Východiska a priority politiky soudržnosti pro období 2021–2027
VIZE

ČR je soudržnou společností 21. století, tedy s ekonomikou konkurenceschopnou jak v evropském,
tak globálním kontextu, která zajišťuje vysokou kvalitu života obyvatel, minimalizuje ekonomické
a sociální nerovnosti, respektuje přírodní a územní limity a úspěšně se adaptuje na globální
změny.

GLOBÁLNÍ CÍL

Udržitelný rozvoj ČR a jejích regionů skrze adaptaci společnosti na klíčové evropské a světové
změny, opírající se o inovace, výzkum, vývoj a digitalizaci jako hlavní předpoklady rozvoje
a vedoucí k minimalizaci strukturálních, sociálních a environmentálních nerovností.

CÍLE POLITIKY
Inovace, digitalizace,
ekonomická
transformace
i podpora malých
a středních podniků.

Inteligentnější
Evropa

Naplňování Pařížské
dohody a investice
do transformace
energetiky,
obnovitelných zdrojů
a boj proti změně
klimatu.

Efektivní
mobilita díky
strategickým
dopravním sítím.

Zelenější, bezuhlíková
Evropa

Propojenější
Evropa

Realizace evropského
pilíře sociálních práv
a podpora kvalitní zaměstnanosti, vzdělávání,
dovedností, sociálního
začleňování a rovného
přístupu ke zdravotní péči.

Podpora místně
vedených
strategií rozvoje
venkova
a udržitelného
rozvoje měst
v celé EU.

Sociálnější
Evropa

Evropa bližší
občanům

Evropské fondy
v České republice

V gesci Ministerstva životního prostředí vzniká nový program zaměřený na uhelné regiony financovaný z Fondu
pro spravedlivou transformaci. Prostředky v rámci REACT-EU jsou využívány k vypsání nových výzev ještě
v současném Integrovaném regionálním operačním programu 2014-2020. Program rozvoje venkova nově
transformovaný do tzv. Strategického plánu Společné zemědělské politiky již nebude z rozhodnutí Evropské
komise začleněn pod politiku soudržnosti. Předpokládaný termín zveřejnění prvních výzev z nových programů
je 1. polovina roku 2022.

Přehled finančních zdrojů EU pro ČR na období 2021–2027
1
mld.
EUR

Fond spravedlivé
transformace
zmírnění dopadů odklonu od
uhlí v
• Ústeckém kraji
• Karlovarském kraji
• Moravskoslezském kraji

1,6

mld.
EUR

3,4

21,1

mld.
EUR*

pro politiku
soudržnosti

• efektivní mobilita
• rozšíření strategických
dopravních sítí

(PO 2014–20) zdravotnictví | Integrovaný záchranný systém | sociální infrastruktura | materiální pomoc

Evropský fond pro regionální rozvoj (PO 2021–27)
malé a střední podnikání
výzkum, vývoj a inovace
digitalizace
obnovitelné zdroje energie a energetika
zelené investice (sucho, ovzduší)
oběhové hospodářství
veřejná doprava
vzdělávací infrastruktura
sociální služby a bydlení
zdravotnictví
Integrovaný záchranný systém
kulturní dědictví ČR

10,3
mld.
EUR

• podpora místně vedených
strategií rozvoje
• udržitelný rozvoj měst v EU
(rovněž financováno i z CP1-4)

0,3

mld.
EUR
jen CP5

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

4,5 mld.
EUR

Aktuální informace dostupné na:

CEF
EK
FN
MD
MMR
MPO
MPSV
MŠMT

2,4
mld.
EUR

6,5

0,03
mld.
EUR

mld.
EUR

MPSV + MŠMT

MZe
MŽP
PO
ÚV

Evropský sociální fond+ (PO 2021–27)

trh práce a zaměstnanost | vzdělávací systém | profesní vzdělávání
sociální služby a začleňování

MZe

Connecting Europe Facility
(Nástroj pro propojení Evropy)
Evropská komise
Finanční nástroje
Ministerstvo dopravy ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR
Ministerstvo zemědělství ČR
Ministerstvo životního prostředí ČR
Programové období
Úřad vlády

Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond (PO 2021–27)

rozvoj odvětví rybářství | rozvoj trhů | vodní biodiverzita
1,6
mld.
EUR

plány MMR, implementace MŽP

Fond spravedlivé transformace (PO 2021–27)
malé a střední podnikání | transformace velkých podniků | sanace, rekultivace
energetická transformace | další vzdělávání | sociální služby a začleňování

2,1
mld.
EUR

4,1

TEN-T dálnice a železnice
veřejná doprava
sucho
obnovitelné zdroje energie a energetika
životní prostředí
vodní hospodářství

0,08
mld.
EUR

mld.
EUR

MZe

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (PO 2021–27)

podpora zemědělských podniků a zemědělců | adaptace na změny
klimatu | biodiverzita | řízení přírodních zdrojů

MPO, MF

Graf znázorňuje období (n), po které je možné uzavírat
smlouvy o poskytnutí finanční podpory.

