
ROZVOJ OBCÍ A REGIONŮ
Královéhradeckého kraje

Souhrnný přehled pro obce
a aktuální informace 2021

7. ročník regionálních setkání

Obec Vysokov 26. 10. 2021



Regionální 
setkání se 
zástupci 
obcí v 
každém 
okrese 

…tradice již 
od roku 
2014



Program setkání (14:00 – 17:00)

1. BLOK 
Úvodní slovo zástupce kraje 
Představení hostitelské obce
Dotace Královéhradeckého kraje 

Přestávka

2. BLOK 
Podpora obcí a regionů, nástroje pro obce
Dotace EU pro obce, příprava 2021+
Místní akční skupiny/CLLD

www.chytryregion.cz/workshopy-2021

http://www.chytryregion.cz/workshopy-2021


PŘESTÁVKA

…na co se ještě můžete těšit? 
Podpora obcí a regionů, nástroje pro obce

Dotace EU pro obce, příprava 2021+
Místní akční skupiny/CLLD



Podpora obcí a regionů
Strategické plánování 
Metodická podpora 
Dotace a projekty 

rozvoj@cirihk.cz

projekty@cirihk.cz

mailto:rozvoj@cirihk.cz
mailto:projekty@cirihk.cz


Plánované akce (nejen) pro obce …jste srdečně zváni 
Zahajovací konference Týdne vzdělávání dospělých – 8. 11. 2021 v HK, Krajský úřad KHK v 9:00
Úřad práce, Univerzita Hradec Králové,…
Akademie Chytrého regionu, lokální ekonomika,… 

Pasportizace podnikatelského prostředí – od listopadu 2021 do února 2022
CzechInvest ve spolupráci s CIRI, setkání v regionu se zástupci obcí s POÚ
Aktualizace dat a informací do pasportu 

Seminář „Odpovědné zadávání veřejných zakázek pro obce“ – 13. 1. 2022 v HK, KÚ KHK 
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dobrá praxe z našeho kraje

7. ročník konference „Příležitosti pro region“ – 20. 1. 2022 v HK, Tereziánský dvůr 
Zástupci IROP, CRR, MMR ČR, Kraje, ITI, MAS
Modernizační fond, Národní plán obnovy
OP ČR – Polsko…

Workshop pro obce na téma „Brownfieldy v kraji“ – únor/březen 2022
Revitalizace BF - dobrá praxe
Dotační možnosti EU a ČR



Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+

• Akční plán strategie rozvoje Královéhradeckého kraje do roku 2024, reakce na nové výzvy a trendy, 
dotační programy KHK do území kraje

• Příprava projektů KHK a jeho organizací, ale i dalších subjektů v regionu na programové období EU 
2021+ (čerpání dotací)

• Regionální akční plán KHK – silnice II. třídy, zdravotnická záchranná služba, deinstitucionalizace 
sociálních služeb, střední školy

• Příležitosti pro region 2021-2027 - publikace pro obce KHK představena na stejnojmenné konferenci 
v lednu 2022 v HK

• Územní disparity v kraji – hospodářsky slabá a ohrožená území (SO ORP Broumov, Dvůr Králové nad 
Labem), spolupráce s MMR…

• Regionální stálá konference – platforma/spolupráce územních partnerů, příprava programového 
období 2021+, územní dimenze,…

• Koncept Chytrý region – podpora regionálního rozvoje a strategického plánování, nové a inovativní 
přístupy, nástroje pro obce…

• …





Národní dotace MMR
PODPORA A ROZVOJ REGIONŮ 2019+ 
(zpětná reakce na podněty z regionů, rok 2022)

• DT A - Podpora obnovy místních komunikací
• DT B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury
• DT C - Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
• DT D - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
• DT E - Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
• DT F - Revitalizace veřejných ploch v zastavěném území obce
• DT G - Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů
• DT H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku (pouze do 3. 000 obyv.)
• DT I - Podpora dostupnosti služeb
• DT J - Sdílené vybavení komunální technikou
• DT K - Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí

+ Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské účely

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace

Podmínkou je, že obec musí mít 
schválený strategický/rozvojový 

dokument (plán)!

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace


NOVÉ ONLINE NÁSTROJE
PRO OBCE KHK



www.chytryregion.cz

http://www.chytryregion.cz/




Nový datový portál kraje
• Informační místo pro veřejnost – všechny výstupy a data „pod jednou střechou“, součástí 

portálu je i Katalog otevřených dat
• Data jsou zpracována do uživatelsky přívětivých formátů a předávána transparentně veřejnosti 

formou infografik, interaktivních grafů, dashboardů, datových karet, map a aplikací

www.chytryregion.cz/mapy
www.datakhk.cz

Mapový portál 
+ nově od 11/2021 i datový portál „DATAKHK.cz“

http://www.chytryregion.cz/mapy
https://www.datakhk.cz/




www.rskkhk.cz

http://www.rskkhk.cz/




Akademie Chytrého regionu
www.chytryregion.cz/akademie

• Otevřené kurzy: lokální ekonomika, sociální podnikání, územní dimenze v kraji, úvod do Chytrého regionu, dotace EU pro obce a města,
informační systém projektových záměrů

• Chystané moduly: demografická prognóza, práce s regionálními daty, energetický management kraje, krajské dotace pro obce…

Akademie Chytrého regionu je unikátní vzdělávací systém on-line kurzů, prezenčních lekcí, ale i 
exkurzí:

www.chytraakademie.cz

http://www.chytryregion.cz/akademie
http://www.chytraakademie.cz/




Akademie Chytrého regionu
www.chytryregion.cz/akademie

www.chytraakademie.cz

http://www.chytryregion.cz/akademie
http://www.chytraakademie.cz/


www.dotacnirozcestnik.cz

http://www.dotacnirozcestnik.cz/


www.projektovezamery.cz

http://www.projektovezamery.cz/


Informační systém 
projektových záměrů

www.projektovezamery.cz



O ISPZ
Co to je
• ISPZ = Informační sytém projektových záměrů

• ISPZ v KHK nahrazuje dosavadní sběr na www.chytryregion.cz/projekty, webový portál ale zůstává

• jedná se o nový nástroj/webovou aplikaci – www.projektovezamery.cz, která slouží pro zadávání a správu projektových záměrů z celého 
území ČR

• výstupem aplikace je databáze projektových záměrů mající jednotnou strukturu dat pro celé území

• databáze ISPZ je rozdělena na 14 částí dle jednotlivých krajů a bude průběžně aktualizována

Komu je určen
• přednostně pro obce, města, kraje a jimi zřizované organizace a orgány státní správy, ale i pro jakékoliv další subjekty

• ISPZ neobsahuje vlastní databázi uživatelů – uživatel se přihlašuje přes externí systémy JIP (Jednotný identitní prostor), ISDS
(Informační systém datových schránek) a NIA (Národní bod pro identifikaci a Autentizaci)

Kdo spravuje
• Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor regionální politiky

• podrobnější informace o ISPZ:  http://info.projektovezamery.cz/

Důvod vzniku
• potřeba znát rozvojové plány a další potřeby v území (absorpční kapacitu), které slouží pro nastavení/zpracování dotačních titulů, operačních programů, 

Národního investičního plánu (NIP), strategických plánů (SRR apod.) a určení bílých míst národních dotačních titulů (NDT)

• opakované dotazování krajů, měst, obcí a dalších subjektů na jejich projektové záměry ze strany orgánů veřejné správy, sběr informací/dat nebyl řádně 
odůvodněn, data neměla jednotnou strukturu, sebrané informace nebyly řádně vyhodnoceny a výsledky byly málo sdíleny mezi jednotlivými institucemi

