zavádění systémů environmentálního managementu (např. ISO, 

EMAS, označení Eco…), 
§ přeshraniční strategie nakládání s odpady a jejich možného dalšího využití ja-

ko druhotných surovin a vzdělávací otázky, 
§ management v oblasti „chráněných druhů“ a ochrana stanovišť (biotopů), 
§ realizace a koordinovaná implementace koncepce NATURA 2000, 
§ předpovídání povodní a opatření na regulaci povodní a společná koordinace 

aktivit, 
§ přístupy k řízení socioekonomických rizik (např. pojištění, …), 
§ společné aktivity na poli ochrany přírody a krajiny (např. řídící plány pro pří-

rodně a kulturně hodnotné lokality a krajinné komplexy, podpora ekologic-
kého vzdělávání a vydávání vzdělávacích a propagačních materiálů, …), 

§ zvýšení povědomí o standardech životního prostředí, což povede k větší 
atraktivitě a lepším marketingovým možnostem zdokonalování ochrany eko-
systémů, 

§ rozvoj vzdělávání a školení týkajících se životního prostředí, 
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§ podpora společné přeshraniční koncepce územního plánování s cílem dosáh-
nout integrace měst, funkčních městských oblastí a přeshraničních regionů a 
rovněž lepší spojení městských center s okrajovými oblastmi. 

Oblast podpory:  2.3 Udržitelné sítě, institucionální spolupráce a územní 
plánování 

§ zdokonalování infrastruktury pro komunikaci a kooperaci, 
§ posilování zásady „zdola nahoru“ a principu partnerství, přeshraniční integra-

ce, zvýšení endogenního potenciálu, 
§ zlepšování spolupráce inovačních a regionálních aktérů zavedením lepšího 

regionálního řízení příslušných strategií, 
§ zachování a další rozvoj regionální konzultační a koordinační sítě, 
§ integrované plánování a hodnocení životního prostředí (pokud bude požado-

váno) pro strategické projekty a procesy, udržitelný územní rozvoj, 
§ zřizování struktur pro zapojení občanů (např. AGENDA 21), 
§ výměna, plánování a monitoring přeshraničních regionálních a územních sys-

témů a aspektů, 
§ spolupráce měst podobné velikosti, spolupráce měst a předměstí, 
§ sítě spolupráce (navazování kontaktů mezi městy a v oblasti kultury, mládež, 

…), 
§ rozvoj „evropských regionů“, posílení přeshraniční spolupráce mezi euroregi-

ony a „evropskými regiony“, 
§ Fond malých projektů, 
§ kooperační projekty s cílem snížit sociální nerovnosti mezi městem a venko-

vem. 

Příjemci podpory: 
§ samosprávné celky na všech úrovních (kraje, zemské vlády, obce, svazky ob-

cí, sdružení obcí, mikroregiony), 
§ organizace zřizované nebo založené státem, kraji či obcemi za účelem posky-

tování veřejných služeb,  
§ nevládní neziskové organizace,  
§ zájmová sdružení právnických osob,  
§ agrární komory,  
§ organizace ve vlastnictví státu založené za účelem poskytování veřejných slu-

žeb a oprávněné jednat v oblasti programu např. lesní správy,  
§ organizace ve vlastnictví státu oprávněné jednat v oblasti programu,  
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§ národní parky a CHKO. 

3. Finanční alokace 

Příspěvek 
Společe-

nství 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Národní 
soukromé 

zdroje 
Celkové 
zdroje 

Číslo 
prioritn

í osy 
Název prioritní osy Fond 

a b c d=a+b+c 

1 
Ekonomický rozvoj, 
transfer knot-how a 
cestovní ruch  

ERDF 31,79 5,61 0 37,40 

2 
Regionální 
dostupnost a 
udržitelný rozvoj 

ERDF 33,18 5,85 0 39,03 

3 Technická asistence36 ERDF 4,15 0,71 0 4,88 

Celkem 69,12 12,19 0 81,32 

Legenda: Příspěvek Společenství   
Finanční prostředky uvedeny v mil. EUR 

4. Informační zdroje 

Řídící orgán 
Dolnorakouský úřad vlády - Oddělení RU 2, 
Odbor regionální politiky EU 

Adresa: 

Landhausplatz 1, A 3109 St. Pölten 

 
Zprostředkující subjekty Rakousko 
Dolnorakouský úřad vlády - Oddělení RU 2, 
Odbor regionální politiky EU 

Adresa: 

Landhausplatz 1, A 3109 St. Pölten 
Zprostředkující subjekty Rakousko 
Hornorakouský úřad vlády - Oddělení  pro 
koordinaci regionální politiky EU 

Adresa: 

Annagasse 2, 4010 Linz 
Zprostředkující subjekty Rakousko Adresa: 
Úřad vlády Vídně - Oddělení pro financování 
EU 

                                         
36 Technická asistence je uvedena v celkové finanční tabulce z důvodu, aby byla vidět celková 

alokace směřující na operační program. V textové části není technická asistence rozpraco-
vána neboť je  pomocným nástrojem, který slouží k podpoře a usnadnění implementace 
ostatních prioritních os operačního programu. Zahrnuje veškeré podpůrné aktivity s cílem 
podpořit účinnost prováděné pomoci, zvýšit kvalitu prováděných opatření a zvýšit efektivitu 
využití finančních prostředků. Příjemcem podpory je řídící orgán nebo zprostředkující sub-
jekt. 
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Schlesingerplatz 2, A-1080 Wien  
(Adresa: Rathaus, A-1082 Vienna) 

 
Zprostředkující subjekty Česká republika 
Ministerstvo pro místní rozvoj 

Adresa: 

Staroměstské náměstí 6, 110 00 Praha 1 
Zprostředkující subjekty Česká republika 
Jihomoravský kraj  

Adresa: 

Žerotínovo nám.3/5, 601 82 Brno  
Zprostředkující subjekty Česká republika 
Kraj Vysočina 

Adresa: 

