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Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 

OP Doprava OP Doprava 

OP Životní prostředí OP Životní prostředí 

OP Podnikání a inovace OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

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

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Zaměstnanost 

OP Technická pomoc OP Technická pomoc 

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova 

OP Rybářství OP Rybářství 

Integrovaný operační program 

Integrovaný regionální operační program 

ROP Severozápad 

ROP Severovýchod 

ROP Moravskoslezsko 

ROP Střední Morava 

ROP Střední Čechy 

ROP Jihovýchod 

ROP Jihozápad 

OP Praha Konkurenceschopnost 
OP Praha pól růstu 

OP Praha Adaptabilita 

Zjednodušení architektury programů 



Postupné schvalování programů 

Program 
Alokace v 

mld. EUR 
Předložení EK Schválení 

Integrovaný regionální operační 

program 
4,63  21. 4.  4. 6. 

OP Doprava 4,70  7. 5. 11. 5. 

OP Životní prostředí 2,64  24. 4. 30. 4. 

OP Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost 
4,33  15. 4. 29. 4. 

OP Zaměstnanost 2,13 23. 4. 6. 5. 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2,78  7. 5. 13. 5. 

OP Technická pomoc 0,22  květen - 

OP Praha - pól růstu ČR 0,20 květen/červen - 

Program rozvoje venkova 2,17 24. 4. 18. 5. 

OP Rybářství 0,03 - - 

CELKEM 23,83 



OP Doprava 

• Gesce: Ministerstvo dopravy 

• Zaměření: Silniční a železniční doprava,  

     silniční infrastruktura  

• Rozdíly oproti 07-13: Větší důraz na strategické 

ukotvení a soustředění podpory na klíčové projekty z 

hlediska klíčových potřeb ČR, větší důraz na podporu 

udržitelných forem dopravy a snižování negativních vlivů 

dopravy na ŽP, větší důraz na využití integrovaných 

přístupů k řešení dopravních problémů ve městech. 



OP Životní prostředí 

• Gesce: Ministerstvo životního prostředí 

• Zaměření: Zlepšování kvality vody a snižování rizika 

povodní, zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, 

nakládání s odpady, ochrana a péče o přírodu a krajinu a 

energetické úspory. 

• Rozdíly oproti 07-13: Zefektivnění využívání zdrojů, 

větší zaměření na konkrétní zdroje znečišťování 

ovzduší, u nakládání s odpady větší důraz na prevenci, 

protipovodňová opatření. 



OP Zaměstnanost 

• Gesce: Ministerstvo práce a sociálních věcí 

• Zaměření: Podpora zaměstnanosti a adaptability 

pracovní síly, sociální začleňování a boj s chudobou, 

sociální inovace a mezinárodní spolupráce a efektivní 

veřejná správa.  

• Rozdíly oproti 07-13: Zaměření na propojení dalšího 

vzdělávání s potřebami trhu práce, transformace a 

deinstitucionalizace sociální a zdravotní péče, větší 

důraz na integrovaná řešení. 



OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

• Gesce: Ministerstvo průmyslu a obchodu 

• Zaměření: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, rozvoj 

podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních 

podniků, energetické úspory a rozvoj vysokorychlostních 

přístupových sítí k internetu a IKT. 

• Rozdíly oproti 07-13: Zaměření na přenos technologií a 

spolupráce odvětví výzkumu a vývoje a inovačních firem, 

posun od budování inovační infrastruktury k jejímu 

rozvoji a efektivnímu využívání, posílení role finančních 

nástrojů, větší důraz na využití výsledků aplikovaného 

průmyslového výzkumu a vývoje. 



OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 

• Gesce: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

• Zaměření: Posílení kapacit pro výzkum, rozvoj vysokých 

škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj a rovný přístup 

ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 

vzdělávání . 

• Rozdíly oproti 07-13:  

• Větší zaměření na vysoké školy, propojení modernizace 

výzkumné infrastruktury a zařízení ("tvrdé aktivity") a 

rozvoj výzkumných týmů a jejich kapacity ("měkké 

aktivity"), podpora dlouhodobého strategického 

partnerství v oblasti výzkumu a vývoje, využití 

regionálních center VaV  2007-13. 



OP Doprava - veřejná doprava ve městech a řízení dopravního provozu ve 

městech 

OP Životní prostředí - snižování znečištění vod, povodňová ochrana, 

snižování emisí, předcházení vzniku odpadů, posilování biodiverzity  

a zvyšování kvality prostředí v sídlech 

OP Zaměstnanost - nezaměstnanost a sociální začleňování 

OP PIK - zvyšování energetické účinnosti a využití a zavádění kombinované 

výroby elektřiny a tepla, modernizace soustavy zásobování teplem 

OP VVV – zvyšování kvality vzdělávání 

Hlavní možnosti financování pro 

municipality 



Integrovaný regionální operační program 

• Gesce: Ministerstvo pro místní rozvoj 

• Zaměření: Doprava v regionech, zkvalitnění veřejných 

služeb, vzdělávací infrastruktura, veřejná správa, 

významná podpora integrovaných nástrojů (CLLD). 

• Rozdíly oproti 07-13: Razantní snížení počtu programů 

a jeden centrální program, podpora terénních a 

komunitních přístupů v sociální integraci, rozšíření 

podpory nástrojů pro podporu sociální integrace – 

sociální bydlení, sociální podnikání a posun v zacílení na 

napojení sítě TEN-T u silniční infrastruktury. 

 



Hlavní možnosti financování pro 

municipality 

IROP 

• Zvýšení regionální mobility (silnice navazující na síť TEN-T) – žadatel kraje 

• Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

• Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi   

• Rozvoj sociálního podnikání 

• Rozvoj infrastruktury zdravotnických služeb a péče o zdraví – definovaný seznam 
oprávněných zařízení 

• Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání 

• Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního  
a přírodního dědictví – UNESCO (+ kandidáti), NKP (+ čekatelé) 

•  Zvýšení dostupnosti a transparentnosti VS prostřednictvím nástrojů eGovernmentu 
  

 



OP Technická pomoc 

• Gesce: Ministerstvo pro místní rozvoj 

• Zaměření:  Servisní program pro zajištění kvalitní 

implementace, zajištění administrativní kapacity a 

monitorovací systém. 

• Financování koordinačních mechanismů územní 

dimenze – Národní stálé konference a Regionální stálé 

konference 



Diskuze, náměty, komentáře..   

Mgr. František Kubeš 

vedoucí oddělení urbánní politiky odboru regionální politiky  

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

 

tel.: 234 154 471 

email: frantisek.kubes@mmr.cz 

http://www.mmr.cz 
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