• potřeba jednotné struktury informací/dat za projektové záměry

http://www.chytryregion.cz/projekty
http://info.projektovezamery.cz/




Přihlášení se do systému

• komerční subjekty
• soukromé subjekty

• kraj
• města (ORP)
• a jejich organizace

• občané

• menší obce
• a jejich organizace

Poznámka:
• přihlašování probíhá prostřednictvím autentizačních a autorizačních informačních systémů (IS) státní správy
• vytváření uživatelských účtů, nastavení hodnot, řešení zapomenutých hesel atd. je plně na straně uživatelů IS

https://www.projektovezamery.cz/

https://kaas.czechpoint.cz/as/login?atsId=AISbbef9142830e4dc38a37c9e54c325fdf
https://www.mojedatovaschranka.cz/as/login?type=captcha&atsId=487ea0dafd244b0d&appToken=
https://nia.eidentita.cz/FPSTS/selectRealm.aspx?wa=wsignin1.0&wtrealm=urn%3amicrosoft%3acgg2010%3afpsts&wctx=wa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3dhttps%253a%252f%252fauth.projektovezamery.cz%252fauth%252fresponse%252fnia%26wreply%3dhttps%253a%252f%252fauth.projektovezamery.cz%252fauth%252fresponse%252fnia%26wctx%3did%253dQCM_6fe2e72edddd3273c1d6707bd46c1a8143da85e5%2526relayState%253d%2526tknprofile%253dSAML2_0%26wreq%3dcookievalueptr


Ukázka přihlášení

Po kliknutí AUTOMATICKY PŘESMĚROVÁNO na příslušný informační systém 



Ukázka vyplňování

Podrobnosti k vyplňování naleznete v 
uživatelské příručce ISPZ.

https://www.mmr.cz/getmedia/74c478e6-73ba-4424-85a9-7882a11a61b3/ISPZ_uzivatelska_prirucka_zadavatel_PZ.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/74c478e6-73ba-4424-85a9-7882a11a61b3/ISPZ_uzivatelska_prirucka_zadavatel_PZ.pdf.aspx?ext=.pdf


Co se vyplňuje

Poznámka:
• Doplňková data vyplňuje už regionální správce (sekretariát RSK) – vazby na Strategii regionálního rozvoje, operační programy, národní dotační tituly, atd.

Časový rámec a náklady
• Stav rozpracovanosti, předpokládaný rok zahájení/ukončení realizace, celkové/předpokládané investiční náklady, 

náklady na přípravu a realizaci, předpokládaný hlavní zdroj financování

Financování
• Finanční rámec projektu a podrobný rozklad financování pro záměry nad 50 mil., finanční prostředky na spoluúčast

Studie a dokumentace
• Informace o stavu připravenosti dokumentace (vypořádané majetkové vztahy, předběžná studie proveditelnosti studie 

proveditelnosti, EIA, DUR, DPS, DSP, apod.)

Nositel projektu
• IČ, název, právní forma

Základní informace o projektu
• název projektu, stručný popis, motiv pro realizaci/zdůvodnění realizace, výsledek/výstup projektu, typ projektu, místo 

realizace a  spolupracující subjekty

Kategorizace
• tematická kategorizace (kategorie/podkategorie projektu)

Založení nového projektového záměru
• údaje se zadávají do přehledného formuláře rozděleného do sekcí 
• textová pole mají omezený počet znaků, nebo se hodnota vybírá z nabízených možností (tzv. DropDown nabídka – číselník, seznam hodnot…)





Kontakty

Regionální úroveň

CIRI – Sekretariát RSK Královéhradeckého kraje

Soukenická 54, Hradec Králové 500 03
Email: rsk@cirihk.cz
www.rskkhk.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj – odbor regionální politiky

http://info.projektovezamery.cz/

V případě technických problémů, zřizování přístupů prostřednictvím JIP, 
hromadných importů dat se obracejte na ispz@mmr.cz.

Národní úroveň

mailto:rsk@cirihk.cz
http://www.rskkhk.cz/
http://info.projektovezamery.cz/
mailto:ispz@mmr.cz


www.starostuj.cz

http://www.chytryregion.cz/


Rozcestník pro starosty
www.chytryregion.cz/starostuj

DŮVODY VZNIKU ANEB PROČ?
• Značný počet malých obcí na území Královéhradeckého kraje
• V malých obcích je funkce starosty povětšinou vykonávána jako NEUVOLNĚNÁ
• Starostové se nemohou věnovat detailnímu studiu všech aktuálních zákonů,

vyhlášek, metodických pokynů a dalších předpisů, které se týkají obcí
• Existuje několik podobných projektů, povětšinou financovaných z dotačních

prostředků, ale už se nemyslelo na jejich udržitelnost – následnou aktualizaci.

CÍLOVÁ SKUPINA ANEB PRO KOHO JE ROZCESTNÍK URČENÝ?
• Neuvolnění starostové malých obcí (především I. typu)
• Zastupitelé malých obcí
• Pracovníci obecních úřadů malých obcí
• Kdokoliv další se zájmem o veřejnou správu

Představujeme Vám informační rozcestník určený zejména starostům a místostarostům 
malých obcí v regionu (především obce I. typu). Vznikl na základě iniciativy Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje ve spolupráci s CIRI.

www.starostuj.cz

https://www.chytryregion.cz/starostuj
http://www.starostuj.cz/


Rozcestník pro starosty
www.chytryregion.cz/starostuj

V ČEM JE ROZCESTNÍK PRO VÁS DOBRÝ?
• Snaha o přehlednost, stručnost, praktické informace bez zbytečné 

legislativní „omáčky“, důraz na informace týkající se hlavně malých obcí
• Doplnění vzorů, příruček a odkazů na praktické informace
• Snaha poskytnout co nejaktuálnější informace i přes neustálé 

aktualizace platné legislativy

JE ŽIVÝM WEBEM
• Rádi zapracujeme podněty a připomínky
• Ve spolupráci s odbory krajského úřadu a s CIRI bude probíhat 

průběžná aktualizace
• Dle aktuálních potřeb budeme doplňovat další kapitoly s 

nejžhavějšími novinkami

KONTAKT
Ing. Martina Saláková Šafková, Krajský úřad KHK
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
msalakovasafkova@kr-kralovehradecky.cz

www.starostuj.cz

https://www.chytryregion.cz/starostuj
mailto:msalakovasafkova@kr-kralovehradecky.cz
http://www.starostuj.cz/




Rozcestník pro starosty 
sekce Výkon veřejné správy aneb co starosta musí

www.chytryregion.cz/starostuj

• Zákon o obcích
• Starosta
• Obecní úřad
• Zastupitelstvo
• Evidence obyvatel
• Czech Point
• Spisová služba
• Volby
• Veřejné zakázky
• Pohřebnictví
• Povolování kácení dřevin

• Odpadové hospodářství
• Vodovody a kanalizace
• Čísla popisná a evidenční
• Škola
• Základní registry
• Sociální sféra
• Krizové řízení, krizový plán
• Hasiči
• GDPR
• Poskytování informací na základě 