Žižkova 16, 586 01 Jihlava 
Zprostředkující subjekty Česká republika 
Jihočeský kraj  

Adresa: 

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České 
Budějovice 
Zprostředkující subjekty Česká republika 
Centrum pro regionální rozvoj 

Adresa: 

Vinohradská 46, 120 41 Praha 2 
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XVIII. Operační program přeshraniční spolupráce 
Česká republika – Slovenská republika 37 

1. Základní informace 

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Slovenská repub-
lika vzniká na základě společných aktivit české a slovenské strany. Spadá pod cíl 3 
– Evropská územní spolupráce, spolufinancován bude z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj. 
Na české straně se týká Jihomoravského, Zlínského a Moravskoslezského kraje. 
Globálním cílem programu je podpora komplexního rozvoje příhraničních regionů. 
Specifickým cílem je posílení přeshraniční spolupráce institucí a obyvatel, zvýšení 
konkurenceschopnosti přeshraničního regionu, budování přeshraniční dopravní a 
technické infrastruktury a rozvoj cestovního ruchu.  

Dále interpretované znění Operačního programu bylo dne 3.ledna 2007 schvále-
no vládou České republiky. Návrh OP bude dále negociován Evropskou Komisí a 
může dostát i zásadních změn. 

2. Prioritní osy a oblasti podpor 

Prioritní osa 1:  Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje 
příhraničního regionu a spolupráce 

Podporované aktivity: 
§ podpora rozvoje kooperačních sítí veřejnoprávních, hospodářských a občan-

ských aktérů, kteří budou pracovat s individuálními tematickými aktivitami v 
podporovaných oblastach, 

§ rozvoj společných systémů vzdelávaní, 
§ rozvoj společných systémů trhu práce a sociálních služeb, 
§ rozvoj přeshraniční spolupráce mezi podnikami, výzkumnými a vývojovými 

institucemi, 
§ podpora rozvoje přeshraničních průmyslových klastrů, 

                                         
37 Části této kapitoly jsou převzaty z původního znění OP přeshraniční spolupráce ČR - Sloven-

sko. 
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§ investice do přeshraniční infrastruktury turismu, 
§ organizování společných přeshraničních akcí v oblasti turismu a kultury, 
§ podpora vytváření společných produktů kultury, turismu a tradičních řemesel, 
§ podpora společného záchranného systému, 
§ podpora malých projektů s přeshraničním charakterem. 

 

Příjemce podpory: 
§ obce a města, 
§ sdružení a svazky obcí, 
§ samosprávný kraj v SR, kraj v ČR, 
§ organizace zřizované kraji či obcemi, které poskytují veřejné služby a nejsou 

založeny za účelem dosažení zisku a jsou ze 100 % vlastněny těmito kraji či 
obcemi, 

§ nestátní neziskové organizace, 
§ předškolní a školní zařízení, 
§ základní a střední školy, 
§ vysoké školy, 
§ hospodářské a agrární komory, 
§ místní akční skupiny, 
§ zájmová sdružení právnických osob založené nepodnikatelskými subjekty. 

Prioritní osa 2:  Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a životního 
prostředí 

Podporované aktivity: 
§ budování dopravní infrastruktury regionálního a městského významu s pře-

shraničním efektem, 
§ rozvoj systémů na zlepšování kvality a efektivnosti veřejné dopravy, 
§ budování přeshraniční infrastruktury životního prostředí, přírodních zdrojů, 

obnovitelných energetických zdrojů a systémů na zvyšování jejich kvality, 
§ podpora rozvoje digitálneho obsahu, 
§ rozvoj společných systémů ochrany obyvatelstva před živelnými pohromami, 
§ tvorba užitečného digitálního obsahu v českém a slovenském jazyce a zavá-

dění přeshraničních e-služeb. 
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Příjemce podpory: 
§ obce a města, 
§ sdružení a svazky obcí, 
§ samosprávný kraj v SR, kraj v ČR, 
§ organizace zřizované kraji či obcemi, které poskytují veřejné služby, nejsou 

založeny za účelem dosažení zisku a jsou ze 100 % vlastněny těmito kraji či 
obcemi, 

§ neziskové organizace poskytující všeobecně prospěšné služby,  
§ předškolní a školní zařízení,  
§ základní a střední školy, 
§ vysoké školy,  
§ hospodářské a agrární komory,  
§ místní akční skupiny,  
§ zájmová sdružení právnických osob založené nepodnikatelskými subjekty. 

2. Informační zdroje 

Zprostředkující subjekty Slovenské republiky 
Ministerstvo výstavby a regionálního rozvoje 
SR 

Adresa: 

Špitálska 8, 816 44 Bratislava 

 
Odbor regionální přeshraniční spolupráce 
Ministerstvo pro místní rozvoj 

Adresa: 

Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 
Web: www.mmr.cz 

www.strukturalni-fondy.cz 
Telefon: +420 224 861 111 
Fax: +420 224 861 333 

 

 

http://www.mmr.cz
http://www.strukturalni-fondy.cz
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XIX. Operační program přeshraniční spolupráce 
Česká republika – Svobodný stát Sasko 38 

1. Základní informace 

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát 
Sasko je součástí cíle 3 – Evropská územní spolupráce, spolufinancován bude 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cílem programu je zvýšení konkuren-
ceschopnosti a kvality života v pohraničí, podpora přeshraniční spolupráce pro 
strukturální sblížení dotčených regionů na obou stranách hranice. Řídícím orgánem 
programu je Ministerstvo pro místní rozvoj.  

Dále interpretované znění Operačního programu bylo dne 3.ledna 2007 schvále-
no vládou České republiky. Návrh OP bude dále negociován Evropskou Komisí a 
může dostát i zásadních změn. 

2. PRIORITNÍ OSY A OBLASTI PODPOR 

Prioritní osa 1:  Rozvoj společenských rámcových podmínek v dotační 
oblasti 

Kooperativní zlepšení a rozvoj infrastruktury dle poptávky a kooperací 
v oblasti regionálního plánování a rozvoje. 