INVEST EU (FN) malé a střední podnikání

Vlastní realizace a proplácení je možné u většiny fondů
i v následujících třech letech (pravidlo n+3).

ÚV, MPO

7
mld.
EUR Nástroj
(dotace) na podporu

oživení a odolnosti

Cíl politiky 5
Evropa bližší občanům
Česko bližší občanům

Seznam zkratek

Fond soudržnosti (PO 2021–27)

6,6
mld.
EUR

• oběhové hospodářství
• čistá městská mobilita
• ochrana životního prostředí
• úspory energie a obnovitelné zdroje
• opatření v souvislosti se změnou klimatu
Cíl politiky 3
Propojenější Evropa
Propojenější Česko

React EU

MD + MŽP

Cíl politiky 2
Zelenější, bezuhlíková Evropa
Zelenější, bezuhlíkové Česko

mld.
EUR

MMR-IROP

MMR-IROP + MPO + MŠMT + MŽP + MD

Pět cílů hlavní investiční politiky EU

• podpora výzkumu, vývoje a inovací
• rozvoj digitalizace a internetu
• ekonomická transformace
• podpora malých a středních podniků

21–27

Česko si vyjednalo z evropských fondů pro programové období 2021–2027 skoro bilion korun. Téměř 550 miliard korun
budeme mít k dispozici v několika fondech politiky soudržnosti. Peníze můžeme čerpat formou nevratných dotací, ale
také finančních nástrojů - výhodných půjček. Žadatelé se budou moci ucházet o podporu svých projektů v rámci osmi
operačních programů, které navazují na období 2014-2020.

Priority politiky soudržnosti 2021–2027

Cíl politiky 1
Inteligentnější Evropa
Inteligentnější Česko

v období

* Návrhy reflektují finální
evropskou legislativu
zveřejněnou v Úředním
věstníku EU v červnu 2021.
Do celkové částky
21,1 mld. EUR je ještě
zahrnuta alokace na
technickou pomoc ve výši
0,7 mld. EUR.

CEF 2
mld.
EUR

Tloušťka sloupců ve schématu indikuje množství
prostředků ve fondu.

digitální transformace
fyzická infrastruktura a zelená tranzice
vzdělávání a trh práce
instituce, regulace a podpora podnikání
v reakci na COVID
výzkum, vývoj a inovace
zdraví a odolnost obyvatelstva

EK

Komunitární programy

CEF - energetická infrastruktura
TEN-T železnice | internet; Horizon, LIFE, Erasmus, Digital Europe, aj.

MŽP

10,5
mld.
EUR
2020
Legenda:

Modernizační fond

úspory energie
obnovitelné zdroje energie
energetická infrastruktura
čistá mobilita
komunitní energetika
veřejné osvětlení

2021
řídíme v rámci
rozpočtu EU

2022

2023
řídí EK/EIB

2024

2025

řídíme mimo
rozpočet EU

2026

2027

předpokládáné opoždění
zahájení čerpání

2028

2029

2030

prostředky vloženy do Integrovaného
regionálního operačního programu

550

Miliard korun pro politiku soudržnosti:

PŘEHLED NOVÝCH PROGRAMŮ A NAVRHOVANÝCH OBLASTÍ PODPORY
v programovém období 2021–2027
124,9 mld.
Kč

81,5 mld.
Kč

66,3 mld.
Kč

37,9 mld.
Kč

62,1 mld.
Kč

126,2 mld.
Kč

0,78 mld.
Kč

OP Technologie a aplikace
pro konkurenceschopnost

Integrovaný regionální
operační program

OP Jan Amos Komenský

OP Zaměstnanost+

OP Životní prostředí

OP Doprava

OP Rybářství

Řídící orgán
Ministerstvo průmyslu
a obchodu

Řídící orgán
Ministerstvo pro místní rozvoj

Řídící orgán
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy

Řídící orgán
Ministerstvo práce
a sociální věcí

Řídící orgán
Ministerstvo životního
prostředí

Řídící orgán
Ministerstvo
dopravy

Řídící orgán
Ministerstvo
zemědělství

Výzkum a inovace

Regionální dopravní napojení s vazbou
na síť TEN-T (silnice II. třídy)

Kurikula a metody výuky pro
21. století, rozvoj klíčových
kompetencí

Zefektivnění veřejné
správy pro poskytování
kvalitních služeb

Ochrana a péče
o přírodu a krajinu

Ochrana a obnova vodní
biodiverzity

Rovnost ve vzdělávání, jeho
dostupnost a individuální
přístup

Zvýšení účasti
znevýhodněných skupin
na trhu práce

Rozvoj a zkvalitnění
liniové dopravní
infrastruktury (vč. měst
a jejich zázemí)

