Priority politiky soudržnosti 2021–2027
Pět cílů hlavní investiční politiky EU
Cíl politiky 1
Inteligentnější Evropa
Inteligentnější Česko

Cíl politiky 2
Zelenější, bezuhlíková Evropa
Zelenější, bezuhlíkové Česko

3,3 mld.
EUR

• podpora inovací
• rozvoj digitalizace
• ekonomická transformace
• podpora malých a středních podniků

Cíl politiky 5
Evropa bližší občanům
Česko bližší občanům
• podpora místně vedených
strategií rozvoje
• udržitelný rozvoj měst v EU

0,4

mld.
EUR

jen CP5

21

5,9 mld.
EUR

• oběhové hospodářství
• čistá městská mobilita
• úspory energie a obnovitelné zdroje
• opatření v souvislosti se změnou klimatu

mld.
EUR*

pro politiku
soudržnosti

Cíl politiky 3
Propojenější Evropa
Propojenější Česko
• efektivní mobilita
• rozšíření strategických
dopravních a digitálních sítí

4,6 mld.
EUR

(rovněž financováno i z CP1-4)

Cíl politiky 4
Sociálnější Evropa
Sociálnější Česko
• vyšší kompetence
• odbornější dovednosti
• rozvoj vzdělávání
• podpora sociálního začleňování
• rovný přístup ke zdravotní péči

4,7 mld.
EUR

*Návrhy reflektují aktuální stav vyjednávání
evropské legislativy (prosinec 2020) a
budou zpřesněny po schválení Evropským
parlamentem. V cílech a alokacích není
zahrnut Fond pro spravedlivou transformaci a
OP Technická pomoc.

Priority politiky soudržnosti 2021–2027
Pět cílů hlavní investiční politiky EU
Cíl politiky 1
Inteligentnější Evropa
Inteligentnější Česko

3,3 mld.
EUR

• podpora inovací
• rozvoj digitalizace
• ekonomická transformace
• podpora malých a středních podniků
Cíl politiky 5
Evropa bližší občanům
Česko bližší občanům
• podpora místně vedených
strategií rozvoje
• udržitelný rozvoj měst v EU

21

0,4 mld.
EUR

Cíl politiky 2
Zelenější, bezuhlíková Evropa
Zelenější, bezuhlíkové Česko

Cíl politiky 3
Propojenější Evropa
Propojenější Česko

mld.
EUR*

• efektivní mobilita
• rozšíření strategických
dopravních a digitálních sítí

pro politiku
soudržnosti

jen CP5

5,9 mld.
EUR

• oběhové hospodářství
• čistá městská mobilita
• úspory energie a obnovitelné zdroje
• opatření v souvislosti se změnou klimatu

4,6 mld.
EUR

(rovněž financováno i z CP1-4)

Cíl politiky 4
Sociálnější Evropa
Sociálnější Česko
• vyšší kompetence
• odbornější dovednosti
• rozvoj vzdělávání
• podpora sociálního začleňování
• rovný přístup ke zdravotní péči

4,7 mld.
EUR

*Návrhy reflektují aktuální stav vyjednávání
evropské legislativy (prosinec 2020) a
budou zpřesněny po schválení Evropským
parlamentem. V cílech a alokacích není
zahrnut Fond pro spravedlivou transformaci
a OP Technická pomoc.

Inteligentnější Evropa - cíl politiky 1
OP TAK 1, 59 mld. € | OP JAK 1,12 mld. € | IROP 0,58 mld. € + další prostředky ve FST a RRF

Alokace: 3,3 mld. EUR
FOND

EFRR
Evropský fond
pro regionální rozvoj

ESF+
Evropský sociální
fond +

FST
Fond pro spravedlivou
transformaci

RRF
Facilita na podporu
oživení a odolnosti

2021–2027 (2029)

2021–2027 (2029)

2021–2027 (2029)

2021–2022 + 2023

40 % - 70 % - 85 %

40 % - 70 % - 85 %

85 %

3,29 mld. €

alokace
max. míra spolufinancování

Využití VaI

TÉMA

Digitalizace
(vč. eGovernment)
Podnikání
(konkurenceschopnost
a růst MSP)

