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Předložení klíčových dokumentů vládě a Evropské komisi 



Finanční zdroje EU pro období 2021–2027 (2030)



Cíle politiky soudržnosti podle nařízení EU 

1. Inteligentnější Evropa - inovativní a inteligentní ekonomická 
transformace.

2. Zelenější a nízkouhlíková Evropa - přechod na čistou a spravedlivou 
energii; zelené a modré investice; naplnění klimatických cílů.

3. Propojenější Evropa - dopravní sítě.

4. Sociálnější Evropa - provádění Evropského pilíře sociálních práv.

5. Evropa bližší občanům - trvale udržitelný a integrovaný rozvoj 
městských, venkovských a pobřežních oblastí a místních iniciativ.
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Cíle politiky soudržnosti – zaměření fondů EFRR, ESF+ a FS



Tematická koncentrace – povinná alokační kritéria

Evropský fond regionálního rozvoje: 

• Cíl politiky 1 (Inteligentnější Evropa) – min. 55 % pro více rozvinuté 
regiony, 40 % pro přechodové regiony a 25 % pro méně rozvinuté 
regiony.

• Cíl politiky 2 (Zelenější a nízkouhlíková Evropa)  – min. 30 % pro 
všechny regiony.

• Na Cíle politiky 3 až 5 (Sociálnější Evropa, Propojenější Evropa
a Evropa blíž občanům) - max. 15 % pro více rozvinuté regiony, 30 % 
pro přechodové regiony a 45 % pro méně rozvinuté regiony.

• Min. 6 % na udržitelný rozvoj měst.
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Tematická koncentrace – povinná alokační kritéria

Evropský sociální fond plus: 

• Min. 25 % na sociální začleňování.

• Min. 2 % pro nejchudší osoby, ohrožené materiální deprivací.

Obecně:

• Min. 25 % celkové alokace (fondů EU) na ochranu klimatu -
Evropský fond sociálního rozvoje 30 %, Fond soudržnosti 37 %, Fond 
pro spravedlivou transformaci 100 % (všechny intervence v daných 
územích). 
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Politika soudržnosti v ČR – operační programy



Alokace v operačních programech

Program Resort

OP Technologie a aplikace pro 
konkurenceschopnost

MPO

OP Jan Amos Komenský MŠMT

OP Rybářství MZe

OP Životní prostředí MŽP

OP Doprava MD

OP Zaměstnanost+ MPSV

Integrovaný regionální operační 
program

MMR

OP Technická pomoc MMR

OP Spravedlivá transformace MŽP



Operační programy a příklady aktivit pro územní 
samosprávy



Operační program Doprava

Aktivity výstavba a modernizace dálnic a silnic
I. třídy mimo síť TEN-T

rozvoj infrastruktury pro elektromobilitu

výstavba nových tramvajových
A trolejbusových tratí

Priorita dobudování páteřní sítě (dálniční a železniční), která je součástí TEN-T



Integrovaný regionální operační program

Aktivity podpora veřejné infrastruktury v oblasti 
školství, zdravotní a sociální péče

podpora cestovního ruchu

podpora nízkoemisní veřejné dopravy 

revitalizace veřejných prostranství
a  rekonstrukce kulturních památek

eGovernment

Priorita vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných 
služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, 
městech a regionech



Operační program Technologie a aplikace pro 
konkurenceschopnost

Aktivity digitalizace - budování a modernizace 
backhaulových sítí a zařizování nových sítí

podpora v oblasti vědy a výzkumu -
budování a modernizace výpočetních
a datových center.

Priorita posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků



Operační program Jan Amos Komenský

Aktivity šablony pro školy a školská zařízení

spolupráce mezi školami a firmami

inkluzivní vzdělávání

inovace ve vzdělávání

rozvoj kompetencí pedagogických 
pracovníků

partnerství v projektech na podporu VaV

Priorita podpora výzkumu a vývoje, podpora regionálního školství, vysokých škol 
a sociálního začleňování ve vzdělávání



Operační program Životní prostředí

Aktivity energetické úspory ve veřejných budovách

dobudování a výstavba čistíren odpadních 
vod, kanalizací a vodovodních řádů

protipovodňová opatření

sanace a rekultivace starých skládek

Priorita adaptace na změnu klimatu, prevence vzniku odpadů, energetické 
úspory, podpora environmentálního vzdělávání



Operační program Zaměstnanost+

Aktivity modernizace institucí trhu práce
a zkvalitňování služeb

sociální práce

sociální bydlení

integrace marginalizovaných komunit

Priorita podpora zaměstnanosti a sociálního začleňování v ČR



Operační program Spravedlivá transformace

Aktivity podpora čisté energie a energetické 
úspory

rekultivace a nové využití území

rekvalifikace pracovníků

Priorita zmírnit dopady odklonu od těžby uhlí na ekonomiku, obyvatele a životní 
prostředí v tzv. uhelných regionech - Karlovarský, Moravskoslezský
a Ústecký kraj



Semináře Eurocenter v regionech

• Semináře s tématikou zadávání veřejných zakázek
v nové verzi Národního elektronického nástroje (NEN).

• Semináře pro příjemce dotací k problematice
cost-benefeit analýzy.

• Termíny a podrobnosti o všech seminářích a dalších 
akcích - jsou dostupné na webových stránkách 
Ministerstva pro místní rozvoj - www.akce.dotaceEU.cz
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Předsednictví ČR v Radě EU – politika soudržnosti

➢ Attaché trip (region ČR)

➢ Neformální jednání ministrů odpovědných
za politiku soudržnosti (Praha)
• Neformální diskuse k zahájení politické debaty

o směřování budoucí politiky soudržnosti

➢ Rada GAC ve formátu „koheze“ (Brusel)
• Projednání návrhů závěrů Rady GAC - Jednání Rady 

pro obecné záležitosti bude předcházet diskuse
k obsahu závěrů v Pracovní skupině pro strukturální 
opatření a vzdálené regiony

• Akce pořádané v oblasti politiky soudržnosti:



Děkuji Vám za pozornost.

daniela.grabmullerova@mmr.cz

www.mmr.cz
www.dotaceEU.cz
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