V této oblasti opatření má být podporován rozvoj přeshraniční infrastruktury dle 
poptávky a kooperace v oblasti regionálního plánování a rozvoje. 
§ dopravní infrastruktura,  
§ informační a komunikační sítě,  
§ sociální infrastruktura,  
§ regionální plánování/regionální rozvoj.  
Kooperativní opatření v oblasti lidských zdrojů, sociokulturního rozvoje a 

partnerské spolupráce. 

V rámci tohoto opatření mají být rozvíjeny lidské zdroje jako společný potenciál 
pohraničí. 
§ vzdělávání a kvalifikace, 

                                         
38 Části této kapitoly jsou převzaty z původního znění OP přeshraniční spolupráce ČR - Sasko. 
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§ sociální věci, 
§ umění a kultura, 
§ spolupráce. 
Kooperace v oblasti bezpečnosti, záchranných služeb a ochraně proti kata-

strofám. 

Podporována má být především spolupráce v oblasti prevence a boje proti kri-
minalitě včetně vhodných opatření pro zlepšení pocitu bezpečí v území programu. 

Prioritní osa 2:  Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu 
Slouží zejména k vyrovnání rámcových podmínek k odbourání strukturálních a 

hospodářských rozdílů, stejně jako ke zlepšení všeobecných životních podmínek. 

Člení se na: 

hospodářství, jehož podporované cíle jsou: 
§ vytvoření a zajištění pracovních míst, 
§ vytváření investičních pobídek, 
§ zlepšení doprovodné ekonomické infrastruktury, 
§ podpora výkonnosti podniků, především malých a středních podniků, 
§ podpora vytváření hospodářských kooperací 
cestovní ruch, jehož podporované cíle jsou: 
§ kvalitativní zlepšení úrovně turistické infrastruktury v pohraničí, 
§ zvýšení atraktivity lokalit, 
§ zlepšení vytíženosti turistických zařízení, 
§ podpora vytváření a zajištění pracovních příležitostí, 
§ podpora společných marketingových strategií v oblasti cestovního ruchu, 
§ vývoj a prodej nových přeshraničních projektů cestovního ruchu, 
§ propojení nabídky cestovního ruchu prostřednictvím kooperací. 

Prioritní osa 3:  Zlepšení situace přírody a životního prostředí 
§ opatření v oblasti ochrany klimatu, ochrany přírody, péče o krajinu a odpado-

vého hospodářství, 
§ opatření v oblasti protipovodňové ochrany, vodního hospodářství a vodních 

staveb, 
§ společný fond malých projektů 
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3. Finanční alokace 

Příspěvek 
Společe-

nství 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Národní 
soukromé 

zdroje 
Celkové 
zdroje 

Číslo 
prioritn

í osy 
Název prioritní osy Fond 

a b c d=a+b+c 

1 

Rozvoj 
společenských 
rámcových podmínek 
v dotační oblasti  

ERDF 33,59 5,92 0 39,53 

2 Rozvoj hospodářství 
a cestovního ruchu ERDF 23,51 4,15 0 27,67 

3 
Zlepšení situace 
přírody a životního 
prostředí 

ERDF 6,04 1,06 0 7,11 

4 Technická asistence39 ERDF 4,03 0,71 0 4,7 
Celkem 67,19 11,88 0 7,90 

Finanční prostředky uvedeny v mil. EUR 

4. Informační zdroje 

Odbor regionální přeshraniční spolupráce 
Ministerstvo pro místní rozvoj 

Adresa: 

Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 
Web: www.mmr.cz 

www.strukturalni-fondy.cz 
Telefon: +420 224 861 111 
Fax: +420 224 861 333 

 
Řídící orgán 
Saské státní ministerstvo hospodářství a 
práce 

Adresa: 

Wilhel-Buck-Straße 2 
D-01097 Dresden 

Telefon: +49-(0)351 / 564 8360  
Fax: +49-(0)351 / 564 8306 

 
Adresa: Zprostředkující subjekty Česká republika 

                                         
39 Technická asistence je uvedena v celkové finanční tabulce z důvodu, aby byla vidět celková 

alokace směřující na operační program. V textové části není technická asistence rozpraco-
vána neboť je  pomocným nástrojem, který slouží k podpoře a usnadnění implementace 
ostatních prioritních os operačního programu. Zahrnuje veškeré podpůrné aktivity s cílem 
podpořit účinnost prováděné pomoci, zvýšit kvalitu prováděných opatření a zvýšit efektivitu 
využití finančních prostředků. Příjemcem podpory je řídící orgán nebo zprostředkující sub-
jekt. 

http://www.mmr.cz
http://www.strukturalni-fondy.cz
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Krajský úřad Libereckého kraje 
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 
Zprostředkující subjekty Česká republika 
Krajský úřad Ústeckého kraje  

Adresa: 

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad 
Labem 
Zprostředkující subjekty Česká republika 
 Krajský úřad Karlovarského kraje  

Adresa: 

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 
Zprostředkující subjekty Česká republika 
Centrum pro regionální rozvoj 

Adresa: 

Vinohradská 46, 120 41 Praha 2 

 
Zprostředkující subjekty Sasko 
Saská banka pro výstavbu – Sächsische 
Aufbaubank – Förderbank (SAB) 

Adresa: 
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XX.Operační program přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Polsko 40 

1. Základní informace 

Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko na období 
2007 – 2013. Bude součástí cíle 3 – Evropská územní spolupráce, spolufinancován 
bude z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celková alokace pro českou stranu 
je 103,68 mil. EUR. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj. 
Globálním cílem programu je podpora hospodářské a sociální integrace a posílení 
rozvojového potenciálu příhraničních regionů. Specifickým cílem je rozvoj podni-
kání, zvýšení dopravní dostupnosti a rozvoj spolupráce místních komunit.  

Dále interpretované znění Operačního programu bylo dne 3.ledna 2007 schvále-
no vládou České republiky. Návrh OP bude dále negociován Evropskou Komisí a 
může dostát i zásadních změn. 