„stošestky“
www.starostuj.cz

NALEZNETE ZDE:

https://www.chytryregion.cz/starostuj
http://www.starostuj.cz/


Rozcestník pro starosty 
sekce Rozvoj obce aneb co by starosta měl

www.chytryregion.cz/starostuj

• Strategický (rozvojový) plán obce
• Komunitní plánování
• Stavební agenda, územní plán, 

regulační plány
• Komplexní pozemkové úpravy

www.starostuj.cz

NALEZNETE ZDE:

https://www.chytryregion.cz/starostuj
http://www.starostuj.cz/


Rozcestník pro starosty 
sekce Provoz obce a zajištění technické infrastruktury a samosprávy 

aneb co starosta může a měl by, chce-li být dobrým starostou

www.chytryregion.cz/starostuj

• Poplatky
• Péče o zeleň
• Péče o památky
• Bezpečnost obce
• Komunitní život, podpora spolků 

a spolkového života
• Voda a kanalizace

• Veřejné osvětlení
• Nákup energií
• Internet
• Agenda e-Government
• Podpora místních podnikatelů, 

řemesel, služeb a sociálního 
podnikání

www.starostuj.cz

NALEZNETE ZDE:

https://www.chytryregion.cz/starostuj
http://www.starostuj.cz/


Rozcestník pro starosty 
sekce Aktuální dotace aneb kde na to vzít

www.chytryregion.cz/starostuj

• Rozcestník dotací
• Dotační portál KHK
• Jak na projekty

www.starostuj.cz

NALEZNETE ZDE:

https://www.chytryregion.cz/starostuj
http://www.starostuj.cz/


Rozcestník pro starosty 
sekce Obec v širším kontextu – spolupráce aneb nejsi

na to sám

www.chytryregion.cz/starostuj

• Svazek obcí - DSO
• Centra sdílených služeb
• Sdružení pro obce, profesní svazy, 

členství
• Hradecko-pardubická aglomerace
• Místní akční skupiny
• Místní akční plány rozvoje 

vzdělávání

www.starostuj.cz

NALEZNETE ZDE:

https://www.chytryregion.cz/starostuj
http://www.starostuj.cz/


Rozcestník pro starosty 
sekce Další zajímavosti pro starostu aneb co se může hodit

www.chytryregion.cz/starostuj

• Akademie Chytrého regionu
• Smart inkubátor pro obce
• Mapy, data a kalkulačky
• Příručky a metodiky
• Výzkumné projekty

www.starostuj.cz

NALEZNETE ZDE:

https://www.chytryregion.cz/starostuj
http://www.starostuj.cz/


PROGRAMOVÉOBDOBÍ
2014–2020 VKHK
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podané žádosti celkem: 45,1 mld. Kč
schválené žádosti celkem: 29,5 mld. Kč 

Čerpání dotací EU v ČR k 1. 10. 2021
(dotace EU dle OP) = 573 mld. Kč

Čerpání dotací EU v KHK k 1. 10. 2021
(dotace EU dle OP) = 29,5 mld. Kč



Čerpání na projekty krajů k 1. 10. 2021
(přepočet na 1 obyvatele)
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Čerpání na projekty obcí v KHK k 1. 10. 2021
(schválená dotace EU dle OP)

Celkem 3.937 mil. Kč

Čerpání na projekty obcí v KHK k 1. 10. 2021
(počet schválených projektů dle OP)

Celkem 889 projektů



Čerpání na projekty obcí v KHK k 1. 10. 2021
(přepočet na 1 obyvatele podle SO ORP)

Čerpání na projekty obcí v KHK k 1. 10. 2021
dle SO ORP
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Čerpání na projekty obcí
k 1. 10. 2021

www.chytryregion.cz/monitoring-cerpani-dotaci

http://www.chytryregion.cz/monitoring-cerpani-dotaci


MAS v KHK 
2014–2020
= 1,2 mld. Kč 
dotací EU 
na rozvoj 
venkova 



Dotace EU
2021–2027
Příležitosti pro obce 
Královéhradeckého kraje



NOVINKY V NOVÉM PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2021–2027
Stručné a přehledné informace o novém programovém období 2021–2027 a o operačních programech lze nalézt na webu Dotace EU.cz.

MMR připravilo i sérii podcastů, kde jsou představeny možnosti evropských fondů pro období 2021+.

Rozdělení ČR na 3 typy regionů = výše dotacePět cílů hlavní investiční politiky EU

https://www.dotaceeu.cz/cs/uvod
https://www.dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/podcasty


NOVINKY PRO OBCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

V rámci rozdělení ČR na 3 typy regionů patří Královéhradecký kraj mezi méně rozvinuté regiony.

Pravidla spolufinancování – Méně rozvinuté regiony

Obce a jejich PO 85 % 0 % 15 %

Kraje a jejich PO 85 % 0 % 15 %

školy a školská zařízení 85 % 5 % 10 %

veřejně prospěšná organizace 85 % 10 % 5 %

Obce a jejich PO do 3 000 obyvatel 85 % 10 % 5 %

Obce a jejich PO nad 3 000 obyvatel 85 % 5 % 10 %

Kraje a jejich PO 85 % 5 % 10 %

školy a školská zařízení 85 % 10 % 5 %

veřejně prospěšná organizace 85 % 10 % 5 %

85 %

15 %

Obce
a jejich PO

(ERDF, FST, FS)

85 %

10 %
5 %

Obce
a jejich PO 

do 3 000 obyvatel
(ESF+)

85 %

5 %
10 %

Obce
a jejich PO 

nad 3 000 obyvatel
(ESF+)

Pozn.: SR = státní rozpočet, PO = příspěvková organizace.

Investiční/infrastrukturní projekty
ERDF = Evropský fond pro regionální rozvoj
FST = Fond spravedlivé transformace
FS = Fond soudržnosti

Neinvestiční/neinfrastrukturní projekty 
ESF+ = Evropský sociální fond Plus



Přehled dotačních programů EU na období 2021–2027
Dotační programy jsou financovány z různých fondů EU – viz obrázek. 

ERDF = Evropský fond pro regionální rozvoj
FS = Fond soudržnosti
ESF+ = Evropský sociální fond Plus
ENRAF = Evropský námořnický, rybářský a akvakulturní fond
FST = Fond spravedlivé transformace



Přehled dotačních programů na období 2021–2027
Žadatelé se mohou od roku 2021 ucházet o podporu svých projektů v rámci 9 operačních programů a 5 přeshraničních 
operačních programů, které navazují na programy předcházejícího období.

Operační programy 2021+
• Integrovaný regionální operační program (IROP)

• OP Životní prostředí (OPŽP)

• OP Doprava (OPD)

• OP Jan Amos Komenský (OPJAK)

• OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK)

• OP Zaměstnanost Plus (OPZ+)

• OP Rybářství

• OP Technická pomoc (OPTP)

• OP Spravedlivá transformace (nový program)

Přeshraniční spolupráce 2021+
Přeshraniční operační programy (Interreg V-A)

• OP Česká republika – Polsko

• OP Česká republika – Svobodný stát Sasko

• OP Svobodný stát Bavorsko – Česká republika

• OP Rakousko – Česká republika

• OP Slovensko – Česká republika

Podrobnosti a dokumenty k programům vč. vyhlášených výzev naleznete na webových stránkách daného operačního programu.

