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Přehled fondů a programů



Fondy EU v období 2021-2027
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REACT EU v období 2014-2021
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• Alokace pro roky 2021-22 (způsobilost asi do 2023, 
čekáme potvrzení ze strany EK) 

• Implementace v rámci současných OP (nový tematický 
cíl - v rámci příslušných OP nová prioritní osa)

• Až 100 % financování. Dotace.

• Využití REACT-EU:

1. Zdravotnictví – přístroje a stavby

2. Integrovaný záchranný systém 

3. Cyklodoprava

a další věcné oblasti v jednání



Fond:

Zastřešující
strategický 
dokument:

OP: viz dále OP FST+EIB+InvestEU
ŘO: viz dále MŽP, EIB, EK EK
Administrace: Příslušná ministerstva Příslušná ministerstva

Tři pilíře programového období 2021-27
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EFRR

ESF+ FST RRF

FS

DoP

a PSÚT NPO

OP

1. 
2. Půjčky 
EIB
3. InvestEU+ InvestEU



Fondy EU v období 2021-2027
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Modernizační fond
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• Modernizace energetických systémů a zlepšování 
energetické účinnosti 

• Modernizace soustav zásobování tepelnou energií

• Nové obnovitelné zdroje v energetice

• Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v 
průmyslu v systému EU ETS

• Zlepšení energetické účinnosti v podnikání

• Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru

• Modernizace veřejné dopravy

• Energetická účinnost ve veřejných budovách

• Komunitní energetika

• Modernizace soustav veřejného osvětlení s podporou technologicky 
inovativních prvků



Další kroky pro využití nových fondů
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• Ukončování období 2014-2020

1. Zazávazkování všech OP 2014-20 do 31.12.2020

2. Využití REACT-EU – projednání s EK

• Příprava období 2021-27

1. Dohoda o partnerství, návrhy OP, návrh alokací, Pravidla řízení 
Metodické prostředí, a pravidla spolufinanc. – info do 10/2020

2. Národní plán obnovy (pro RRF) předložení EK – info do 10/2020

3. Plán spravedlivé územní transformace (pro FST),
Implementace 2. a 3. pilíře Mechanismu spravedlivé územní 
transformace (InvestEU a úvěrový nástroj) – info do 10/2020

4. Dojednání EU legislativy – do 12/2020

5. Systém koordinace využívání přímo řízených programů 12/2020



Cíle politiky a očekávané výsledky



CP 1 – Inteligentnější Evropa
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• Výzkum a inovace
1. Zvýšení počtu inovujících podniků, pracovních míst a objemu 

investic spojených s inovacemi vyšších řádů rozvojem výzkumu a 
inovací v podnicích, zaváděním výsledků výzkumu a vývoje do 
podnikové praxe a rozšiřováním digitálních a dalších pokročilých 
inovativních technologií 

• Digitalizace
1. Rozvoj efektivní a klientsky orientované veřejné správy zvýšením 

míry digitalizace, automatizace, robotizace administrativních procesů; 
zvýšení počtu uživatelů veřejných digitálních služeb a zvýšení 
kybernetické bezpečnosti

2. Zvýšení míry digitalizace procesů, produktů a služeb podniků 
využitím nových digitálních technologií v podnikání; využití přínosů 
umělé inteligence, automatizace a robotiky, vývojem specializovaného 
softwaru a aplikací principů průmyslu 4.0 v podnikové praxi



CP 1 – Inteligentnější Evropa … pokračování
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• Podnikání
1. Využitím pokročilých technologií, podporou vysoce růstových podniků, 

zkvalitněním podnikatelské infrastruktury, poradenstvím, službami pro 
rozvoj podniků a usnadněním přístupu ke zdrojům financování zvýšit 
přidanou hodnotu, produktivitu a délku přežití podniků, zlepšit přístup 
MSP na zahraniční trhy a zvýšit jejich pozici v hodnotových řetězcích

• Dovednosti
1. Rozvoji dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou 

transformaci a podnikání vytvořením sítě center pro digitální inovace 
(DIH), zvýšením počtu zaměstnanců absolvujících trénink technických, 
pokročilých digitálních, manažerských a podnikatelských dovedností a 
zvýšením počtu podniků investujících do těchto dovedností