OP JAK | OP TAK

uhelné regiony

excelentní výzkum a vývoj ve
veřejném zájmu, podpora výzkumu
a vývoje v podnicích a zavádění
inovací do podnikové praxe

OP TAK | IROP

uhelné regiony

digitální transformace

OP TAK

uhelné regiony

inovace v podnicích, rozvoj
výzkumné infrastruktury

digitalizace podniků a veřejné
správy, aplikace Průmyslu 4.0
rozvoj podniků

uhelné regiony

Transformace velkých
podniků
Dovednosti pro
technologie a podnikání

podpora investic v průmyslu
a podnikání

OP JAK | OP TAK

dovednosti pro průmyslovou
transformaci a podnikání

OP Z+

rozvoj dalších
dovedností (v CP4

uhelné regiony

Připravilo MMR. Návrhy reflektují aktuální stav vyjednávání evropské legislativy (k 8.12. 2020) a budou zpřesněny po schválení Evropským parlamentem.

Priority politiky soudržnosti 2021–2027
Pět cílů hlavní investiční politiky EU
Cíl politiky 1
Inteligentnější Evropa
Inteligentnější Česko

Cíl politiky 2
Zelenější, bezuhlíková Evropa
Zelenější, bezuhlíkové Česko

3,3 mld.
EUR

Cíl politiky 5
Evropa bližší občanům
Česko bližší občanům
• podpora místně vedených
strategií rozvoje
• udržitelný rozvoj měst v EU

0,4 mld.
EUR
jen CP5

5,9 mld.
EUR

• oběhové hospodářství
• čistá městská mobilita
• úspory energie a obnovitelné zdroje
• opatření v souvislosti se změnou klimatu

• podpora inovací
• rozvoj digitalizace
• ekonomická transformace
• podpora malých a středních podniků

21

Cíl politiky 3
Propojenější Evropa
Propojenější Česko

mld.
EUR*

• efektivní mobilita
• rozšíření strategických
dopravních a digitálních sítí

pro politiku
soudržnosti

4,6 mld.
EUR

(rovněž financováno i z CP1-4)

Cíl politiky 4
Sociálnější Evropa
Sociálnější Česko
• vyšší kompetence
• odbornější dovednosti
• rozvoj vzdělávání
• podpora sociálního začleňování
• rovný přístup ke zdravotní péči

4,7 mld.
EUR

*Návrhy reflektují aktuální stav vyjednávání
evropské legislativy (prosinec 2020) a
budou zpřesněny po schválení Evropským
parlamentem. V cílech a alokacích není
zahrnut Fond pro spravedlivou transformaci
a OP Technická pomoc.

Zelenější, bezuhlíková Evropa - cíl politiky 2
OP TAK 1,27 mld. € | OP ŽP 2,35 mld. € | IROP 1,31 mld. € | OP D 0,97 mld. € + další prostředky ve FST, RRF a ModFond

Alokace: 5,9 mld. EUR
FOND
alokace

FS
Fond soudržnosti

EFRR
Evropský fond
pro regionální rozvoj

2,91 mld. €

3 mld. €

2021–2027 (2029)

2021–2027 (2029)

2021–2027 (2029)

85 %

40 % - 70 % - 85 %

85 %

max. míra spolufinancování

Energetická účinnost
Obnovitelné zdroje
energie

TÉMA

Kvalita a množství vody

Oběhové hospodářství

Kvalita životního
prostředí

Městská a čistá mobilita

ENRAF
Evropský námořní
a rybářský fond

RRF
Facilita na podporu
oživení a odolnosti

ModFond
Modernizační fond

2021–2022 + 2023

2021-2030

dle aktivity

až 100 %

OP ŽP

OP ŽP | OP TAK

uhelné regiony

snižování spotřeby
energie, renovace budov
a ochrana ovzduší

OP ŽP

OP TAK

uhelné regiony

transformace průmyslu
a přechod na čistší zdroje
energie, renovace budov
a ochrana ovzduší

