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Dotační podpora EU v ČR 

• Alokace programového období 2014–2020 je               
v souladu s rozpočtovým rámcem Evropské unie pro 
toto sedmileté období. Pro Českou republiku byly 
vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. 

 

• Dohoda o partnerství mezi ČR a EU 

 

• Jednotlivé OP 



 

PROGRAMY PRO PROGRAMOVÉ  
OBDOBÍ 2014-2020 



Alokace pro CLLD 



 



 

Počet 2007-2013 Počet 2014-2020 

1 ROP NUTS II Severozápad 

1 Integrovaný regionální operační program 

2 ROP NUTS II Moravskoslezsko 

3 ROP NUTS II Jihovýchod 

4 ROP NUTS II Severovýchod 

5 ROP NUTS II Střední Morava 

6 ROP NUTS II Jihozápad 

7 ROP NUTS II Střední Čechy 

8 Integrovaný operační program 

9 OP Doprava 2 OP Doprava 

10 OP Životní prostředí 3 OP Životní prostředí 

11 OP Podnikání a inovace 4 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

12 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 5 OP Zaměstnanost 

13 OP Výzkum a vývoj pro inovace 
6 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 

14 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

15 OP Technická pomoc 7 OP Technická pomoc 

16 OP Praha Konkurenceschopnost 
8 OP Praha - pól růstu ČR 

17 OP Praha Adaptabilita 

18 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 9 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 

19 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 10 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 

20 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 11 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 

21 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko 12 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko 

22 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko 13 OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko 

23 OP Meziregionální spolupráce  14 OP Meziregionální spolupráce  

24 OP Nadnárodní spolupráce 15 OP Nadnárodní spolupráce 

 



Územní koncentrace 



Integrace 



Integrovaný regionální OP 

– Celková alokace z EFRR: 4,64 mld. EUR  

• cca 144 mld. Kč i s kofinancováním 

– Řídicí orgán: MMR ČR 

– Kofinancování: 85 % z EFRR a 15 % (příjemce +                          

                               státní rozpočet)  

-   Projekty obcí: 10 % obce + 5 % státní rozpočet 

– Investice pod CLLD: 95 % EFRR + 5 % příjemce 

– 30 % alokace pro integrované nástroje – ITI, IPRÚ, CLLD 

– Větší důraz na koordinaci programů  

– Územní a tematická koncentrace 

 

 

 



Struktura IROP 
Prioritní osa 1 - Infrastruktura 

• Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

• Alokace 1,6 mld. EUR 

• Doprava, integrované dopravní systémy, IZS 

Prioritní osa 2 - Lidé 

• Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

• Alokace 1,7 mld. EUR 

• Sociální služby/bydlení, sociální podnikání, zdravotní péče, vzdělávání, zateplování 

Prioritní osa 3 - Instituce 

• Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 

• Alokace 0,8 mld. EUR 

• Kulturní dědictví, e-Government, dokumenty územního rozvoje 

 

 

Prioritní osa 4 - Komunitně vedený místní rozvoj 

 - Alokace 390 mil. EUR 

- Posílení CLLD, provozní a animační náklady 

 

  



OSA IV. CLLD 

 Alokace prioritní osy pro CLLD na projekty 304 mil. EUR 

 

• podporovány aktivity identifikované ve strategiích komunitně 
vedeného místního rozvoje 

 

• Podporovány aktivity z IROP mohou být ze SC: 1.2, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 3.1, 3.3 



Program Rozvoje venkova 

• PRV 2014 - 2020 – Priority unie  
• Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací  
• Priorita 2 - Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství 

a lesnictví  
•  Priorita 3 - Podpora zpracovávání zemědělských 

produktů a dobrých životních podmínek zvířat  
• Priorita 4 - Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů 
• Priorita 5 - Podpora účinného využívání zdrojů  
• Priorita 6 - Podpora sociálního začleňování, snižování 

chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských 
oblastech (včetně metody LEADER) 



PRV a CLLD v PRV 

• PRV celkem cca 3 mld. EUR 

• CLLD/LEADER - 5 % z rozpočtu PRV  

• opatření Podpora místního rozvoje LEADER (CLLD – komunitně 
vedený místní rozvoj)  

