
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

Vážení čtenáři,  

 

Ministerstvo pro místní rozvoj zajišťuje v oblasti regionální politiky a strukturálních fondů především informační a metodickou podporu vyšším 

územním samosprávným celkům, městům, obcím a jejich sdružením. Jedním ze základních cílů ministerstva je snaha o úspěšný rozvoj českých 

regionů, zejména se zaměřením na jejich soudržnost a zvyšování konkurenceschopnosti. Každý z regionů přitom potřebuje ke svému úspěšnému 

a efektivnímu rozvoji prostředky, které dokáží obsáhnout jeho potenciál a specifické potřeby. Jedním z nejvýznamnějších zdrojů pro financování 

tohoto rozvoje tvoří zejména fondy Evropské unie. 

Tato publikace má proto za cíl pomoci všem obcím, aby se lépe orientovaly v systému evropských dotačních titulů. Její koncepce je 

přizpůsobena regionální struktuře v České republice. Zároveň je koncipována v souladu se strukturou jednotlivých programů a také hierarchicky 

odpovídá počtu obyvatel v obcích.  

Věřím, že publikace pomůže zastupitelům obcí rychle identifikovat vhodné dotační tituly a předkládat konkrétní projekty tak, aby rozvoj našich 

regionů byl co možná nejefektivnější.  

 

Ing. Rostislav Vondruška 
ministr pro místní rozvoj 
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Úvod 
s Publikace slouží pro potřeby obcí, které při hledání dotačních titulů z fondů EU pro své projektové záměry potřebují metodickou pomoc. 

Publikaci je možno chápat jako návod, který dle kritéria počtu obyvatel obce uvádí možnosti aktivit, na které lze žádat dotace. 
 

s Výchozími dokumenty pro určení dotačních titulů a příjemců podpory jsou převážně aktualizované zveřejněné prováděcí dokumenty 
jednotlivých operačních programů a Programu rozvoje venkova (PRV). Příjemce podpory však musí sledovat výzvy jednotlivých oblastí 
podpory v rámci operačních programů a PRV, které blíže specifikují podmínky pro předkládání žádostí o podporu.  

 

s Publikace je prvotně určena pro obce samotné, především pro starosty a představitele místní samosprávy, ti se s publikací mohou lépe 
orientovat v možnostech kde žádat finanční podporu na své projekty a za jakých podmínek. Publikace je určena především obcím, svazkům 
obcí a organizacím zřizovanými a zakládanými obcemi jako příjemcům podpory. 

 

s V ČR je systém podpory a čerpání dotací u obcí obecně nastaven mimo jiné dle počtu obyvatel. Proto byla pro účely publikace v souladu 
s programy nastavena hranice počtu obyvatel takto: 
ü Všechny obce (u dotačního titulu kde je příjemcem obec bez omezení počtu obyvatel). 
ü Obce do 500 obyvatel. 
ü Obce od 500 do 4999 obyvatel. 
ü Obce od 5000 do 49999 obyvatel. 
ü Obce nad 50000 obyvatel. 
ü Specifičtí příjemci. 

 

s První kategorie velikosti obce není koncipována dle počtu obyvatel, jelikož jsou v operačních programech a v PRV uvedeny i obce bez omezení 
počtu obyvatel, jde o dotační tituly pro všechny obce. V dalších kategoriích již je uveden výčet množností čerpání financí z dotačních titulů dle 
počtu obyvatel. V každé kapitole jsou uvedeny příslušné operační programy resp. Program rozvoje venkova, zdroj informací, oblasti podpory a 
jednotlivé aktivity a také upřesnění příjemce dotací. Vzhledem ke svému specifickému postavení a operačním programům není do publikace 
zahrnuto hl. město Praha. 

s Publikace je sestavena k měsíci říjnu 2009 a je tedy nutné, aby uživatel průběžně sledoval změny v prováděcích dokumentech programů a 
jednotlivé výzvy k předkládání projektů. 

s Publikace je také dostupná na internetových stránkách ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz a www.strukturalni-fondy.cz a bude 
postupně aktualizována.   