OP TAK | IROP

uhelné regiony

OP TAK | IROP

uhelné regiony

zvyšování energetické
účinnosti
obnovitelné zdroje ve
veřejném sektoru

Přenosové a distribuční
sítě, akumulace
Adaptace na změnu
klimatu, IZS, zelená
infrastruktura

FST
Fond pro spravedlivou
transformaci

výstavba pasivních budov, úspora
energií v podnikatelském sektoru
obnovitelné zdroje
v podnikatelském sektoru

přenos a uložení energie

OP ŽP

infrastruktura pro
environmentální
vzdělávání

udržitelné hospodaření s vodou
v průmyslu a energetice, IROP
(připravenost složek IZS)

OP ŽP
OP ŽP

OP TAK

uhelné regiony

OP ŽP

IROP

uhelné regiony

OP D

OP TAK | IROP

uhelné regiony

Prevence vzniku
nakládání s odpady v podnicích,
odpadu, sběr a třídění druhotné suroviny, ekodesign
odpadu a rozvoj recyklační infrastruktury”

tramvajové a trolejbusové tratě, dobíjecí
a plnící stanice pro
alternativní paliva

ochrana přírody
a adaptace na
klimatickou změnu

OP R

ČOV, pitná voda

ochrana přírody,
kvalita ovzduší, sanace

OP R

revitalizace veřejných ploch

čistá mobilita v podnicích, čistá
veřejná doprava, cyklodoprava

cirkulární ekonomika,
recyklace a průmyslová
voda

udržitelná a bezpečná
doprava, Rozvoj čisté
mobility

Připravilo MMR. Návrhy reflektují aktuální stav vyjednávání evropské legislativy (k 8.12. 2020) a budou zpřesněny po schválení Evropským parlamentem.

Priority politiky soudržnosti 2021–2027
Pět cílů hlavní investiční politiky EU
Cíl politiky 1
Inteligentnější Evropa
Inteligentnější Česko

Cíl politiky 2
Zelenější, bezuhlíková Evropa
Zelenější, bezuhlíkové Česko

3,3 mld.
EUR

• podpora inovací
• rozvoj digitalizace
• ekonomická transformace
• podpora malých a středních podniků

Cíl politiky 5
Evropa bližší občanům
Česko bližší občanům
• podpora místně vedených
strategií rozvoje
• udržitelný rozvoj měst v EU

0,4

mld.
EUR
jen CP5

5,9 mld.
EUR

• oběhové hospodářství
• čistá městská mobilita
• úspory energie a obnovitelné zdroje
• opatření v souvislosti se změnou klimatu

21

mld.
EUR*

pro politiku
soudržnosti

(rovněž financováno i z CP1-4)

Cíl politiky 3
Propojenější Evropa
Propojenější Česko
• efektivní mobilita
• rozšíření strategických
dopravních a digitálních sítí

4,6 mld.
EUR

Cíl politiky 4
Sociálnější Evropa
Sociálnější Česko
• vyšší kompetence
• odbornější dovednosti
• rozvoj vzdělávání
• podpora sociálního začleňování
• rovný přístup ke zdravotní péči

4,7 mld.
EUR

*Návrhy reflektují aktuální stav vyjednávání
evropské legislativy (prosinec 2020) a
budou zpřesněny po schválení Evropským
parlamentem. V cílech a alokacích není
zahrnut Fond pro spravedlivou transformaci
a OP Technická pomoc.

Propojenější Evropa - cíl politiky 3
OP TAK 0,19 mld. € | OP D 3,84 mld. € | IROP 0,55 mld. € | + další prostředky ve FST a RRF

Alokace: 4,6 mld. EUR
FOND

FS
Fond soudržnosti

EFRR
Evropský fond
pro regionální rozvoj

3,56 mld. €

1,02 mld. €

2021–2027 (2029)
85 %

alokace
max. míra spolufinancování

TÉMA

Ostatní dálnice, silnice
a železnice

RRF
Facilita na podporu
oživení a odolnosti

2021–2027 (2029)

2021–2027 (2029)

2021–2022 + 2023

40 % - 70 % - 85 %

85 %

OP TAK

Internet
TEN-T (evropské dálnice,
silnice a železnice)

FST
Fond pro spravedlivou
transformaci

pokrytí vysokorychlostním
internetem

OP D

uhelné regiony

digitální vysokorychlostní
sítě
udržitelná a bezpečná
doprava

výstavba a modernizace
železnic a dálnic TEN-T

OP D | IROP

ostatní státní a krajské
silnice II. třídy

udržitelná a bezpečná
doprava

Připravilo MMR. Návrhy reflektují aktuální stav vyjednávání evropské legislativy (k 8.12. 2020) a budou zpřesněny po schválení Evropským parlamentem.

