
Nové programové období 2014-2020 

Proces přípravy programů probíhá souběžně na úrovni EU a na národní úrovni. 

Programy jsou připravovány v gesci příslušných resortů a projednávány s relevantními partnery 

regionálními, lokálními, hospodářskými i sociálními a také se zástupci neziskového sektoru. 

Koordinací přípravy programových dokumentů jak na úrovni ČR, tak i EU bylo pověřeno 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 

Česká republika může ke zlepšení životní úrovně svých obyvatel čerpat v programovém období 

2014-2020 z fondů EU až 22 miliard eur, v přepočtu přibližně 616 miliard korun. 

Kromě zmiňované částky může země do roku 2020 získat dvě miliardy eur (asi 56 miliard 

korun) na rozvoj venkova a 31 milionů eur (přibližně 870 milionů korun) na rybolov.  

Fondy Evropské unie 

Prostředky pro podporu z EU jsou z fondů politiky soudržnosti, politiky rozvoje venkova a 

Společné námořní a rybářské politiky. Pět hlavních fondů se využívá k podpoře hospodářského 

rozvoje ve všech zemích EU, v souladu s cíli strategie Evropa 2020. 

Souhrnně se o těchto fondech hovoří jako o „Evropských strukturálních a investičních 

fondech“ (ESIF). Spadají do nich dva strukturální fondy, Evropský fond pro regionální rozvoj 

(ERDF/EFRR) a Evropský sociální fond (ESF), dále pak Fond soudržnosti (FS/CF), Evropský 

zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV/ EAFRD) a Evropský námořní a rybářský fond 

(ENRF/ EMFF).  

 Politika HSS (hospodářská a sociální soudržnost) je naplňována prostřednictvím strukturálních 

fondů a Fondu soudržnosti. Základní rozdíl mezi strukturálními fondy a Fondem soudržnosti 

spočívá hlavně v podporovaných aktivitách. FS je určen jen pro podporu velkých projektů 

v oblasti dopravy a životního prostředí a využít jej mohou jen státy, které nepřekročí 90 % 

průměru HNP (hrubý národní produkt) ostatních států. 

Základní rozdíl mezi ESF a EFRR spočívá v typu podporovaných intervencí, ESF je určen pro 

neinvestiční akce (např. školení), naopak EFRR podporuje investiční, infrastrukturní projekty. 

Pro lepší využití těchto fondů ve prospěch strategie EU 2020 zpracuje každý stát Dohodu 

o partnerství, kterou schvaluje Evropská komise. K jejímu naplňování přispějí jednotlivé 

programy. 

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF/EFRR) 

Zaměřuje se na modernizaci a posilování hospodářství. Podporovány jsou investiční 

(infrastrukturní) projekty, jako např. výstavba silnic a železnic, odstraňování ekologických 

zátěží, budování stokových systémů, podpora inovačního potenciálu podnikatelů, rozvoj a 

obnova sportovních areálů, rekonstrukce kulturních památek, výsadba regenerační zeleně, 

výstavba či oprava infrastruktury pro poskytování zdravotní péče, zavádění služeb elektronické 

veřejné správy apod.. 

 



Evropský sociální fond (ESF) 

 ESF podporuje aktivity v oblastech zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů. ESF podporuje 

neinvestiční (neifrastrukturní) projekty, jako např. rekvalifikace nezaměstnaných, speciální 

programy pro osoby se zdravotním postižením, děti, mládež, etnické menšiny a další 

znevýhodněné skupiny obyvatel, tvorba inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance, 

rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, rozvoj vzdělávacích programů apod.. 

Fond soudržnosti (CF/FS) 

 Jinak také Kohezní fond, je na rozdíl od strukturálních fondů určen na podporu rozvoje 

chudších států, nikoli regionů. Podobně jako u ERDF jsou z něj podporovány investiční 

(infrastrukturní) projekty, avšak jen se zaměřením na životní prostředí a na oblast energetické 

účinnosti a obnovitelných zdrojů. 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD/EZFRV)  

Je finanční nástroj na podporu rozvoje venkova, který spadá do společné zemědělské politiky 

EU. Prostředky z EAFRD slouží ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, 

zlepšení životního prostředí a krajiny nebo kvality života ve venkovských oblastech a 

diverzifikace hospodářství venkova. 