Rozvoj kapacit pro vzdělávání

Modernizace institucí na
trhu práce

Digitalizace a rozvoj internetu
Růst konkurenceschopnosti malých
a středních podniků
Zvýšení přidané hodnoty výrobků
a služeb podniků v produkčním
řetězci
Zavádění pokročilých technologií
a principů průmyslu 4.0 ve firmách
Modernizace a zefektivnění výroby,
distribuce a akumulace energie
Zvýšení energetické účinnosti
a energetických úspor
Zavedení inovativních
nízkouhlíkových technologií
Efektivní a šetrné využívání
obnovitelných zdrojů energie
Zavedení moderních a vysoce
účinných způsobů výroby,
distribuce a akumulace tepelné
energie
Využití brownfieldů pro
podnikatelskou činnost

Rozvoj městské, příměstské a regionální
dopravy (vč. vozového parku,
přestupních terminálů atd.)
Rozvoj cyklistické infrastruktury
Zkvalitňování územní vzdělávací
infrastruktury
Sociální bydlení
Účinné zabezpečení informačních
systémů veřejné správy a adekvátní
reakce na rostoucí kybernetické hrozby
Infrastruktura sociálních služeb
Podpora ochrany veřejného zdraví
Modernizace urgentních příjmů
Integrovaná onkologická,
perinatologická s gerontologická péče
Psychiatrická péče

Komplexní zlepšení přípravy
a rozvoje pedagogických
pracovníků
Mobilita zaměstnanců ve
výzkumu a vzdělávání a rozvoj
mezinárodní spolupráce
Zlepšování prostředí a rozvoj
kapacit pro výzkum a vývoj
Spolupráce a funkční
propojení veřejné správy,
akademického, výzkumného
a podnikatelského sektoru

Následná a dlouhodobá péče
Digitalizace a klientsky orientována
veřejná správa
Zkvalitňování veřejných prostranství
v obcích a městech včetně zelené
infrastruktury

Podpora rovných
příležitostí a slaďování
pracovního a osobního
života
Fungující systém dalšího
profesního vzdělávání
Podpora a využití
pracovní mobility
Sociální začleňování
Sociální bydlení
Klientsky orientované
sociální služby
Zlepšování kvality
a dostupnosti zdravotní
péče

Zlepšení kvality ovzduší
Ochrana a zlepšení
stavu vody a vodního
hospodářství
Řešení sucha, povodňová
prevence a opatření proti
sesuvům půdy
Sanace míst
s ekologickou zátěží

Zavedení principů
oběhové hospodářství
a účinné využívání zdrojů
Zvýšení energetické
účinnosti a energetických
úspor
Efektivní a šetrné
využívání obnovitelných
zdrojů energie

Kulturní dědictví a cestovní ruch
Komunitně vedený místní rozvoj

Případné změny v alokacích a zaměření operačních programů mohou ještě nastat v průběhu vyjednávání Dohody o partnerství a operačních programů s Evropskou komisí.
Dohoda o partnerství, zastřešující strategie pro politiku soudržnosti v ČR, byla vládou schválena v září 2021, aktuálně je projednávána s Evropskou komisí.
Po schválení Dohody o partnerství budou vyhlašovány první výzvy, předpokládaný termín je první polovina roku 2022.
Do celkových 550 mld. Kč se započítávají ještě 2 mld. Kč, které bude mít k dispozici OP TAK v rámci nástroje InvestEU.

Pro vyčíslení alokací programů v korunách byl uplatněn ze strany MMR-NOK dlouhodobě používaný směnný kurz 26 Kč za 1 euro.

Propagace rybářství
Podpora
zpracovatelských kapacit

Zvýšení využití
a dostupnosti
alternativních paliv
v dopravě

Vytvoření zázemí pro
vzdělávání pro udržitelný
rozvoj

Ochrana obyvatelstva a prevence rizik

Přehled operačních programů odpovídá stavu, v jakém byly schváleny vládou v říjnu 2021.

Zavedení moderních
technologií pro
organizaci dopravy
a snížení dopravní zátěže

Rozvoj akvakultury

42,7 mld.
Kč
OP Spravedlivé
transformace
Řídící orgán
Ministerstvo životního
prostředí
Řešení sociálních,
hospodářských
a environmentálních
dopadů transformace
na klimaticky neutrální
ekonomiku ve vybraných
regionech

5,7 mld.
Kč
OP Technická pomoc
Řídící orgán
Ministerstvo pro místní
rozvoj
Řízení a koordinace
Dohody o partnerství
Podpora horizontálních
otázek a partnerů
Podpora administrativní
kapacity implementace

Programy přeshraniční
spolupráce (Interreg VI-A)

Řídící orgán

ČR – Polsko
ČR – Svobodný stát Sasko
ČR – Svobodný stát Bavorsko
ČR – Rakousko
ČR – Slovenská republika

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Saské státní ministerstvo regionálního rozvoje
Bavorské státní ministerstvo hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky
Úřad vlády země Dolní Rakousko
Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova SR

Podporují přeshraniční projekty
v českém příhraničí