• Modernizační fond (udržitelné technologie a obnovitelné zdroje, prostředky do roku 2030)

• REACT-EU (primárně prostředky pro zdravotnický sektor, a dále pro sociální služby a sportoviště, období 2021–2023)

• Národní plán obnovy (podpora oživení tuzemské ekonomiky po zasažení pandemií Covid-19)

Nové fondy (pouze na vybraná témata)

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027
https://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/
https://www.opd.cz/stranka/OPD-2021
https://opvvv.msmt.cz/2021-plus
https://www.agentura-api.org/cs/op-tak/
https://www.esfcr.cz/opz-plus
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-2021-2027/
https://www.dotaceeu.cz/cs/microsites/op-technicka-pomoc/optp-2021-2027
https://www.mzp.cz/cz/opst_2021_2027
http://www.cz-pl.eu/
http://www.sn-cz2020.eu/
http://www.by-cz.eu/
https://www.at-cz.eu/cz
http://www.sk-cz.eu/
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/novinky/harmonogram-vyzev-react-eu-na-rok-2021-a-hodnotici
https://www.planobnovycr.cz/


Integrovaný regionální operační program (IROP)

 Regionální dopravní napojení s vazbou na síť TEN-T (silnice II. třídy)
 Rozvoj městské, příměstské a regionální dopravy (vč. vozového parku, 

přestupních terminálů atd.)
 Rozvoj cyklistické infrastruktury
 Zkvalitňování územní vzdělávací infrastruktury
 Sociální bydlení
 Účinné zabezpečení informačních systémů veřejné správy a adekvátní 

reakce na rostoucí kybernetické hrozby
 Infrastruktura sociálních služeb
 Podpora ochrany veřejného zdraví
 Modernizace urgentních příjmů
 Integrovaná onkologická, perinatologická s gerontologická péče
 Psychiatrická péče a následná a dlouhodobá péče
 Digitalizace a klientsky orientována veřejná správa
 Zkvalitňování veřejných prostranství v obcích a městech včetně zelené 

infrastruktury
 Ochrana obyvatelstva a prevence rizik
 Kulturní dědictví a cestovní ruch

Hlavní zaměření

• určeno pro všechny kraje ČR vč. Hl. města Praha
• financováno z ERDF = Evropský fond pro regionální rozvoj
• 5 priorit (+ technická pomoc) a 10 specifických cílů
• program naplňuje všechny cíle hlavní investiční politiky EU
• výše dotace EU je určena typem příjemců a kategorií regionů (méně 

rozvinutý, přechodový a rozvinutější) – max. 85 %-70 %-40 %
• využití integrovaných nástrojů – RAP (regionální akční plán), ITI a CLLD

Klíčové informace

Kontaktní informace

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Zprostředkující orgán: Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR)
Web OP: https://irop.mmr.cz/cs/
Podcast: IROP 2021–2027 (rozhovor se Zdeňkem Semorádem z MMR)

ALOKACE
125,2 MLD. KČ

https://mmr.cz/cs/uvod
https://www.crr.cz/
https://irop.mmr.cz/cs/
https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/podcasty-evropske-fondy-v-obdobi-2021-2027-v-novem?feed=Novinky


INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Specifický cíl 1.1:    Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace veřejné orgány

aktivity zaměřené na elektronizaci vybraných  služeb veřejné správy (např. eEducation, eCulture, eHealth, eTourism, elektronizace 
stavebního práva, …), rozšíření propojeného datového fondu, integrace na portál gov.cz, publikace dat veřejné správy jako Open 
Data, kybernetická bezpečnost, vytvoření eGovernment cloudu, centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné
správy, rozvoj technologické infrastruktury, …

Specifický cíl 2.1:    Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkové neutrální hospodářství
aktivity zaměřené na veřejnou dopravu (např. nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel, výstavba plnících a dobíjecích stanic, telematika pro veřejnou dopravu –
zavedení/modernizace monitorovacích, řídících, informačních a kooperativních systémů, …), multimodální osobní dopravu ve městech a obcích (přestupní 
terminály, parkovací systémy, …), bezpečnost v dopravě s primární vazbou na pěší dopravu a na infrastrukturu pro cyklistickou dopravu vč. doprovodné 
infrastruktury

Specifický cíl 2.2:    Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a  zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a omezování všech forem 
znečištění
aktivity zaměřené na revitalizaci veřejného prostranství – staveb krajinářské architektury s budováním zelené infrastruktury města obcí (např. parky, městské třídy a 
uliční prostory, na sídlištích, na návsích), a to včetně modernizace technické infrastruktury v řešených veřejných prostranstvích (zelená infrastruktura – povrchy a 
podloží umožňující lepší zasakování srážkové vody, retenční/akumulační nádrže, výsadba vegetace, vodní prvky, vodní plochy, městský mobiliář, herní prvky a hřiště, 
veřejné osvětlení a toalety, úpravy technických sítí), revitalizace nevyužívaných ploch na veřejná prostranství

Specifický cíl 4.1:    Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje 
přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu
MŠ – zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde je identifikována analýzou nedostatečná kapacita MŠ, 
zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, vč. vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s ohledem na zajištění hygienických 
požadavků u MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí

ZŠ, SŠ a VOŠ – podpora vybudování/modernizace a vybavení odborných učeben ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními 
technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení, budování vnitřní konektivity škol, budování zázemí pro školní družiny a školní kluby

Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení – podpora středisek volného času a organizace neformálního vzdělávání, a to formou podpory vybudování a 
vybavení odborných učeben ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro zájmové a neformální vzdělávání a 
celoživotní učení, …



Specifický cíl 4.2:    Podpora socioekonomického začlenění marginalizovaných komunit, domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných 
skupin včetně osob se zvláštními potřebami, pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních služeb
Infrastruktura sociálních služeb – sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších 
předpisů

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování – deinstitucionalizace sociálních služeb pro osoby se zdravotním 
postižením, seniory a osoby s mentálním postižením

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

Specifický cíl 4.3:    Zajišťování rovného přístupu ke zdravotní péči a posílení odolnosti systémů zdravotní péče včetně primární péče a 
podpory přechodu od institucionální péče k rodinně a komunitně založené péči
Primární péče – vznik/modernizace sítě urgentních příjmů, vč. podpory lékařské pohotovostní služby)

Integrovaná péče a integrace zdravotních a sociálních služeb – psychiatrická péče (výstavba/modernizace/rekonstrukce zařízení pro 
poskytování komunitné péče v rámci deinstitucionalizace) a následná a dlouhodobá péče včetně paliativní a hospicové  (infrastruktura, 
vybavení poskytovatelů domácí péče, vybudování kontaktních míst, poradenských a koordinačních míst, …)

Specifický cíl 4.4: Posílení role kultury a cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a v sociálních inovacích
Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívajících k ochraně kulturního dědictví – revitalizace památek, expozice, depozitáře, 
technické a technologické zázemí, návštěvnická a edukační centra, restaurování a konzervování vč. vybavení, ochrana a zabezpečení 
památek, parky u památek (národní kulturní památky a památky uvedené na Indikativním seznamu UNESCO) a parkoviště u památek

Revitalizací, odbornou infrastrukturou a vybavením pro činnost muzeí a knihoven – výstavba/revitalizace muzeí a knihoven, depozitáře, 
technické zázemí, návštěvnická a edukační centra, restaurování a konzervování vč. vybavení, digitalizace, ochrana muzejních sbírek a 
knihovních fondů

Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu – budování a revitalizace doprovodné infrastruktury CR (odpočívadla, parkoviště, 
sociální zařízení; veřejná infrastruktura pro vodáckou/vodní turistiku); budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a 
revitalizace sítě značení, naučné stezky, propojená a otevřená řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů města obcí, 
rekonstrukce/výstavba turistických informačních center, …

Všechny aktuální informace a dokumenty jsou na webu IROP. Stručné nastínění obsahu programu je uvedeno v podcastu MMR a přehledu aktivit. 