 

http://www.mmr.cz
http://www.strukturalni-fondy.cz
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Dotační tituly pro všechny obce 
Operační program Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava 
Zdroj Prováděcí dokument ROP SM, verze 0.6 2007 (http://www.rr-strednimorava.cz/file/940/)  
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity 
Podrobný popis je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu a kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována ve vyhlášených výzvách. Příjemce 

Oblast podpory 1.1 - Regionální dopravní infrastruktura 
Podoblast podpory 1.1.1 – silnice II. a III.třídy 
s Realizace aktivit v rámci přípravy, realizace a koordinace integrovaných projektů. 
s Stavební úpravy a případné rozšíření, modernizace a výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy a ve vazbě na ně i úseků místních a 

účelových komunikací (zajištění dostupnosti center a napojení hlavních silničních tahů). 
s Odstraňování nebezpečných míst na silnicích II. a III. třídy a ve vazbě na to i na místních a účelových komunikacích. 
s Úprava frekventovaných silnic II. a III. třídy (ve vazbě na ně i místních a účelových komunikací) v blízkosti sídel s vazbou na zkvalitňování 

životního prostředí obyvatel. 
s Realizace opatření snižujících dopady provozu na silnicích II. a III. třídy (ve vazbě na ně i na místních a účelových komunikacích) na 

ekosystémy. 
s Zlepšení napojení rozvojových průmyslových areálů a objektů na regionální síť silnic II. a III. třídy prostřednictvím výstavby nebo stavební 

úpravy a případného rozšíření místních komunikací. 
s Infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti, prevenci a řešení rizik. 
 

Podoblast podpory 1.1.2 – Letiště 
s Realizace aktivit v rámci přípravy, realizace a koordinace integrovaných projektů. 
s Výstavba, modernizace a stavební úpravy a případné rozšíření infrastruktury sloužící pro regionální letiště (budovy i plochy) a nákup 

technických zařízení a dalšího vybavení pro regionální letiště. 

Obce Zlínského a Olomouckého kraje. 
Dobrovolné svazky obcí. 
Organizace zřizované nebo zakládané a 
obcemi. 

Oblast podpory 1.2 - Veřejná doprava 
Podoblast podpory 1.2.1 – Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky 
s Realizace aktivit v rámci přípravy, realizace a koordinace integrovaných projektů. 
s Budování přestupních terminálů integrované veřejné dopravy. 
s Stavební úpravy a případné rozšíření nevyhovujících zastávek veřejné dopravy a jejich výstavba. 
s Bezbariérové úpravy zastávek a souvisejícího vybavení přístupových cest. 
s Zavádění moderních a ekologických technologií ve veřejné dopravě (informační systémy, systémy umožňující přednost dopravních prostředků 

hromadné dopravy na křižovatkách apod.). 
Oblast podpory 1.3 - Bezmotorová doprava 
s Realizace aktivit v rámci přípravy, realizace a koordinace integrovaných projektů. 
s Výstavba regionálně významných stezek pro bezmotorovou dopravu a jejich napojení dle strategických dokumentů platných pro danou oblast. 
s Realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti bezmotorové dopravy. 
s Realizace opatření pro preferenci bezmotorové (zejména cyklistické) dopravy. 

Obce Zlínského a Olomouckého kraje. 
Dobrovolné svazky obcí. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 

http://www.rr-strednimorava.cz/file/940/)
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Operační program Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 
Zdroj Prováděcí dokument ROP MS, verze v3.04, 3.11.2008 (http://www.rr-moravskoslezsko.cz/folder/376/) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity 
Podrobný popis je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu a kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována ve vyhlášených výzvách. Příjemce 

Oblast podpory 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury 
Dílčí oblast: 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava 
s Opatření na komunikacích, vedoucí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu („bezpečné“ přechody pro chodce, zpomalovací pruhy, ochranné 

(dělící nebo směrovací) ostrůvky, zvýrazněné dopravní značení, s tím související komunikace pro pěší - chodníky) – budou zvýhodněny projekty 
kombinující více bezpečnostních prvků; žadatel uvede ve zdůvodnění projektu zhoršené podmínky pro bezpečnost cyklo a pěší dopravy – 
intenzitu dopravy, míru nehodovosti apod. 

s Výstavba a modernizace cyklotras a cyklostezek prioritních z hlediska Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje 
– se zdůvodněním vysoké intenzity dopravy a nehodovostí. 

s Výstavba a modernizace ostatních cyklotras a cyklostezek v regionu – s odůvodněným významem z hlediska využívání cyklodopravy v dojížďce 
do zaměstnání, za zábavou, s vysokou intenzitou dopravy a nehodovostí. 

s Výstavba, modernizace a rekonstrukce systémově vymezených místních komunikací u vymezených významných průmyslových zón regionu 
(Nošovice, Mošnov), zlepšujících dopravní dostupnost současných nebo plánovaných podnikatelských aktivit nebo kulturních či přírodních cílů, 
přispívajících k rozvoji obcí. 