Evropský námořní a rybářský fond (EMFF/ENRF).   

Je to finanční nástroj na podporu rybolovu, který spadá do společné rybářské politiky EU. Fond 

podporuje projekty vedoucí k vyšší konkurenceschopnosti a ochraně životního prostředí. 

Financuje aktivity týkající se mořského i vnitrozemského rybolovu (např. odbahňování 

rybníků), investice na modernizaci zpracovatelského průmyslu, modernizace plavidel, podpory 

likvidace už nedostačujících plavidel, zlepšování akvakultury apod.. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regionální politika 

Regionální politika se zaměřuje na regiony a města EU, podporuje jejich hospodářský růst 

a zlepšuje kvalitu života jejich občanů prostřednictvím strategických investic. Představuje 

rovněž účinnou formu solidarity, jež zajišťuje podporu méně rozvinutým regionům 

Mezi základní cíle regionální politiky patří rozvoj regionů zaměřený na jejich soudržnost a 

zvyšování konkurenceschopnosti: každý region by měl mít příležitosti ke svému vyváženému 

rozvoji odpovídajícímu jeho potenciálu a specifickým stránkám 

Základním nástrojem regionální politiky, za niž ze zákona odpovídá Ministerstvo pro místní 

rozvoj, je nyní Strategie regionálního rozvoje České republiky platná pro období 2014–2020 

(schválena usnesením vlády ze dne 15. května 2013 č. 344). Zabezpečuje provázanost národní 

regionální politiky s regionální politikou Evropské unie a také s ostatními odvětvími 

ovlivňujícími rozvoj území, vycházejí z ní regionálně zaměřené rozvojové programy 

financované výhradně z národních zdrojů nebo spolufinancované ze zdrojů Evropské unie. 

V programovém období 2014-2020 budou evropské dotace v České republice rozdělovány 

prostřednictvím menšího počtu operačních programů. Celkem bude za dané období využíváno 

15 operačních programů, splňující cíle hospodářské a sociální soudržnosti. 

V novém období bude kohezní politika EU zahrnovat tyto dva cíle: 

Cíl 1 Investice pro růst a zaměstnanost 

Cíl 2 Evropská územní spolupráce 

 

Cíl 1 Investice pro růst a zaměstnanost (financované z  EFRR, ESF a FS): 

 

Operační program „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ řízený 

Ministerstvem průmyslu a obchodu  

 rozvoj podnikání a podpora výzkumu, vývoje a inovací, 

 rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice 

a internacionalizace podnikání, 

 udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice, 

 rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a podpora moderních 

informačních a komunikačních technologií. 

 

 

 

 

http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Strategie-regionalniho-rozvoje-CR-2014-2020
http://www.mmr.cz/getdoc/81775a02-95d7-4085-9d8a-f75413015d72/Programy-Dotace
http://nuts2.kr-moravskoslezsky.cz/cz/operacni-programy-a-jejich-financovani-38324/#efrr
http://nuts2.kr-moravskoslezsky.cz/cz/operacni-programy-a-jejich-financovani-38324/#esf
http://nuts2.kr-moravskoslezsky.cz/cz/operacni-programy-a-jejich-financovani-38324/#fs


Operační program „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ řízený Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy 

 posilování kapacit pro kvalitní veřejný výzkum, 

 rozvoj prostředí pro využití výzkumu jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody, 

 rozvoj vysokých škol, 

 rozvoj celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělání. 

Operační program „Zaměstnanost“ řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí 

 podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, 

 sociální začleňování a boj s chudobou, 

 sociální inovace a mezinárodní spolupráce, efektivní veřejná správa. 

Operační program „Doprava“ řízený Ministerstvem dopravy 

 infrastruktura pro železniční a jinou udržitelnou dopravu, 

 silniční infrastruktura na síti TEN-T, 

 silniční infrastruktura mimo síť TEN-T. 