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027
https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/podcasty-evropske-fondy-v-obdobi-2021-2027-v-novem
https://irop.mmr.cz/getmedia/8d4ef004-2052-46c8-9cd9-60252d587834/Aktivity-IROP-pro-obdobi-2021-2027_Stranka_2.aspx


Operační program Životní prostředí (OPŽP)

 Ochrana a péče o přírodu a krajinu
 Zlepšení kvality ovzduší
 Ochrana a zlepšení stavu vody a vodního hospodářství
 Řešení sucha, povodňová prevence a opatření proti sesuvům půdy
 Sanace míst s ekologickou zátěží
 Vytvoření zázemí pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj
 Zavedení principů oběhové hospodářství a účinné využívání zdrojů
 Zvýšení energetické účinnosti a energetických úspor
 Efektivní a šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie

Hlavní zaměření

• určeno pro všechny kraje ČR vč. Hl. města Praha
• financováno z ERDF = Evropský fond pro regionální rozvoj a z FS = Fond 

soudržnosti
• 1 priorita (+ technická pomoc) a 6 specifických cílů
• program naplňuje cíle 2 hlavní investiční politiky EU (Zelenější Evropa)
• výše dotace EU je určena typem příjemců a kategorií regionů (méně 

rozvinutý, přechodový a rozvinutější) – max. 85 %-70 %-40 %

Klíčové informace

Kontakt

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Web OP: www.opzp.cz/opzp-2021-2027/
Podcast:  OP ŽP 2021–2027 (rozhovor s Janem Křížem z MŽP)ALOKACE

62,4 MLD. KČ

https://www.mzp.cz/
http://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/
https://www.opzp.cz/poslechnete-si-co-se-chysta-v-novem-obdobi-operacniho-programu-zivotni-prostredi/


OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Specifický cíl 1.1: Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti

aktivity spojené se snižováním energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury

Specifický cíl 1.2: Podpora energie obnovitelných zdrojů
aktivity spojené se zvyšováním využití obnovitelných zdrojů energie (pro veřejné budovy, veřejný sektor, …)

Specifický cíl 1.3: Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám
aktivity směřující k předcházení a ke zvýšení odolnosti vůči povodním, sesuvům půdy, skalnímu řícení a  suchu, zvýšení povědomí o změně klimatu (vodní prvky v 
přírodě, úprava lesních porostů, veřejná sídelní zeleň, protipovodňová opatření, vzdělávací environmetální centra, …)

Specifický cíl 1.4:   Podpora udržitelného hospodaření s vodou
aktivity směřující ke zvýšení jakosti povrchové i podzemní vody a ke zlepšení zásobování obyvatel pitnou vodou (výstavba ČOV, kanalizace, úpravny pitné vody, …)

Specifický cíl 1.5: Podpora přechodu k oběhovému hospodářství
aktivity vedoucí k přechodu na principy oběhového hospodářství a zlepšení uplatňování  hierarchie nakládání s odpady (prevence vzniku odpadu – kompostéry, 
potravinové banky, RE-USE centra, … a využití odpadu – sběrné dvory, zpracování čistírenských odpadních kalů z ČOV, …)

Specifický cíl 1.6: Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění
aktivity zaměřené na péči o chráněná území, přírodní stanoviště a vzácné druhy, zvýšení kvality ovzduší a snížení kontaminovaných lokalit

Všechny aktuální informace a dokumenty jsou na webu OP ŽP a v podcastu MMR. Žádosti o podporu se budou podávat elektronicky přes tyto webové stránky. 

zpět na výběr OP

https://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/
https://www.opzp.cz/poslechnete-si-co-se-chysta-v-novem-obdobi-operacniho-programu-zivotni-prostredi/


Operační program Doprava (OPD)

 Rozvoj a zkvalitnění liniové dopravní infrastruktury (vč. měst a jejich zázemí)

 Zavedení moderních technologií pro organizaci dopravy a snížení dopravní 
zátěže

 Zvýšení využití a dostupnosti alternativních paliv v dopravě

Hlavní zaměření Klíčové informace

Kontakt

Řídící orgán: Ministerstvo dopravy
Zprostředkující subjekt: Státní fond dopravní infrastruktury
Web OP: https://www.opd.cz/stranka/OPD-2021
Podcast:  OPD3 2021–2027 (rozhovor s Markem Pastuchou z MD)

• určeno pro celé území ČR
• financováno z ERDF = Evropský fond pro regionální rozvoj a z FS = Fond 

soudržnosti
• 3 priority (+ technická pomoc) a 4 specifické cíle
• program naplňuje cíle 2 a 3 hlavní investiční politiky EU (Zelenější Evropa 

a Propojenější Evropa)
• u priority 2 bude výše dotace EU je určena kategorií regionů (méně 

rozvinutý, přechodový a rozvinutější) – max. 85 %-70 %-40 %
ALOKACE

126,8 MLD. KČ

https://www.mdcr.cz/
https://www.sfdi.cz/
https://www.opd.cz/stranka/OPD-2021
https://www.opd.cz/stranka/Reditel-Odboru-fondu-EU-nastinil-v-podcastu-MMR-hlavni-cile-a-priority-OPD3


OP DOPRAVA
Specifický cíl 1.2:  Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti 

TEN-T a přeshraniční mobility 
aktivity zaměřené na rozvoj infrastruktury pro elektromobilitu a jiná alternativní paliva (infrastruktura veřejně přístupných dobíjecích a plnících stanic) a aktivity 
spojené s rozvojem inteligentních dopravních systémů pro lepší a bezpečnější řízení dopravy a pohybu osob (dopravní dektory a kamerové systémy, …)

Specifický cíl 3.1:  Podpora udržitelné multimodální městské mobility
aktivity směřující ke zvýšení využívání veřejné dopravy v elektrické trakci na úkor individuální automobilové dropravy (výstavba nových, modernizace a rekonstrukce 
stávajících tramvajových a trolejbusových tratí, podpora technického zázemí, …)

Všechny aktuální informace a dokumenty jsou na webu OP Doprava. Stručné nastínění přípravy a obsahu OP je uvedeno v podcastu MMR. 

zpět na výběr OP

https://www.opd.cz/stranka/OPD-2021
https://www.opd.cz/stranka/Reditel-Odboru-fondu-EU-nastinil-v-podcastu-MMR-hlavni-cile-a-priority-OPD3


Operační program Zaměstnanost+ (OPZ+)

 Zefektivnění veřejné správy pro poskytování kvalitních služeb
 Zvýšení účasti znevýhodněných skupin na trhu práce
 Modernizace institucí na trhu práce
 Podpora rovných příležitostí a slaďování pracovního a osobního života
 Fungující systém dalšího profesního vzdělávání 
 Podpora a využití pracovní mobility
 Sociální začleňování 
 Sociální bydlení
 Klientsky orientované sociální služby
 Zlepšování kvality a dostupnosti zdravotní péče

Hlavní zaměření

• program je nástupcem OP Zaměstnanost
• určeno pro celé území ČR
• financováno z ESF+ = Evropský sociální fond plus
• 4 priority (+ technická pomoc) a 8 specifických cílů
• program naplňuje cíl 4 hlavní investiční politiky EU (Sociálnější Evropa)
• výše dotace EU je určena typem příjemců a kategorií regionů (méně 

rozvinutý, přechodový a rozvinutější) – max. 85 %-70 %-40 %
• možnost využití finančních nástrojů je plánováno pouze v oblasti 

sociálního podnikání

Klíčové informace

Kontakt

Řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Web OP: https://www.esfcr.cz/opz-plus
Podcast: OP Z+ 2021–2027 (rozhovor s Tomášem Novotným z MPSV)