2. Prioritní osy a oblasti podpor 

Prioritní osa 1: Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a 
prevence rizik 

Oblast podpory: 1.1 Posilování dostupnosti 

Podporované aktivity: 
§ modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury lokálního a regionálního vý-

znamu v příhraničí (např. silnice, modernizace železniční infrastruktury s cí-
lem zlepšit bezpečnost nebo zvětšit dopravní dostupnost území, adaptace hra-
niční infrastruktury pro nové účely), 

§ zlepšování dopravní obslužnosti příhraniční oblasti, budování integrovaných 
dopravních systémů (veřejná doprava apod.), 

§ rozvoj informačních a komunikačních technologií. 

                                         
40 Části této kapitoly jsou převzaty z původního znění OP přeshraniční spolupráce ČR - Polsko. 
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Oblast podpory: 1.2 Ochrana životního prostředí 

Podporované aktivity: 
§ podpora rozvoje a modernizace environmentální infrastruktury (zásobování 

vodou, ČOV a kanalizace, nakládání s odpady, zásobování energiemi a pod-
pora využívání obnovitelných zdrojů energií), 

§ péče o přírodu a krajinu (biodiverzita, revitalizace lokálního významu, trvalá 
péče a prevence ekologických škod, vodní ekosystémy, retence vody v úze-
mí, ekologická stabilita). 

Oblast podpory: 1.3 Prevence rizik 

Podporované aktivity: 
§ podpora rozvoje záchranných služeb, předcházení environmentálním a tech-

nologickým rizikům, podpora aktivit spojených s monitoringem a řešením ri-
zik životního prostředí (např. prevence, živly, povodně, prevence ekologic-
kých škod, environmentální vzdělávání a výchova) a výměna zkušeností. 

Příjemci podpory: 
§ územní samosprávné celky na všech úrovních (v PL - vojvodství, okresy, v 

ČR - kraje, obce a jejich sdružení), 
§ organizace zřizované nebo založené státem, kraji či obcemi za účelem posky-

tování veřejných služeb, 
§ nestátní neziskové organizace, 
§ hospodářské komory, 
§ vysoké školy, jiné vzdělávací a výzkumné instituce, 
§ jiné organizace neziskového charakteru (např. kulturní, vzdělávací a církevní 

instituce), 
§ Euroregiony. 

Prioritní osa 2:  Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského 
prostředí a cestovního ruchu 

Oblast podpory: 2.1 Rozvoj podnikatelského  prostředí 

Podporované aktivity: 
§ posilování konkurenceschopnosti MSP, rozvoj informačních a komunikačních 

technologií a návazných služeb, spolupráce hospodářských komor, podnika-
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telských svazů, spolupráce v oblasti poradenství při zakládání podniků a po-
skytování průběžného poradenství pro existující firmy, marketingu, propaga-
ce, podpora přeshraniční obchodní výměny, společná propagace, posilování 
inovačního potencionálu, 

§ propagace a rozvíjení spolupráce mezi subjekty trhu práce (včetně podpory 
osob vracejících se na trh práce, předcházení jevu sociálního vyloučení) a 
rovnost příležitostí na trhu práce, koordinovaná opatření na trhu práce (sys-
témové změny, odstraňování diskriminace), 

§ spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje, vzdělávání, inovací a v oblasti 
transferu know – how technologií podporujících malé a střední podniky (sítě 
a klastry, vazby na vysoké školy a výzkumná pracoviště). 

Oblast podpory: 2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu 

Podporované aktivity: 
§ ochrana a obnova kulturního a přírodního bohatství, řemeslných tradic, 

ochrana a obnova památek včetně sakrálních staveb, opevnění, historických 
urbanistických a technických komplexů, turistických stezek a tras, cyklistic-
kých stezek a tras, hippostezek a hippotras, další doprovodné infrastruktury 
CR a další zlepšení vybavenosti pro volnočasové aktivity, 

§ podpora rozvoje služeb cestovního ruchu (např. výstavba a vybavení vhod-
ných objektů pro poskytování služeb v cestovním ruchu, zřizování a činnost 
turistických informačních center, činnost organizací CR, tvorba nových pro-
duktů cestovního ruchu a jejich propagace, propagace přírodních hodnot a 
kulturního dědictví včetně možnosti propagace mimo podporované území, 
zavádění a využívání ICT v CR, rozvoj informačních a navigačních systémů 
v CR, podpora destinačního managementu). 

Oblast podpory: 2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání 

Podporované aktivity: 
§ podpora spolupráce v oblasti vzdělávání, v přípravě na zaměstnání a celoži-

votním učení (včetně zlepšení jazykových a odborných kompetencí, zvyšo-
vání kvalifikací a dovedností). 

Příjemci podpory: 
§ územní samosprávné celky na všech úrovních (v PL - vojvodství, okresy, v 

ČR - kraje, obce a jejich sdružení), 



XX.  Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko  

 162 

§ organizace zřizované nebo založené státem, kraji či obcemi za účelem posky-
tování veřejných služeb, 

§ nestátní neziskové organizace, 
§ hospodářské komory, 
§ vysoké školy, jiné vzdělávací a výzkumné instituce, 
§ jiné organizace neziskového charakteru (např. kulturní, vzdělávací a církevní 

instituce), 
§ Euroregiony. 

Prioritní osa 3:  Podpora spolupráce místních společenství 

Oblast podpory:  3.1 Územní spolupráce veřejných institucí 

Podporované aktivity: 
§ podpora systémové a programové spolupráce (např. spolupráce územních sa-

mospráv, jimi zřízených organizací, NGO a subjektů poskytujících veřejné 
služby, přeshraniční spolupráce při rozvoji území, společné rozvojové kon-
cepce), 

§ podpora infrastrukturálních projektů, týkajících se modernizace vzdělávacích, 
společenských a kulturních zařízení, nezbytných pro realizaci spolupráce 
místních společenství, přeshraniční spolupráce škol, mládežnických organi-
zací, výměny mládeže. 