Operační program „Životní prostředí“ řízený Ministerstvem životního prostředí 

 zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, 

 zlepšování kvality ovzduší v sídlech, 

 odpady a materiálové toky, 

 ekologické zátěže a rizika, 

 ochrana a péče o přírodu a krajinu, 

 energetické úspory. 

„Integrovaný regionální operační program“ řízený Ministerstvem pro místní rozvoj 

 zvýšení konkurenceschopnosti v území, 

 zkvalitnění veřejných služeb v území, 

 posílení institucionální kapacity veřejné správy. 

Operační program „Praha – pól růstu ČR“ řízený Magistrátem hlavního města Prahy 
 
Operační program „Technická pomoc“ řízený Ministerstvem pro místní rozvoj 

 OPTP byl zřízen jak pro cíl Investice pro růst a zaměstnanost tak pro cíl Evropská 

územní spolupráce a bude se zaměřovat na prohloubení a zkvalitnění jednotného 

metodického řízení a koordinaci operačních programů spolufinancovaných z fondů EU. 

 

 

 



Cíl 2 Evropská územní spolupráce (financované z EFRR): 

I v novém programovém období zůstanou zachovány tři směry Evropské územní spolupráce, 

t.z. přeshraniční, nadnárodní a meziregionální, přičemž právě na přeshraniční spolupráci bude 

určeno nejvíce finančních prostředků. 

Pro přeshraniční programy je navrhováno celkem 303 150 000 EUR, což je cca o 14 % méně, 

než bylo v období 2007-2013.  

Nově má také tento cíl kohezní politiky své vlastní nařízení. Jedná se o NAŘÍZENÍ 

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o 

zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl 

Evropská územní spolupráce. 

 

Interreg V –A Česká republika – Polská republika 

Bude navazovat na operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská 

republika 2007–2013. 

 prevence a řízení rizik, 

 ochrana, obnova a rozvoj přírodního a kulturního dědictví; zachování a obnova 

biologické rozmanitosti, 

 ochrana a obnova půdy a podpory ekosystémových služeb, včetně sítě NATURA 2000 

a ekologických infrastruktur, 

 zvyšování dostupnosti a propojenosti příhraničního regionu prostřednictvím rozvoje 

dopravní infrastruktury, vzdělávání a zvyšování kvalifikace, 

 podpora právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi. 

 

Interreg V – A Slovenská republika - Česká republika  

 

Cílem Programu bude prostřednictvím společných přeshraničních projektů řešit společné výzvy 

příhraničních regionů. Oprávněným územím, ve kterém bude možné realizovat aktivity jsou 

nadále oblasti pohraničí na úrovni NUTS III. V České republice jde o území Jihomoravského, 

Zlínského a Moravskoslezského kraje. 

 

Interreg V – A Česká republika – Rakouská republika 

 

Prioritou programu přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika je posílení 

udržitelného inovativního ekonomického rozvoje programového území v přeshraniční dimenzi. 

Programové území je vymezeno regiony NUTS III. V České republice se jedná o Jihočeský 

kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj. 

 

 

 

 

 

 

http://nuts2.kr-moravskoslezsky.cz/cz/operacni-programy-a-jejich-financovani-38324/#efrr


Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 

2014-2020 

 

Nový program je opět zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním 

významem. Při výběru projektů bude znovu kladen velký důraz na jejich skutečné 

přeshraniční dopady a vybírány budou pouze takové projekty, které mohou prokázat 

významný pozitivní dopad na české a bavorské příhraničí. O prostředky budou moci opět 

žádat veřejnoprávní instituce nebo neziskové organizace. Nově budou moci ve vybraných 

investičních prioritách žádat i malé a střední podniky. Na české straně dotační území tvoří 

Karlovarský kraj, Plzeňský kraj a Jihočeský kraj. 

 

Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014-2020  

 

Bude realizován na území příhraničních regionů NUTS III, tj. v České republice na území krajů 

Karlovarského, Ústeckého a Libereckého. 

Tematické cíle: 

 Podpora přizpůsobení se klimatickým změnám, prevence rizik a řízení rizik. 

 Udržení a ochrana životního prostředí a podpora efektivity zdrojů. 

 Investice do vzdělání, dovedností a celoživotního vzdělávání. 