ALOKACE
38,1 MLD. KČ

https://www.mpsv.cz/web/cz/ministerstvo
https://www.esfcr.cz/opz-plus
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/novinky/novy-operacni-program-zamestnanost-je-tematem-(1)


Operační program Jan Amos Komenský (OPJAK)

 Kurikula a metody výuky pro 21. století, rozvoj klíčových kompetencí
 Rovnost ve vzdělávání, jeho dostupnost a individuální přístup
 Rozvoj kapacit pro vzdělávání 
 Komplexní zlepšení přípravy a rozvoje pedagogických pracovníků
 Mobilita zaměstnanců ve výzkumu a vzdělávání a rozvoj mezinárodní 

spolupráce
 Zlepšování prostředí a rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj
 Spolupráce a funkční propojení veřejné správy, akademického, výzkumného 

a podnikatelského sektoru

Hlavní zaměření

• určeno pro celé území ČR
• financováno z ERDF = Evropský fond pro regionální rozvoj a z FS = Fond 

soudržnosti (priorita technická pomoc)
• 2 priority (+ 2x technická pomoc) a 6 specifických cílů, priorita 1 

zaměřena na výzkum a vývoj, priorita 2 na vzdělávání
• program naplňuje cíle 1 a 4 hlavní investiční politiky EU (Inteligentnější 

Evropa a Sociálnější Evropa)
• výše dotace EU je určena kategorií regionů (méně rozvinutý, přechodový 

a rozvinutější) – max. 85 %-70 %-40 %

Klíčové informace

Kontakt

Řídící orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Web OP: https://opvvv.msmt.cz/2021-plus
Podcast: OP JAK 2021–2027 (rozhovor s Václavem Velčovským z MŠMT)

ALOKACE
66,3 MLD. KČ

https://www.msmt.cz/
https://opvvv.msmt.cz/2021-plus
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/list/op-jan-amos-komensky


Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK)

 Výzkum, vývoj a inovace
 Digitalizace a rozvoj internetu – vysokorychlostní internet
 Růst konkurenceschopnosti malých a středních podniků
 Zvýšení přidané hodnoty výrobků a služeb podniků v produkčním řetězci
 Zavádění pokročilých technologií a principů průmyslu 4.0 ve firmách
 Modernizace a zefektivnění výroby, distribuce a akumulace energie
 Zvýšení energetické účinnosti a energetických úspor
 Zavedení inovativních nízkouhlíkových technologií
 Efektivní a šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie
 Zavedení moderních a vysoce účinných způsobů výroby, distribuce a 

akumulace tepelné energie
 Využití brownfieldů pro podnikatelskou činnost

Hlavní zaměření

• nástupce Operačního programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost (OP PIK)

• určeno pro celé území ČR mimo Hlavní město Praha
• financováno z ERDF = Evropský fond pro regionální rozvoj
• 5 priority a 10 specifických cílů
• program naplňuje cíle 1, 2 a 5 hlavní investiční politiky EU (Inteligentnější 

Evropa, Zelenější Evropa a Evropa bližší občanům)
• výše dotace EU je určena kategorií regionů (méně rozvinutý, přechodový 

a rozvinutější) – max. 85 %-70 %-40 %

Klíčové informace

Kontakt

Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Zelená informační linka: Agentura pro podnikání a inovace
Web OP: https://www.agentura-api.org/cs/op-tak/
Podcast: OP TAK 2021–2027 (rozhovor s Marianem Piechou z MPO)

ALOKACE
81,8 MLD. KČ

https://www.mpo.cz/
https://www.agentura-api.org/cs/
https://www.agentura-api.org/cs/op-tak/
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/list/op-technologie-a-aplikace-pro-konkurenceschopnost
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DOPRAVA
A
ČISTÁ MOBILITA



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

SPECIFICKÝ CÍL 2.1: 

PODPORA UDRŽITELNÉ MULTIMODÁLNÍ MĚSTSKÉ MOBILITY V RÁMCI PŘECHODU NA UHLÍKOVĚ
NEUTRÁLNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Cílem je umožnit přechod na čistější kolektivní služby veřejné dopravy a aktivní mobilitu, 
včetně infrastruktury pro alternativní paliva ve městech.

• nákup silničních a drážních nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu (vč. 
drážních vozidel – trolejbus, tramvaj) využívajících alternativní palivo (biometan, el. 
energie či vodík) 

• výstavba plnících a dobíjecích stanic pro veřejnou dopravu

• telematika pro veřejnou dopravu (zavedení/modernizace monitorovacích, řídících a 
informačních systémů, platební terminály…)

• multimodální osobní doprava ve městech a obcích (výstavba/modernizace přestupních 
terminálů, parkovacích systémů…)

• bezpečnost v dopravě (s primární vazbou na pěší dopravu)
(výstavba/modernizace/rekonstrukce komunikací pro pěší, zvýšení bezpečnosti, nehodová 
křižovatka…)

• infrastruktura pro cyklistickou dopravu (výstavba/modernizace/rekonstrukce vyhrazených 
komunikací pro cyklisty vč. doprovodné infrastruktury, cyklostezky + mobiliář)



OP DOPRAVA

SPECIFICKÝ CÍL 1.2: 

ROZVOJ UDRŽITELNÉ, INTELIGENTNÍ A INTERMODÁLNÍ CELOSTÁTNÍ, REGIONÁLNÍ A MÍSTNÍ
MOBILITY ODOLNÉ VŮČI ZMĚNÁM KLIMATU, VČETNĚ LEPŠÍHO PŘÍSTUPU K SÍTI TEN-T A
PŘESHRANIČNÍ MOBILITY

Cílem je podpora aktivit směřujících k rozvoji inteligentních dopravních 
systémů, které využívají informačních a komunikačních technologií pro 
lepší a bezpečnější řízení dopravy a pohybu osob. 

Oblast ITS

• implementace dopravních detektorů a kamerových systémů pro 
inteligentní dopravní systém

Oblast čisté mobility

• infrastruktura pro elektromobilitu a jiná alternativní paliva (vodík, LNG, 
biometan, …), zejména infrastruktura veřejně přístupných dobíjecích a 
plnících stanic aj.



SPECIFICKÝ CÍL 3.1: 

PODPORA UDRŽITELNÉ MULTIMODÁLNÍ MĚSTSKÉ MOBILITY

Cílem je podpora aktivit směřujících ke zvýšení využívání veřejné dopravy v 
elektrické trakci prostřednictvím:

• výstavby nových tramvajových a trolejbusových tratí

• modernizace a rekonstrukce stávajících tratí

• podpory technického zázemí městské drážní dopravy (vozovny, měnírny)

Všechny aktuální informace a dokumenty jsou na webu OP Doprava.
Stručné nastínění přípravy a obsahu OP je uvedeno v podcastu MMR. 

https://www.opd.cz/stranka/OPD-2021
https://www.opd.cz/stranka/Reditel-Odboru-fondu-EU-nastinil-v-podcastu-MMR-hlavni-cile-a-priority-OPD3


VODOVODNÍ
A
KANALIZAČNÍ SÍTĚ



OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
SPECIFICKÝ CÍL 1.4: 

PODPORA UDRŽITELNÉHO HOSPODAŘENÍ S VODOU

Cílem je podpora aktivit směřujících ke zvýšení jakosti povrchové i podzemní vody a ke zlepšení 
zásobování obyvatel pitnou vodou. 