Priority politiky soudržnosti 2021–2027
Pět cílů hlavní investiční politiky EU
Cíl politiky 1
Inteligentnější Evropa
Inteligentnější Česko

Cíl politiky 2
Zelenější, bezuhlíková Evropa
Zelenější, bezuhlíkové Česko

3,3 mld.
EUR

• podpora inovací
• rozvoj digitalizace
• ekonomická transformace
• podpora malých a středních podniků

Cíl politiky 5
Evropa bližší občanům
Česko bližší občanům
• podpora místně vedených
strategií rozvoje
• udržitelný rozvoj měst v EU

21

0,4

mld.
EUR
jen CP5

5,9 mld.
EUR

• oběhové hospodářství
• čistá městská mobilita
• úspory energie a obnovitelné zdroje
• opatření v souvislosti se změnou klimatu

Cíl politiky 3
Propojenější Evropa
Propojenější Česko

mld.
EUR*

• efektivní mobilita
• rozšíření strategických
dopravních a digitálních sítí

pro politiku
soudržnosti

4,6 mld.
EUR

(rovněž financováno i z CP1-4)

Cíl politiky 4
Sociálnější Evropa
Sociálnější Česko
• vyšší kompetence
• odbornější dovednosti
• rozvoj vzdělávání
• podpora sociálního začleňování
• rovný přístup ke zdravotní péči

4,7 mld.
EUR
*Návrhy reflektují aktuální stav vyjednávání
evropské legislativy (prosinec 2020) a
budou zpřesněny po schválení Evropským
parlamentem. V cílech a alokacích není
zahrnut Fond pro spravedlivou transformaci
a OP Technická pomoc.

Sociálnější Evropa - cíl politiky 4
OP JAK 1,35 mld. € | OP Z+ 1,4 mld. € | IROP 1,9 mld. € |

Alokace: 4,7 mld. EUR
FOND
alokace
max. míra spolufinancování

Vzdělávání
(vč. dalšího vzdělávání)

EFRR
Evropský fond
pro regionální rozvoj

ESF+
Evropský sociální fond +

2,32 mld. €

2,33 mld. €

TÉMA

Zdraví
Kulturní dědictví, cestovní
ruch

FST
Fond pro spravedlivou
transformaci

RRF
Facilita na podporu
oživení a odolnosti

2021–2022 + 2023

2021–2027 (2029)

2021–2027 (2029)

2021–2027 (2029)

40 % - 70 % - 85 %

40 % - 70 % - 85 %

85 %

IROP | OP JAK

vybavení a rekonstrukce škol
a učeben

OP JAK | OP Z+

uhelné regiony

inovace ve vzdělávání v kontextu
digitalizace, adaptace kapacity
a zaměření školních programů

OP Z+

uhelné regiony

modernizace služeb zaměstnanosti
a rozvoj trhu práce

inkluze a kvalita vzdělávání,
dovednosti

rekvalifikace, aktivace nezaměstnaných, firemní vzdělávání

Trh práce a zaměstnanost

Sociální začleňování

+ další prostředky ve FST a RRF

IROP

OP Z+

IROP

OP Z+

sociální infrastruktura

zdravotní infrastruktura - urgentní
příjmy, vybavení

sociální služby a začleňování,
materiální a potravinová
pomoc
zdravotní prevence a gramotnost

zvýšení odolnosti systému zdravotní
péče, posílení systému prevence ve
zdravotnictví

IROP

kulturní památky, muzea,
knihovny, veřejná infastruktura CR

Připravilo MMR. Návrhy reflektují aktuální stav vyjednávání evropské legislativy (k 8.12. 2020) a budou zpřesněny po schválení Evropským parlamentem.