Oblast podpory: 3.2 Podpora společenských, kulturních a volnočasových 
aktivit 

Podporované aktivity: 
§  podpora společných kulturních a společenských projektů (živá kultura, vý-

stavy, volnočasové aktivity, společné akce pro obyvatele v pohraničí, obnova 
tradic). 

Oblast podpory:  3.3 Fond mikroprojektů 

Podporované aktivity: 
§ posilování přeshraničních vazeb obyvatel a institucí poskytujících veřejné 

statky a služby realizací nejmenších projektů Programu. 
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Příjemci podpory: 
§ územní samosprávné celky na všech úrovních (v PL - vojvodství, okresy, v 

ČR - kraje, obce a jejich sdružení), 
§ organizace zřizované nebo založené státem, kraji či obcemi za účelem posky-

tování veřejných služeb, 
§ nestátní neziskové organizace, 
§ hospodářské komory, 
§ vysoké školy, jiné vzdělávací a výzkumné instituce, 
§ jiné organizace neziskového charakteru (např. kulturní, vzdělávací a církevní 

instituce), 
§ Euroregiony. 

4. Informační zdroje 

Odbor regionální přeshraniční spolupráce 
Ministerstvo pro místní rozvoj 

Adresa: 

Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 
Web: www.mmr.cz 

www.strukturalni-fondy.cz 
Telefon: +420 224 861 111 
Fax: +420 224 861 333 

 

http://www.mmr.cz
http://www.strukturalni-fondy.cz
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XXI. Operační program přeshraniční spolupráce 
Česká republika – Bavorsko 41 

1. Základní informace 

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko vzniká 
na základě společných aktivit české a bavorské strany. Spadá pod cíl 3 – Evropská 
územní spolupráce, spolufinancován bude z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj. Program se 
týká Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje. Globálním cílem programu je 
podpora hospodářské a sociální integrace a posílení rozvojového potenciálu pří-
hraničních regionů. Specifickým cílem je rozvoj podnikání, cestovního ruchu a 
měst a venkova, zvýšení dopravní dostupnosti, ochrana životního prostředí.  

Dále interpretované znění Operačního programu bylo dne 3.ledna 2007 schvále-
no vládou České republiky. Návrh OP bude dále negociován Evropskou Komisí a 
může dostát i zásadních změn. 

2. Prioritní osy a oblasti podpor 

Prioritní osa 1:  Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě 

Oblast podpory: 1.1 Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického 
prostoru 

Podporované aktivity: 
§ podpora přeshraniční spolupráce v oblastech výzkumu, vývoje, technologií, 

inovací, analýz trhu, odbytu a prodeje, marketingu, výstav a veletrhů (pro 
všechny sektory a odvětví), 

§ podpora rozvoje a intenzifikace transferu technologií a know-how (infrastruk-
tura a služby) zejména malých a středních podniků (MSP), 

§ podpora přeshraničních aktivit (například v oblasti poradenství při zakládání 
podniků či při poskytování průběžného poradenství pro existující firmy) in-

                                         
41 Části této kapitoly jsou převzaty z původního znění OP přeshraniční spolupráce ČR - Bavor-

sko. 
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stitucí působících v oblasti hospodářského rozvoje (např. hospodářské a ob-
chodní komory, řemeslnické komory, podnikatelské svazy), jakož i podpora 
přeshraniční spolupráce mezi těmito institucemi, 

§ podpora přeshraniční spolupráce mezi podniky a institucemi působícími v ob-
lasti hospodářského rozvoje a veřejné správy, 

§ přeshraniční aktivity zaměřené na podnikání a rozvoj MSP. 

Oblast podpory: 1.2 Cestovní ruch, volný čas a rekreace 

Podporované aktivity:  
§ podpora přeshraniční spolupráce v oblastech cestovního ruchu, volného času a 

rekreace (např. rezervační a informační systémy, spolupráce lázní a lázeň-
ských míst), jakož i spolupráci s ostatními hospodářskými sektory a odvětví-
mi, 

§ zřizování a zkvalitňování přeshraniční infrastruktury pro cestovní ruch (např. 
turistických zařízení, cyklotras a cyklostezek, pěších tras, hipostezek, nauč-
ných tras, lyžařských běžeckých tras a jejich značení) včetně řídících a navi-
gačních systémů, 

§ rozvoj a zkvalitňování přeshraničních nabídek a produktů v oblasti cestovního 
ruchu (včetně lázeňství), volného času a rekreace, 

§ podpora přeshraniční aktivit zaměřených na propagaci regionu (např. infor-
mační a propagační materiály). 

Oblast podpory: 1.3 Profesní vzdělávání a trh práce 

Podporované aktivity: 
§ podpora profesního vzdělávání a zvyšování kvalifikace s přeshraničním vý-

znamem (například rozvoj a realizace vzdělávacích opatření a vzdělávacích 
kurzů pro zvyšování kvalifikace v oblasti služeb, cestovního ruchu, elektro-
nického zpracování dat, informačních a komunikačních technologií, zdravot-
nictví, životního prostředí), 

§ podpora profesního vzdělávání a realizace opatření na podporu zaměstnanosti 
s přeshraničním významem, zejména se zaměřením na nezaměstnané, ženy, 
mládež, na ekonomicky aktivní se sníženou pracovní schopností a na osoby, 
jimž hrozí vyloučení z trhu práce, 

§ podpora zařízení pro profesní vzdělávání s přeshraničním významem, 
§ podpora vzájemné spolupráce aktérů a institucí působících na trhu práce a v 

oblasti profesního vzdělávání, získávání a šíření informací (např. analýzy tr-
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hu s přeshraničním kontextem), jakož i rozvoj, budování a zavádění infor-
mačních systémů (např. systémů umožňujících vyhledávání a zprostředková-
ní pracovních míst). 