Oblast jakosti vody
• dobudování/výstavba a intenzifikace čistíren odpadních vod (ČOV)
• dobudování a modernizace kanalizací
• omezení vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci (akumulační/retenční nádrže, …)

Oblast zásobování pitnou vodou
• výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a řadů 
• výstavba a intenzifikace úpraven pitné vody 
• doplnění technologií pro odstraňování specifických polutantů (pesticidů, rozpouštědel,…)
• výstavba, intenzifikace či revitalizace stávajících vodních zdrojů

Všechny aktuální informace a dokumenty jsou na webu OP ŽP a v podcastu MMR. Žádosti o podporu se budou podávat elektronicky přes tyto webové stránky. 

https://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/
https://www.opzp.cz/poslechnete-si-co-se-chysta-v-novem-obdobi-operacniho-programu-zivotni-prostredi/


VEŘEJNÁPROSTRANSTVÍ, 
SNÍŽENÍZNEČIŠTĚNÍ
ARIZIKASOUVISEJÍCÍ
SE ZMĚNOU
KLIMATU



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

SPECIFICKÝ CÍL 2.2: 

POSILOVÁNÍ OCHRANY A ZACHOVÁNÍ PŘÍRODY, BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI A ZELENÉ
INFRASTRUKTURY, A TO I V MĚSTSKÝCH OBLASTECH, A OMEZOVÁNÍ VŠECH FOREM ZNEČIŠTĚNÍ

• revitalizace veřejných prostranství – staveb krajinářské architektury (např.: parky, náměstí, 
městské třídy a uliční prostory, na sídlištích, na návsích) vč. modernizace technické infrastruktury 
veřejných prostranstvích

• budování zelené infrastruktury měst a obcí a souvisejících opatření nezbytných pro její rozvoj a pro 
zlepšení kvality veřejných prostranství (např.: povrchy a podloží umožňující lepší vsakování srážkové 
vody, retenční a akumulační nádrže, prokořeňovací buňky stromů, výsadba vegetace, herní prvky, 
dětská a workoutová hřiště, veřejné toalety, úpravy technických sítí …)

• revitalizace nevyužívaných ploch, kde budou budována veřejná prostranství a zelená infrastruktura

Cílem je podpora tzv. zelené infrastruktury měst a obcí, prostřednictvím revitalizace 
veřejných prostranství za účelem zlepšení biologické rozmanitosti, snížení znečištění a 
zlepšení kvality života v sídelním veřejném prostoru ve městech a obcích: 



OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
SPECIFICKÝ CÍL 1.3: 

PODPORA PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNÁM KLIMATU, PREVENCE RIZIK A ODOLNOSTI VŮČI
KATASTROFÁM

Cílem je podpora aktivit směřujících k předcházení či zvýšení odolnosti vůči povodním, 
sesuvům půdy a suchu a ke zvýšení povědomí o změně klimatu.

Oblast přizpůsobení se na sucho a povodňové prevence
• tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině, vegetačních prvků a 

struktur vč. opatření proti vodní a větrné erozi 
• úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě
• zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně
• realizace protipovodňových opatření
• podpora preventivních opatření proti povodním a suchu 

Oblast kvality ovzduší
• obnova stability svahů, stabilizace a sanace extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku 

přírodních jevů

Oblast zvyšování povědomí o změně klimatu
• investice do modernizace vzdělávacích environmetálních center



SPECIFICKÝ CÍL 1.6: 

POSÍLENÍ BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI, ZELENÉ INFRASTRUKTURY V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ A
SNÍŽENÍ ZNEČIŠTĚNÍ

Cílem je podpora aktivit zaměřených na péči o chráněná území, přírodní stanoviště a vzácné 
druhy, zvýšení kvality ovzduší a snížení počtu kontaminovaných lokalit.

Oblast péče o chráněná území, …
• modernizace a rozvoj záchranných stanic
• péče o chráněná území (přírodní dědictví)
• zprůchodnění migračních překážek pro živočichy
• modernizace a rozvoj záchranných stanic a center pro ohrožené živočichy

Oblast kvality ovzduší
• náhrada a rekonstrukce stacionárních zdrojů znečištění ovzduší včetně realizace dodatečných 

technologií a změny technologických postupů
• pořízení a modernizace systémů pro posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší
• pořízení a náhrada monitorovacích systémů pro kontinuální měření emisí znečišťujících látek aj.

Oblast kontaminovaných lokalit
• odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy



OBĚHOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ



OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
SPECIFICKÝ CÍL 1.5: 

PODPORA PŘECHODU K OBĚHOVÉMU HOSPODÁŘSTVÍ

Cílem je podpora aktivit směřujících k přechodu na principy oběhového 
hospodářství a zlepšení uplatňování hierarchie nakládání s odpady. 

Oblast prevence vzniku odpadů
• kompostéry
• RE-USE centra pro opětovné použití výrobků
• budování infrastruktury potravinových bank aj. 

Oblast materiálové a energetické využití odpadů 
• výstavba a modernizace sběrných dvorů
• budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z ČOV
• výstavba a modernizace zařízení pro materiálové a energetické využití odpadů aj.

Všechny aktuální informace a dokumenty jsou na webu OP ŽP a v podcastu MMR. 

https://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/
https://www.opzp.cz/poslechnete-si-co-se-chysta-v-novem-obdobi-operacniho-programu-zivotni-prostredi/


ENERGETICKÉ
ÚSPORY



OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
SPECIFICKÝ CÍL 1.1: 

PODPORA OPATŘENÍ V OBLASTI ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Cílem je podpora aktivit zaměřených na snižování energetické 
náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury.

Oblast snižování energetické náročnosti
• snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné 

infrastruktury 
• snížení energetické náročnosti systémů technologické spotřeby 

energie 
• výstavba nových veřejných budov s parametry pro pasivní či plusové 

budovy

Podporované doprovodné aktivity
• zlepšení kvality vnitřního prostředí budov
• zvýšení adaptability budov/infrastruktury na změnu klimatu



SPECIFICKÝ CÍL 1.2: 

PODPORA ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Cílem je podpora aktivit spojených se zvyšováním využití obnovitelných 
zdrojů energie.

• výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné 
budovy 

• výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro zajištění 
dodávek systémové energie ve veřejném sektoru

• výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva a pořizování 
domovních předávacích stanic



DIGITALIZACE



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
SPECIFICKÝ CÍL 1.1:

VYUŽÍVÁNÍ PŘÍNOSŮ DIGITALIZACE PRO OBČANY, PODNIKY, VÝZKUMNÉ ORGANIZACE VEŘEJNÉ ORGÁNY

Cílem je vytvoření jednoduchých a srozumitelných služeb pro občany, které budou přístupné z jednoho místa za využití jednoho 
portálu a jednotného přístupu k elektronické identitě zejména:

• elektronizace vybraných služeb veřejné správy (eEducation, eCulture, eHealth, eInclusion, eTourism,…)
• rozšíření propojení datového fondu (např. pořizování nových datových sad, zvýšení dostupnosti a kvality dat, naplnění 

základních registrů,…)
• integrace elektronických služeb veřejné správy (portál gov.cz)
• zintenzivnění využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace
• publikace dat veřejné správy jako OpenData
• rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy a backofficových služeb
• vytvoření eGoverment cloud
• kybernetická bezpečnost
• transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity
• automatizace zpracování digitálních dat (robotizace) – rychlost v obci
• centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy
• portály obcí a krajů 



VZDĚLÁVÁNÍ



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Specifický cíl 4.1: 

ZLEPŠOVÁNÍ ROVNÉHO PŘÍSTUPU K INKLUZIVNÍM A KVALITNÍM SLUŽBÁM V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY A
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ POMOCÍ ROZVOJE PŘÍSTUPNÉ INFRASTRUKTURY, MIMO JINÉ POSILOVÁNÍM ODOLNOSTI PRO
DISTANČNÍ A ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNOU PŘÍPRAVU

Cílem je rozšíření a zkvalitnění infrastruktury škol, školských zařízení a vzdělávacích institucí, navýšení 
kapacity a zvýšení kvality mateřských škol včetně zvýšení uplatnitelnosti absolventu na trhu práce.