2. Rozvoj funkčního koordinovaného systému řízení VaI a inovačních 
ekosystémů na národní i regionální úrovni, naplňujícího mj. cíle strategie 
pro inteligentní specializaci, vč. zlepšení procesu objevování 
podnikatelských příležitostí



CP 2 – Zelenější Evropa
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• Energetika

1. Snížení energetické náročnosti hospodářství ČR
prostřednictvím snížení konečné spotřeby energie výrobních 
procesů a energetické náročnosti budov

2. Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie

3. Zajištění spolehlivého a bezpečného provozu energetických 
soustav včetně rozvoje inteligentních energetických sítí, které 
umožní, mimo jiné, připojení nových obnovitelných zdrojů 
energie

4. Zajištění moderní a efektivní akumulace energií



CP 2 – Zelenější Evropa … pokračování
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• Adaptace na změny klimatu, IZS
1. Trvale udržitelné hospodaření s vodou v průmyslu a energetice

prostřednictvím technologických změn ve výrobě s cílem úspory vody, 
zadržení a využívání srážkové vody, budování záložních retenčních 
zdrojů vody; monitoring rozvodných sítí a poradenství

2. Zvyšování proenvironmentálních kompetencí veřejnosti 
prostřednictvím rozvoje a modernizace environmentálních vzdělávacích 
center

3. Zvýšení úrovně připravenosti základních složek integrovaného 
záchranného systému a jejich schopnosti řešit mimořádné události

4. Posílení adaptace na změnu klimatu (povodně, sucho) prostřednictvím 
přírodě blízkých opatření a obnovou přirozených ekosystémů, rozšiřování 
a zkvalitňování operativních a preventivních opatření, technická opatření 
pro adaptaci na změnu klimatu

5. Zachování a obnovení zelené infrastruktury a ekosystémových 
opatření, sanace svahových nestabilit 



CP 2 – Zelenější Evropa … pokračování
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• Kvalita a množství vody
1. Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových vod, 

zabezpečení udržitelného zásobování obyvatelstva pitnou vodou

• Oběhové hospodářství
1. Snížení využití primárních surovin v průmyslové výrobě náhradou 

druhotnými surovinami prostřednictvím inovativních technologií, 
opatření na zvýšení materiálové recyklace odpadů a druhotných surovin 
a jejich opětovné využití zejména posílením chybějící infrastruktury a 
zaváděním materiálového ekodesignu u výrobků

2. Prevence vzniku odpadů, rozvoj jejich sběru, třídění, úpravy, 
recyklace, materiálového a energetického využití s cílem posílení 
přechodu  k oběhovému hospodářství 



CP 2 – Zelenější Evropa … pokračování
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• Kvalita životního prostředí
1. Snížení počtu obyvatel vystavených nadlimitnímu množství 

znečišťujících látek v ovzduší, opatření snižující znečištění ovzduší 
rozšířením a zkvalitněním monitoringu znečištění ovzduší

2. Zvýšení počtu veřejných ploch a jejich revitalizace s důrazem na 
budování zelené infrastruktury s cílem zlepšení kvality života v 
sídlech a posílení jejich adaptability na změnu klimatu a snížení 
znečištění

3. Posílení a ochrana biologické rozmanitosti, ekosystémových služeb a 
zachování přírodních stanovišť, ochrana přírodního dědictví

4. Snížení znečištění horninového prostředí



CP 3 – Propojenější Evropa
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• Doprava

1. Rozšíření transevropské (TEN-T) dálniční a železniční sítě 
včetně přípravy a zahájení výstavby vysokorychlostních 
železničních tratí

2. Výrazné posílení a zatraktivnění městské a příměstské 
veřejné hromadné dopravy (infrastruktura a vozidla)

3. Výrazné zrychlení přechodu na čistou mobilitu zejména 
prostřednictvím budování infrastruktury pro využití alternativních 
paliv v dopravě (dobíječky pro elektromobily, plnící stanice na 
vodík a biometan)

• Internet

1. Zvýšení pokrytí a zabezpečení dostupnosti infrastruktury pro 
vysokorychlostní internet o velmi vysoké kapacitě pro 
domácnosti, podniky a socioekonomické aktéry 



CP 4 – Sociálnější Evropa
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• Vzdělávání
1. Zvýšení digitálních dovedností, dosažení vyšší úrovně adaptability 

na trhu práce, zvýšení občanské kompetence, zvýšení relevance 
studia, internacionalizace vysokoškolského prostředí

