
 

 



Workshop a konference 
projektu SMS ČR  

 
 



 

 

Programové období 2014 – 2020 
Operační programy- základní přehled pro 

zástupce obcí 
aneb Jak číst mezi řádky? 

 
Ing. Radim Sršeň, Ph.D. 

Workshop a konference projektu SMS ČR „MAS  jako nástroj spolupráce obcí“ 



Workshop a konference projektu SMS ČR „MAS  jako nástroj spolupráce obcí“ 

• Od základní infrastruktury k podpoře konkurenceschopnosti 

• Od podpory všeho ke koncentraci na podpory (11 cílů 
Strategie 2020) 

• Od plošné podpory k respektování území (územní dimenze) 

• Od izolovaných projektů k integrovaným plánům 
(integrované nástroje) 

• Snížení počtu operačních programů 

• Důraz na plnění indikátorů 

• Vyšší míra uplatnění finančních nástrojů (zvýhodněné úvěry, 
záruky, rizikový kapitál) na úkor dotací 
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• Urbánní dimenze (města – ITI) 

• Rurální dimenze (venkov – CLLD) 

• Hospodářsky problémové regiony (HPR) 

• Sociálně vyloučené lokality (SVL) 

• Regionální inovační strategie (RIS 3) 

• Regionální akční plán (RAP) 

• Akční plány vzdělávání (KAP + MAP) 

• Vybraná sít silnic 2. a 3. třídy 

• IZS – exponovaná území podle ORP 

• Památky UNESCO a NKP 

• Další (koncepce, plány, registry) 

• ….. 
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• 1.2. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
– Terminály, telematika, bezpečnost, nízkoemisní vozidla, 

cyklodoprava 

– Alokace 472,5 mil. EUR, celé území ČR mimo Prahy 

• 1.3. Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 
– Vybavení složek IZS, modernizace vzdělávacích a výcvikových 

středisek IZS, zajištění adekvátní odolnosti při změnách klimatu 

– Alokace 150,6 mil. EUR, příjemci – území dle ORP (Příloha OP) 

 

Integrovaný regionální operační program 
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• 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální 
inkluzi 
– Deinstitucionalizace sociál. služeb, infrastruktura pro rozvoj sociál. 

služeb, komunitní centra, sociál. inkluze 

– Alokace 337, 8 mil. EUR, 60% alokace do ORP se sociál. vyloučenou 
lokalitou 

• 2.2. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských 
aktivit v oblasti sociál. podnikání 
– Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociál. podniků 

– Alokace 25,5 mil. EUR, 60% alokace do ORP se sociál. vyloučenou 
lokalitou 
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• 2.3. Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních 
služeb a péče o zdraví 
– Zvýšení kvality vysoce specializované péče, zvýšení kvality návazné 

péče, deinstitucionalizace psychiatrické péče 

– Alokace 283,5 mil. EUR 

• 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení 
– Podpora zařízení péče do 3 let, dětské skupiny, základní školy, SŠ, 

SOŠ, CŽV, zájmové a neformální vzdělávání mládeže 

– Alokace 472,5 mil. EUR 
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• 2.5. Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení 
– Zlepšení tepelných vlastností budov, zařízení na vytápění a přípravu teplé 

vody, přechod na šetrné a ekologické zdroje 

– Alokace 622,8 mil. EUR 

• 3.1. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 
kulturního dědictví 
– Revitalizace souboru vybraných památek, knihovní a sbírkové fondy 

– Alokace 425,3 mil. EUR, památky UNESCO, NKP 
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• 3.2. Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy 
prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT 
– eKybernetická bezpečnost, IT systémy a infrastruktura, 

eGovernment 

– Alokace 330,2 mil. EUR 

• 3.3. Podpora pořizování a uplatňování dokumentů 
územního rozvoje 
– Pořízení územních plánů, regulačních plánů, územních studií 

– Alokace 46,4 mil. EUR, příjemci obce s ORP 

Integrovaný regionální operační 

program 2014 - 2020 
 
 

 

 



 

 

Integrovaný regionální operační program 
2014 - 2020 

 • 4.1 Posílení CLLD – zvýšení kvality života na venkově 
– Aktivity. 1.2., 1.3., 2.1., 2.2, 2.3., 2.4., 3.1., 3.3. 

– Alokace 303,9 mil. EUR 

– Území MAS 

 

• 4.2. Posílení kapacit CLLD, administrace MAS 
– Přípravné podpůrné činnosti, provozní a animační činnosti 

– Alokace 85,6 mil. EUR, příjemci MAS 
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Program rozvoje venkova 2014 - 2020 

• Investice do hmotného majetku – lesnická infrastruktura 

• Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování 
životaschopnosti lesů: 
– Zalesňování a zakládání lesů 

– Zavádění preventivních opatření v lesích 

– Obnova lesních porostů po kalamitách 

– Odstraňování škod způsobených povodněmi 

– Neproduktivní investice v lesích 

– Přeměna porostů náhradních dřevin 

– Technika a technologie pro lesní hospodářství 

– Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 
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Operační program Životní prostředí 
• PO 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 

– Povodňová ochrana intravilánu, protipovodňová opatření, zajištění dodávek pitné vody, 
snížení vypouštěného znečištění 

• PO 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 
– Snížení emise z lokálního vytápění domácností, snížení emise stacionárních zdrojů, 

zlepšení systému sledování vývoje kvality ovzduší 

• PO 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 
– Prevence vzniku odpadů, zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů, 

rekultivace starých skládek, dokončení inventarizací a odstranění ekologických zátěží, 
snížení environmentálních rizik 

• PO 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu 
– Příznivý stav ochrany národně významných chráněných území, posílení biodiverzity, 

posílení přirozené funkce krajiny, zlepšení kvality prostředí v sídlech 

• PO 5 Energetické úspory 
– Snížení energetické náročnosti veřejných budov,  zvýšení využití obnovitelných zdrojů, 

dosáhnutí vysokého energetického standartu nových veřejných budov 
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