• mateřské školy (zajištění dostatečných kapacit na území správního obvodu obce s rozšířenou 
působností; modernizace hygienického zázemí, zajištění bezbariérovosti, úprava venkovních prostor)

• základní školy (vybudování a vybavení odborných učeben, vybudování zázemí pro školní poradenská 
pracoviště a pro práci se žáky se specifickými potřebami, zázemí pro ne/pedagogické pracovníky, 
školní družiny aj.)

• zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení (podpora vybudování a vybavení odborných 
prostor pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitál. technologiemi např. 
pro střediska volného času, DDM, …

Soulad s Místním akčním plánem rozvoje vzdělávání 



SOCIÁLNÍ SLUŽBY
A
ZDRAVOTNICTVÍ



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
SPECIFICKÝ CÍL 4.2: 

PODPORA SOCIOEKONOMICKÉHO ZAČLENĚNÍ MARGINALIZOVANÝCH KOMUNIT, DOMÁCNOSTÍ S NÍZKÝMI PŘÍJMY A
ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN VČETNĚ OSOB SE ZVLÁŠTNÍMI POTŘEBAMI, POMOCÍ INTEGROVANÝCH OPATŘENÍ, VČETNĚ BYDLENÍ A
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Cílem je podpora osob ohrožených chudobou či osob sociálně vyloučených a zlepšení 
těchto osob k sociálním službám, rozvoj sociálních služeb pro seniory, podpora spolupráce 
mezi sociálními a zdravotními službami a zlepšování přístupu k cenově dostupnému a 
kvalitnímu sociálnímu bydlení.

• infrastruktura sociálních služeb (služby dle zákona č. 108/2006 Sb.) – domovy pro osoby 
se zdravotním postižením, nákup aut pro terénní služby…

• deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování 
(deinstitucionalizace sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, seniory a 
osoby s mentálním postižením)

• sociální bydlení (pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro 
potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení)



SPECIFICKÝ CÍL 4.3: 

ZAJIŠŤOVÁNÍ ROVNÉHO PŘÍSTUPU KE ZDRAVOTNÍ PÉČI A POSÍLENÍ ODOLNOSTI SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ PÉČE VČETNĚ
PRIMÁRNÍ PÉČE A PODPORY PŘECHODU OD INSTITUCIONÁLNÍ PÉČE K RODINĚ A KOMUNITNĚ ZALOŽENÉ PÉČI

Cílem je podpora budování relevantní zdravotnické infrastruktury a pořízení potřebného 
přístrojového vybavení a techniky pro zdravotnická zařízení, a podpora ochrany veřejného 
zdraví prostřednictvím rozvoje infekčních klinik, orgánu ochrany veřejného zdraví a 
zdravotních ústavů.

Integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb

• psychiatrická péče

• následná a dlouhodobá péče včetně paliativní a hospicové



CESTOVNÍ RUCH
A
KULTURA



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
SPECIFICKÝ CÍL 4.4: 

POSILOVÁNÍ ÚLOHY KULTURY A UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU V HOSPODÁŘSKÉM ROZVOJI, SOCIÁLNÍM
ZAČLEŇOVÁNÍ A V SOCIÁLNÍCH INOVACÍCH

Cílem je podpora aktivit směrujících k podpore rozvoje cestovního ruchu a kulturního dědictví s vazbou na 
zvýšení počtu návštěvníků v kraji včetně zlepšení image.

• revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví (např. revitalizace 
památek, expozice, depozitáře, technické a technologické zázemí, návštěvnická a edukační centra, 
ochrana a zabezpečení památek, parky u národních kulturních památek či památek na Indikativním 
seznamu UNESCO, doplňková aktivita – parkoviště u památek)

• revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí a knihoven (např. revitalizace vč. nové 
výstavby muzeí a knihoven, expozice, depozitáře, technické a technologické zázemí, návštěvnická a 
edukační centra, ochrana/restaurování a zabezpečení muzejních sbírek a knihovních fondů, …)

• veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu (např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení, 
veřejná infrastruktura pro vodáckou/vodní turistiku, naučné stezky, rekonstrukce či budování nových 
turistických informačních center, …)



PŘÍJEMCI PODPORY

• kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo 
zakládané kraji či obcemi,

• vlastníci památek, 
• subjekty s právem hospodaření, 
• církve,
• zřizovatelé knihoven, 
• nestátní neziskové organizace z oblasti cestovního ruchu

ZÁSADY PRO VÝBĚR

Aktivita památky
• památka zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako 

národní kulturní památka či v Indikativním seznamu statků světového 
dědictví UNESCO

• památka zpřístupněna veřejnosti

Aktivita muzea
• muzeum zřízeno krajem, státem nebo obcí a spravuje sbírku dle 

zákona č. 122/2000 Sb.

Aktivita knihovny
• projekt zaměřen knihovny vykonávající a zajišťující regionální funkce, 

na základní knihovny provozované obcí s počtem obyvatel 10 000 a 
výše, základní knihovny se specializovaným knihovním fondem 

• projekt v souladu s Koncepcí rozvoje knihoven v ČR na léta 2021–
2027

Aktivita veřejná infrastruktura udržitelného CR
• projekt realizován mimo zvláště chráněná území národní kategorie 

(národní parky, …) a I. zóny chráněných krajinných oblastí

Všechny aktuální informace a dokumenty jsou na webu IROP. Stručné nastínění obsahu programu je uvedeno v podcastu MMR a přehledu aktivit. 

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027
https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/podcasty-evropske-fondy-v-obdobi-2021-2027-v-novem
https://irop.mmr.cz/getmedia/8d4ef004-2052-46c8-9cd9-60252d587834/Aktivity-IROP-pro-obdobi-2021-2027_Stranka_2.aspx


DOTACE PRO OBCE DLE INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ
Integrované nástroje (IN) slouží k provázanějšímu rozvoji městských i venkovských regionů a jsou nedílnou součástí konceptu územní dimenze. IN představují
soubor navzájem provázaných a územně zacílených intervencí z různých prioritních os/priorit jednoho či více programů ESI fondů.

Pro období 2021–2027 jsou na území ČR realizovány 2 typy integrovaných nástrojů – ITI a CLLD.

Integrované územní investice (ITI) pro 13 aglomerací 
v ČR jsou zaměřené na rozvoj urbánního a 
městského prostředí.

Na území Královéhradeckého kraje je vymezena 
Hradecko-pardubická aglomerace, která realizuje 
svou strategii přes nástroj ITI na území dvou krajů.

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je 
integrovaným nástrojem pro venkovské území 

zapojující místní aktéry do plánování a realizace 
rozvoje území na lokální úrovni. 

CLLD je koordinován na území 
Královéhradeckého kraje 15 místními akčními 

skupinami (MAS) a je realizován přes strategie CLLD.

→ výběr čerpání



Děkujeme za pozornost 

Centrum investic, rozvoje a inovací
regionální investiční a rozvojová agentura 

rozvoj@cirihk.cz
projekty@cirihk.cz

www.cirihk.cz

mailto:rozvoj@cirihk.cz
mailto:projekty@cirihk.cz
http://www.cirihk.cz/
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