Oblast podpory: 1.4 Výchova a všeobecné vzdělávání, věda, výzkum, 
kultura, zdravotnictví a sociální péče, civilní ochrana a 
ochrana před katastrofami 

Podporované aktivity: 
§ podpora přeshraniční spolupráce v oblasti všeobecného vzdělání, vědy, vý-

zkumu, vývoje a technologií (např. vytváření vícejazyčných učebních materi-
álů, vývoj společných učebních plánů, vzdělávacích a kvalifikačních progra-
mů, jakož i referenčních systémů ve vzdělávání a následném zvyšování kvali-
fikace, výměny žáků, studentů, učitelů a vědeckých pracovníků), 

§ výstavba a zlepšení přeshraniční infrastruktury sloužící všeobecnému vzdělá-
vání, vědě a výzkumu, 

§ podpora přeshraniční spolupráce v oblasti kultury (např. přípravu a propagaci 
kulturních nabídek jako jsou průvodci muzei, využití medií pro šíření infor-
mací), 

§ podpora přeshraniční infrastruktury v oblasti kultury (např. zřizování či vý-
stavba muzeí, zřizování informačních a kulturních středisek ), 

§ podpora oblasti zdravotnictví a sociálních služeb s přeshraničním významem 
(např. vytváření nabídek v oblasti poradenských a pečovatelských služeb, na-
bídek a programů v oblasti drogové prevence, ochrany diskriminovaných a 
znevýhodněných osob a vytváření přeshraničních informačních systémů pro 
nemocnice), 

§ podpora opatření s přeshraničním významem v oblasti civilní ochrany a 
ochrany před katastrofami (například zpracování zásahových plánů a plánů 
ochrany, záchranářská technika). 

Oblast podpory: 1.5 Přeshraniční sítě 

Podporované aktivity: 
§ podpora přeshraniční spolupráce mezi institucemi (včetně institucí veřejné 

správy, justice a policie), jakož i spolupráci mezi institucemi a dalšími aktéry, 
vytváření tématických sítí a společných regionálních rozvojových organizací, 

§ budování a podpora dalšího rozvoje institucionálních přeshraničních organi-
zací (například euroregionů), 
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§ dispoziční fond k podpoře malých projektů – rovněž typu people-to-people 
projekty- napříč všemi prioritními osami, zejména přinášejících prohloubení 
přeshraničních kontaktů, 

Oblast podpory:  1.6 Přeshraniční studie a koncepce, které jsou 
v obsahovém souladu s minimálně jednou oblastí 
intervence prioritní osy 1. 

Příjemci podpory: 
§ samosprávné celky na všech úrovních (kraje, obce, svazky obcí, sdružení ob-

cí, mikroregiony), 
§ organizace zřizované nebo založené státem, kraji či obcemi za účelem posky-

tování veřejných služeb, 
§ nevládní neziskové organizace, 
§ zájmová sdružení právnických osob, 
§ hospodářské a agrární komory, 
§ organizace ve vlastnictví státu založené za účelem poskytování veřejných slu-

žeb a oprávněné jednat v oblasti programu, 
§ jiné organizace neziskového charakteru (např. agentury na podporu podnikání 

a poradenské organizace, asociace a svazy podnikatelů), 
§ Svobodný stát Bavorsko: Svobodný stát Bavorsko s podřízenými orgány, ve-

řejnoprávní, subjekty, veřejnoprávní instituce, veřejnoprávní nadace, místa 
pro transfer, technologií, vzdělávací a kulturní instituce, zdravotnická a soci-
ální zařízení, podniky, sdružení, spolky, 

§ Česká republika: právnické osoby veřejnoprávní nebo ovládané veřejnopráv-
ními, právnickými osobami nebo nepodnikající. 

Prioritní osa 2:  Rozvoj území a životního prostředí 

Oblast podpory: 2.1 Životní prostředí a ochrana přírody 

Podporované aktivity: 
§ podpora přeshraniční spolupráce v oblasti ochrany přírody a životního pro-

středí ( například opatření v oblasti druhové ochrany a ochrany biotopů, opat-
ření ke zlepšení ekosystémů vodních toků (včetně opatření na ochranu léči-
vých pramenů), protipovodňových opatření, opatření podporujících zřizování 
a další rozvoj chráněných území (např. národních a přírodních parků), opat-
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ření na revitalizaci a sanaci (např. sanace lesa a lesních půd) a na zabezpečení 
jejich trvalé udržitelnosti, opatření na zabránění vzniku ekologických škod), 

§ výstavba a rekonstrukce přeshraničních zařízení využívaných v oblasti život-
ního prostředí a pro ochranu přírody, a zřizování příslušných institucí a orga-
nizací, 

§ podpora přeshraničních systémů pro zásobování vodou a energiemi, systémů 
a zařízení k čištění vod a odstraňování odpadů, a k odstraňování starých zátě-
ží, 

§ podpora využívání ekologických postupů (např. při využívání obnovitelných 
zdrojů surovin, šetrné zacházení se zdroji energií a využívání alternativních 
zdrojů energie) a na podporu zaměřenou na výzkum a management v oblasti 
životního prostředí, na oblasti vzdělávání se zaměřením na ŽP, na informace 
a monitoring v oblasti životního prostředí. 

Oblast podpory: 2.2 Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru 

Podporované aktivity: 
§ podpora přeshraničního územního plánování a regionálního rozvoje včetně 

zpracování studií a koncepcí (např.územní koncepce, koncepce přírodních 
oblastí, koncepce využití území, koncepce stanovišť, koncepce střediskových 
obcí), jakož i vytváření informačních systémů (např. vytváření přeshraničních 
databází a informačních systémů o území), 

§ podpora přeshraničního rozvoje venkovských oblastí (např. rozvoj obcí, roz-
voj venkovského osídlení, zcelování pozemků, regulace vlastnictví a péče 
o krajinu).  

Oblast podpory: 2.3 Doprava 

Podporované aktivity: 
§ výstavba a zlepšení přeshraniční dopravní infrastruktury (silnice, železnice, 

veřejná hromadná doprava, letecká doprava), 
§ rozvoj a zlepšení přeshraničních dopravních systémů (např. dopravních in-

formačních a naváděcích systémů, systémů zvyšujících mobilitu), jakož sys-
témů kombinované dopravy a přeshraniční spolupráci dopravců, 

§ opatření zlepšující průchodnost a provoz na hraničních přechodech, jakož 
technická a organizační opatření zlepšující odbavení na hranici. 
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Oblast podpory: 2.4 Výstavba a zlepšení přeshraničních komunikačních 
a informačních systémů a technologií (např. 
přeshraničních informačních systémů pro krizový 
management na krajské a místní úrovni). 