2. Zvýšení kvality vzdělávání, kompetencí, zlepšení rovného přístupu ke 
kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě, překonávání 
nerovností na základě socioekonomického zázemí a prevence 
předčasných odchodů žáků a studentů ze vzdělávání

3. Zvýšení úrovně kvality celoživotního vzdělávání 

4. Zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání s důrazem na 
posílení kompetencí a rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu 
vzdělávání a odborné přípravě

5. Zvýšení kvality vzdělávání v regionálním školství rozvojem 
infrastruktury



CP 4 – Sociálnější Evropa … pokračování
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• Trh práce a zaměstnanost
1. Zlepšení přístupu k zaměstnání osobám znevýhodněným na trhu práce 

a zlepšení pracovního uplatnění v automatizované, digitalizované a 
sociální ekonomice, rozvoj samostatně výdělečné činnosti a 
sociálního podnikání. Zavedení flexibilních a alternativních forem práce. 
Přizpůsobení pracovního procesu starším osobám a zaměstnancům

2. Zvýšení efektivnosti a  modernizace služeb zaměstnanosti, vytvoření 
komplexního systému poradenství založeného zejména na 
individualizaci, který reaguje na změny na trhu práce

3. Prosazování rovnováhy mezi muži a ženami na trhu práce, 
slaďování práce a osobního života

4. Zvýšení souladu mezi požadavky trhu práce a skutečnou kvalifikační 
úrovní pracovní síly, adaptace na Průmysl 4.0



CP 4 – Sociálnější Evropa … pokračování
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• Sociální služby
1. Zvýšení dostupnosti a rozvoje sítě sociálních služeb, zdravotních 

služeb, služeb na sociálně zdravotním pomezí, služeb zaměřených na 
prevenci ztráty bydlení a udržení bydlení a služeb pro rodiny a děti, 
včetně jejich deinstitucionalizace 

2. Zlepšení integrace nejchudších osob a ohrožených chudobou

3. Zavedení služby prevence a intervence v oblasti služeb pro rodiny 
a děti, včetně rozvoje komunitního života

4. Zvýšení úrovně rovných příležitostí, integrace znevýhodněných osob 
a marginalizovaných skupin včetně Romů a příslušníků jiných zemí 
a aktivního přístupu místních aktérů

5. Zlepšení infrastruktury sociálních služeb včetně deinstitucionalizace 
směrem do komunity a podpory sociálního bydlení 



CP 4 – Sociálnější Evropa … pokračování
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• Kulturní dědictví a cestovní ruch
1. Rozvoj potenciálu kulturních památek, muzeí, knihoven a veřejné 

infrastruktury cestovního ruchu pro podporu vzdělávání a posílení 
lokální ekonomiky



CP 5 – Evropa bližší občanům
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• Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)
1. Snížení disparit a udržitelný rozvoj venkovských oblastí zejména 

prostřednictvím budování infrastruktury, podporou všech úrovní 
vzdělávání, bezpečnosti, sociálních služeb, kultury a veřejné 
infrastruktury cestovního ruchu



FST – Transformace na klimaticky neutrální ekonomiku
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• Umožnit regionům a lidem řešit sociální, hospodářské 
a environmentální dopady transformace na klimaticky 
neutrální ekonomiku. 

• produktivní investice do MSP, včetně začínajících podniků, které vedou k 
hospodářské diverzifikaci a přeměně

• zakládání nových podniků, mj. podnikatelských inkubátorů a poradenství

• VaI, přenos pokročilých technologií, digitalizace a digitálního propojení

• zavádění technologií a infrastruktur pro cenově dostupnou čistou energii, do 
snižování emisí skleníkových plynů, energetické účinnosti a energie z OZE

• obnova a dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a projektů pro nové využití

• posílení oběhového hospodářství mj. předcházením vzniku odpadů, jejich 
snižováním, účinným využíváním zdrojů, opětovným používáním a recyklací

• zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků, aktivní začleňování 
uchazečů o zaměstnání



Příprava projektů



Koordinovaný přístup k veřejným investicím
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• Národní investiční plán

• Centrum podpory veřejných investic v regionech
1. Podpora přípravy projektů

2. Financování realizace investic (fondy)



Diskuse



David Valíček, tel. 224 861 569, 
david.valicek@mmr.cz

Děkuji za pozornost