• 2 podopatření:  19.2 Podpora provádění operací v rámci 
strategie komunitně vedeného místního rozvoje  

          19.3 Příprava a provádění kooperačních 
činností místní akční skupiny 



OP Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost 

• PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace  

• PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých            
a středních podniků  

• PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické 
infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora 
zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií            
a druhotných surovin  

• PO 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu    
a informačních a komunikačních technologií 

• Nebude možné čerpání prostřednictvím CLLD 

 



Celková alokace: 4,331 mld. EUR  
(EFRR, cca 120 mld. Kč)  



OP Zaměstnanost 
alokace 70 mld. Kč 



CLLD v OPZ 
Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti 

a sociálního začleňování ve venkovských oblastech  

• Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni;  

• Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, 
zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů;  

• Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků;  

• Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální 
zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání;  

• Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením 
ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení 
osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní 
sociální práce;  

• Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně 
vyloučených lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s využitím 
znalosti lokálního prostředí;  

• Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni 



OP Výzkum vývoj vzdělávání 
2,8 mld. EUR 

Investiční priorita 1  

• Specifický cíl 1: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ  

• Specifický cíl 2: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků v klíčových kompetencích  

• Specifický cíl 3: Rozvoj strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání 

• Specifický cíl 4: Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků  

• Specifický cíl 5: Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance 
pro trh práce 

Investiční priorita 2  

• Specifický cíl 1 - Kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání  

Investiční priorita 3  

• Specifický cíl 1 - Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání -
zkvalitnění vzdělávání zejména v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami -řešení 
specifických situací v inkluzívním vzdělávání romských dětí a žáků a ostatních dětí, které čelí 
podobným překážkám ve vzdělávání v běžných školách hlavního vzdělávacího proudu  

• Nebude možné čerpání prostřednictvím CLLD 



OP Životní prostředí 

• 72 mld. Kč 

• PO1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní (768,7 
mil. €)  

• PO2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech (453,8 mil. €)  

• PO3 Odpady a materiálové toky, ekolog. zátěže a rizika (458,8 
mil. €)  

• PO4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu (351,7 mil. €) 

• PO5 Energetické úspory (529,6 mil. €)  

• PO6 Technická pomoc (73,8 mil. €)  



Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)  
prostřednictvím místních akčních skupin 

• prioritní osa 4  Alokace 500 mil. Kč 

• V rámci prioritní osy 4 OPŽP 2014-2020:  

•  SC 4.2 Posílit biodiverzitu,  

•  SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny  

•  Dva typy opatření:  

 likvidace a omezování výskytu vybraných invazních druhů rostlin 
(bolševník velkolepý a druhy rodu křídlatka),  

 výsadba dřevin na nelesní půdě v územích se schválenými plány 
péče alokace 500 mil. Kč  



OP Doprava 
• Alokace 4,7 mld. EUR 

• Struktura OPD 2014+ zahrnuje tři věcné prioritní 
osy:    

• Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou 
dopravu 

• Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná 
infrastruktura pro čistou mobilitu 

• Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T 

• Nebude možné čerpání prostřednictvím CLLD 

 



PRAKTICKÉ RADY 
• Strategie (MAS, programy rozvoje obce) 

• Společné projekty (typově např. odpadové 
hospodářství, ale i např. zaměstnanost…) 

• Zajištění realizace důležitých projektových záměrů: 
RSK→NSK 

• Dobré zprávy? Projekty přes MAS 95% kofinancování 
EU, MAS obdrží 2-3x více prostředků 

• Na co se soustředit? Investice ve školství, doprava 
(cyklostezky a bezpečnost), sociální oblast, ŽP, … 



MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR 

CO STAROSTŮM NABÍZÍME? 

•  Zastání malým obcím 

• Projekty zaměřené výhradně na problémy venkova 

• Specializaci na venkovské samosprávy 

• Informační servis členským obcím  

• Právní a ekonomické poradenství členům zdarma 

• Vzdělávací akce pro starosty 

• Podporu místním akčním skupinám (subsidiarita v regionálním rozvoji) 

 
 

 



Děkuji Vám za pozornost 

 

Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR 

 

 