Oblast podpory: 2.5 Přeshraniční studie a koncepce, které jsou v 
obsahovém souladu s min. jednou oblastí intervence 
prioritní osy 2. 

Příjemci podpory: 
§ Svobodný stát Bavorsko: Svobodný stát Bavorsko s podřízenými orgány, ve-

řejnoprávní subjekty, veřejnoprávní instituce, veřejnoprávní nadace, veřejné a 
privátní komunální podniky, podniky, sdružení, spolky, 

§ Česká republika: právnické osoby veřejnoprávní nebo ovládané veřejnopráv-
ními, právnickými osobami nebo nepodnikající. 

4. Informační zdroje 

Řídící orgán 
Bavorské státní ministerstvo hospodářství, 
infrastruktury, dopravy a technologie - 
Referát II/7 

Adresa: 

poštovní přihrádkaD – 80525 München, D - 
80525 München 

Telefon: + 49 89 2162 2207 
Fax: + 49 89 2162 3207 
Web: www.stmwivt.bayern.de 

 
Zprostředkující subjekty Česká republika 
Karlovarský kraj 

Adresa: 

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 
Zprostředkující subjekty Česká republika 
Plzeňský kraj 

Adresa: 

Škroupova 18, 30613 Plzeň 
Zprostředkující subjekty Česká republika 
Jihočeský kraj 

Adresa: 

U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České 
Budějovice 
Zprostředkující subjekty Česká republika 
Centrum pro regionální rozvoj 

Adresa: 

Vinohradská 46, 120 41 Praha 2 

 

http://www.stmwivt.bayern.de
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Zprostředkující subjekty Bavorsko 
Zemská vláda Horní Franky 

Adresa: 

Wirtschaftsabteilung, 95444 Bayreuth 
Zprostředkující subjekty Bavorsko 
Zemská vláda Horní Falcko 

Adresa: 

Wirtschaftsabteilung, 93047 Regensburg 
Zprostředkující subjekty Bavorsko 
Zemská vláda Dolní Bavorsko 

Adresa: 

wirtschaftsbateilung, 84028 Landshut 
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XXII. Další operační programy42 

Operační program meziregionální spolupráce 

Operační program meziregionální spolupráce je v obměněné podobě pokračová-
ním iniciativy ES Interreg IIIC. Bude zpracován pouze jeden Operační program 
pro meziregionální spolupráci společný pro všechny členské státy.  

Evropská regionální politika se bude od roku 2007 zaměřovat na inovaci a zna-
lostní ekonomiku (Lisabonské cíle) a zároveň na životní prostředí a ochranu před 
riziky (Gothenburské cíle). Meziregionální spolupráce by se měla zaměřit na tyto 
dvě priority a témata spolupráce by měly od těchto dvou priorit být odvozeny. 
Konkrétní vymezení spolupráce bude definováno v konečné, odsouhlasené verzi 
operačního programu, na které se dohodnou  všechny členské státy.  

Operační program nadnárodní spolupráce 

Pro nadcházející období bylo rozhodnuto o novém uspořádání zón v prostoru 
CADSES, jehož byla Česká republika doposud členem v rámci iniciativy pro nad-
národní spolupráci - INTERREG IIIB CADSES. Tento prostor byl rozdělen na dvě 
oblasti - severní a jižní. Při rozdělování byly vzaty v úvahu dosavadní zkušenosti a 
existující partnerství iniciativy INTERREG IIIB CADSES. Pro každý vymezený 
prostor nadnárodní spolupráce bude zpracován samostatný Operační program. 

Zóna SEVER - Středovýchodní Evropa: Rakousko, Polsko, Německo (část), 
Maďarsko, Slovinsko, Česká republika, Slovensko a Itálie (část), z nečlenských 
zemí Ukrajina 

Zóna JIH - Podunají a Balkán: Itálie, Rakousko, Maďarsko, Slovensko, Slovin-
sko a Řecko, z nečlenských zemí Rumunsko, Bulharsko, Moldávie, Chorvatsko, 
Srbsko, Černá hora, Bosna a Hercegovina, Albánie, bývalá jugoslávská republika 
Makedonie 

Návrh zaměření budoucího programu, který se však během přípravy programo-
vých dokumentů může změnit, je následující:  
§ inovace,  
§ životní prostředí,  

                                         
42 Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) 
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§ dosažitelnost/dostupnost, 
§ udržitelná městská výstavba/rozvoj měst. 
Cílem je zúročit dosavadní zkušenosti a zaměřit nový program na hlavní témata 

dané oblasti, která budou specifikována pomocí daných priorit. Nový program by 
měl být předložen Evropské komisi na konci roku 2006. 

ESPON 

Nadnárodní program ESPON II (Monitorovací síť pro evropské územní pláno-
vání) bude nadále podporovat výzkum v oblasti územního plánování a regionální-
ho rozvoje. Vzhledem k tomu, že jedním z cílů obsažených v Evropské ústavě je 
územní soudržnost, která vyžaduje další znalosti založené na výzkumu a konkrétní 
formulace pro její uskutečňování, bude program ESPON II zaměřen na průběžné 
získávání a aktualizování informací o územním rozvoji tak, aby mohla být formu-
lována doporučení založená na znalostech a vztahující se k rozhodnutím, jež jsou 
přijímána na politické úrovni. Program ESPON bude mít v budoucnu více strate-
gický charakter. Konkrétní vymezení priorit bude definováno v Operačním pro-
gramu.  