Další podrobné informace na stránkách http://www.strukturální-fondy.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.strukturální-fondy.cz/


Společná zemědělská politika 

 

Společnou zemědělskou politiku podporuje Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 
(EAFRD), ze kterého je spolufinancován Program rozvoje venkova (PRV) řízený Ministerstvem 
zemědělství.  

Přispěje ke zlepšení stavu životního prostředí obnovou, zachováním a zlepšením ekosystémů 

souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím a podporou účinného využívání zdrojů v odvětvích 

zemědělství, potravinářství a lesnictví. 

Program rozvoje venkova byl zpracován v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 

o společných ustanoveních ohledně Evropských strukturálních a investičních fondů ("nařízení k 

ESIF") Plánovaná alokace pro období 2014 – 2020 činí 75 miliard Kč (Členění 96 % do 

zemědělství a 4 % lesnictví).  

Program rozvoje venkova 

Existence a realizace Programu rozvoje venkova přispěje k naplnění cílů Společné zemědělské 

politiky a Strategie Evropa 2020. 

V souladu se strategií Evropa 2020 jsou obecné cíle podpory pro rozvoj venkova na 

období 2014–2020 podrobněji vyjádřeny prostřednictvím priorit platných pro celou EU. Každé 

opatření z nabídky nařízení k rozvoji venkova může přispívat k cílům několika priorit. Jde o 

tyto priority: 

 Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských 

oblastech. 

 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech 

druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských 

technologií a udržitelného obhospodařování lesů. 

 Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských 

produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v 

zemědělství. 

 Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a 

lesnictvím. 

 Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou 

ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči 

klimatu. 

 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve 

venkovských oblastech. 

 



Operační programy meziregionální spolupráce 

 

ESPON 2020 

Program ESPON 2020 financovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj 

mohou využít organizace i soukromé subjekty jak z členských států EU, tak i z partnerských 

zemí EU (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko). Na projekty bude z ERDF využito 

100 % uznatelných nákladů projektu s přispěním členských a partnerských států EU. Celý 

proces je organizován v anglickém jazyce a řízením programu je stejně, jako u stávajícího 

programu, pověřeno lucemburské Ministerstvo udržitelného rozvoje a infrastruktury. 

Operační program INTERACT III 

Navazující program Interact III je zaměřen na posílení efektivnosti a zkvalitnění aktivit územní 

spolupráce v členských státech EU a dalších 2 zemí zapojených do programu (Norska, 

Švýcarska). Cílí zejména na šíření znalostí, zkušeností a dalších výstupů z programů 

přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce, tj. nezbytnou součástí je i zaměření na 

Strategii 2020 či využití sítí podporujících inovativní přístupy. V rámci programu Interact III, 

stejně jako v programu Interact II, nebudou realizovány nové projekty, do kterých by se mohla 

zapojit širší veřejnost. 

 Další podrobné informace na stránkách http://www.strukturální-fondy.cz 

  

http://www.strukturální-fondy.cz/


Strategické obecné zásady Společenství 

Rámcový strategický dokument Strategie Evropa 2020 je desetiletá strategie EU, která byla 

zahájena v roce 2010 a jejímž cílem je dosáhnout hospodářského růstu a větší zaměstnanosti. 

Má pomoci vyřešit nedostatky současného modelu hospodářského růstu a vytvořit podmínky 

pro inteligentní a udržitelný růst, který podporuje sociální začlenění. Navrhuje Evropská 

komise, přijímá Rada EU a schvaluje Evropský parlament. 

Dokument Národní rozvojové priority ČR – je základem pro tematické zaměření evropských 

prostředků ze strukturálních fondů, ze kterých budou spolufinancovány projekty v novém 

programovacím období po roce 2014. Podrobným způsobem rozpracovává a definuje cíle 

politiky hospodářské a sociální soudržnosti. 

Dohoda o partnerství, strategický dokument, který obsahuje základní seznam operačních 

programů a základní pravidla pro čerpání evropských prostředků v letech 2014-2020. Podléhá 

vyjednávání s Evropskou komisí. Tento dokument byl schválen a podepsán EK dne 26. srpna 

2014. 

 