INTERACT II 

Program INTERACT II bude zaměřen zejména na přeshraniční spolupráci, a to 
vzhledem k tomu, že na ni bude také určeno nejvíce finančních prostředků z Cíle 3 
(77). Cíle programu: zlepšení efektivnosti územní spolupráce, přispění ke kvalitě 
územní spolupráce a podpora implementace programů přeshraniční, nadnárodní a 
meziregionální spolupráce, poskytnutí prostoru regionům k diskuzi o strategiích 
pro přeshraniční a nadnárodní regionální rozvoj a zajištění přenosu inovací. Důraz 
bude kladen na externí komunikaci a posílení šíření dosažených výsledků. Zdrojem 
informací a komunikačním systémem pro program INTERACT II bude internetová 
databáze a intranet. V rámci budoucího programu INTERACT II nebudou realizo-
vány nové projekty. 
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Pár tipů na závěr k podávání projektů 

Předtím než se potenciální žadatel pustí do přípravy projektu, je důležité, aby si 
důkladně pročetl danou výzvu a zadávací dokumentaci, které již přesně a konkrét-
ně stanoví podmínky, za jakých je projekt možné podat. Již tímto krokem si může 
ušetřit mnohá nepříjemná překvapení nejen při přípravě projektu, ale zvláště pak 
při jeho následné případné realizaci. Jistou nápovědou pro předkladatele projektů 
je i hodnotící systém daného programu, respektive bodovací systém, dle kterého 
může žadatel vysledovat, které oblasti žádosti mohou být zásadní pro daný projekt. 
Při přípravě žádosti o spolufinancování je nutné mít v každé části návrhu na mysli, 
že projekt musí být psán jasně a srozumitelně (v praxi je vhodné nechat návrh 
přečíst osobou, která se v dané oblasti nepohybuje denně). 

Požadavky kladené na předkladatele a jimi vypracované projekty vychází z in-
formací potřebných pro realizaci projektů a principů strukturální politiky a politiky 
soudržnosti Evropské unie. Souhrn všech nejdůležitějších informací by měl být 
obsažen v implementačním dokumentu. Pro žádosti je využívána jednotná forma, 
která se může mírně lišit podle toho, v rámci jakého operačního programu je pro-
jekt předkládán. Mezi tyto požadavky patří popis projektu, očekávané výsledky 
projektu, rozpočet, předpokládané zdroje financování. Dále pak identifikace před-
kladatele s kontaktními údaji a popisem, popis kapacit pro řízení a implementaci 
projektu a informace o projektech, které předkladatel realizuje z prostředků Evrop-
ské unie nebo v členských zemích. Podobně, i když méně detailně, je nutno podat 
popis partnerů zúčastněných v projektu a souhlas všech zúčastněných subjektů. V 
neposlední řadě je nutno přiložit i tzv. logický rámec projektu.  

Po dokončení příprav a nashromáždění všech potřebných podkladů je dobré si 
vše ještě dvakrát překontrolovat, ať není žádost vyřazena pro formální nedostatky. 
V případě nejasností by měl žadatel kontaktovat příslušný řídící či implementační 
orgán. Z vyloučení projektu z odborných nedostatků si pro příště může žadatel 
odnést ponaučaní a zapracovat je v příští žádosti. Na jeden stejný projekt je možné 
žádat pouze z jednoho programu.  

Takže v psaní projektů Vám přejeme mnoho úspěchů. 
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Seznam použitých zkratek 

 AIP... Asociace inovačního podnikání 
 AK... agrární komora (okresní, regionální) 
 CRR... Centrum pro regionální rozvoj ČR  
 CzIn... CzechInvest 
 CzTr... Czechtrade 
 ČCCR... Česká centrála cestovního ruchu 
 ČEA... Česká energetická agentura 
ČMZRB .. Českomoravská záruční 

a rozvojová banka 
 ČNB... Česká národní banka 
 ČOV... čistírna odpadních vod 
 ČR... Česká republika 
 ČSÚ... Český statistický úřad 
 EU... Evropská unie 
 EUR... Euro 
 FNM... Fond národního majetku 
 GŘC... Generální ředitelství cel 
 HDP... hrubý domácí produkt 
 HK... hospodářská komora (okresní, 

regionální)  
 HKČR... Hospodářská komora České 

republiky 
 HTS... hlavní telefonní stanice 
 KÚ... krajský úřad 
 MDS... Ministerstvo dopravy a spojů 
 MF... Ministerstvo financí 
 MHD... městská hromadná doprava 
 MHMP... Magistrát hlavního města Prahy 
 MK... Ministerstvo kultury 
 MMR... Ministerstvo pro místní rozvoj 
 MO... Ministerstvo obrany 
 MPO... Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 MPSV... Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 MS... Ministerstvo spravedlnosti 
 MŠMT... Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy 

 MV... Ministerstvo vnitra 
 MZd... Ministerstvo zdravotnictví 
 MZe... Ministerstvo zemědělství 
 MZV... Ministerstvo zahraničních věcí 
 MŽP .. Ministerstvo životního prostředí 
 NKS... Národní koordinační skupina 
 NNO... nestátní neziskové organizace 
 NPMV... Národní programový a monitorovací 

výbor 
 NUTS... územní statistická jednotka 
 NVF... Národní vzdělávací fond 
 OP... operační program 
 OS... občanské sdružení 
 ost.... Ostatní 
 PFČR... Pozemkový fond 
 PS... poskytovatelé služeb 
 RCCR... Regionální Centrum Cestovního 

Ruchu 
 RKS... Regionální koordinační skupina 
 ROP... regionální operační program 
 RRA... Regionální rozvojová agentura 
 ŘMV... Řídící a monitorovací výbor 
SCHKO .. Správa chráněných krajinných 

Oblastí 
 SMS... Státní meliorační správa 
 SOP... sektorový operační program 
 ŠÚ... školský úřad 
 ÚHS... Úřad pro hospodářskou soutěž 
 VI... vzdělávací instituce 
 ÚOSS... ústřední orgány státní správy 
 ÚP... úřad práce 
 USD... americký dolar 
 VŠ... vysoká škola 
 VÚSC... vyšší územně samosprávný celek 
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