Obce Moravskoslezského kraje. 
Dobrovolné svazky obcí. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 

Oblast podpory 1.3 - Rozvoj dopravní obslužnosti 
Dílčí oblast: 1.3.1 Integrace veřejné dopravy a rozvoj její infrastruktury 
s Zavádění integrovaných systémů veřejné dopravy na úrovni kraje a jejich integrace. 
s Odbavovací systémy (na základě jednotného standardu pro dopravní aplikace u všech dopravců v kraji), provázání s řídícím a informačním 

systémem vozidel veřejné dopravy, 
s Zavádění řídících a informačních systémů pro městskou hromadnou dopravu. 
s Budování a rekonstrukce přestupních terminálů pro přestup mezi jednotlivými dopravními systémy, včetně zajištění návaznosti na individuální 

dopravu – parkoviště typu P+R 
s Rekonstrukce a budování vybraných zastávek veřejné dopravy (železniční, autobusové, MHD) – budou posuzovány z hlediska vytížení a 

významnosti 
s Doplňující stavby integrující jednotlivé druhy dopravy – menší projekty zvyšující dostupnost, bezpečnost a atraktivitu přestupních terminálů 

(bezbariérový přístup, nástupní ostrůvky, úschovny kol apod.) 
s Opatření pro preferenci hromadné, cyklistické a pěší dopravy ve městech před dopravou individuální (dopravní signalizace, vyhrazené pruhy pro 

MHD apod.). 
 

Dílčí oblast: 1.3.2 Nákup dopravních prostředků veřejné dopravy včetně specifického vozového parku 
s Modernizace vozového parku pořízením dopravních prostředků šetrných k životnímu prostředí a zvyšujících atraktivitu veřejné dopravy 
s Podpora modernizace vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob (vlaky, tramvaje, trolejbusy) 
s Zlepšení dostupnosti veřejné dopravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace pořízením a modernizací vozového parku 

(bezbariérová vozidla) 
s Doprovodná infrastruktura spojená s provozem pořizovaných vozidel (místa pro stání, garáže, plničky (jen na plyn) atd. 

Obce Moravskoslezského kraje. 
Dobrovolné svazky obcí. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/folder/376/)
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Oblast podpory 2.1 - Infrastruktura veřejných služeb 
s Vytváření a vybavení oborových center praktické přípravy pro klíčové obory MS kraje. Tato centra budou vznikat jak v rámci stávající sítě škol, 

tak při vybraných centrech celoživotního vzdělávání. 

Platí u projektů zaměřených na oborová 
centra (jinak oblast podpory zaměřena na 
projekty obcí nad 50000 obyvatel). 

Oblast podpory 2.2 - Rozvoj cestovního ruchu 
Dílčí oblast 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu 
s Rozvoj přírodních, kulturních a industriálních památek, technických zajímavostí a kulturního dědictví, vhodných pro využití v cestovním ruchu. 
s Zkvalitňování doprovodné infrastruktury v rámci těchto památek (přístupové komunikace, doprovodné parkoviště, doprovodné stravovací 

zařízení apod.). 
s Cílená podpora vybraných objektů či míst při formálním postupu žádosti o zařazení do UNESCO. Podpora při budování či rekonstrukci vhodné 

infrastruktury u těchto objektů / atraktivit. 
s Výstavba či obnova vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství. 
s Podpora výstavby či obnovy vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství sloužící pro turisty a cestovní ruch, včetně zpřístupnění pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 
s Podpora projektů se zásadním vlivem na rozvoj cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji. 
s Modernizace a rozvoj areálů zimních sportů (především v Beskydách a Jeseníkách) s prioritou komplexnosti těchto areálů (např.jednotné 

odbavovací a informační systémy) a s předpokladem možností celoročního využití. 
s Modernizace a rozvoj atrakcí (zařízení a produktů) zvyšujících atraktivitu regionu a prodlužující sezónnost v regionu (např. návštěvnická centra, 

rekreačně zábavní areály a další atrakce ). 
s Rozvoj a rekonstrukce orientačně–informačního systému cestovního ruchu. 
s Zřizování nových naučných stezek pro cestovní ruch (včetně značení a doprovodné infrastruktury). 
s Výstavba a propojování hippostezek (včetně značení doprovodné infrastruktury). 
s Výstavba doprovodné infrastruktury pro vodní aktivity a vodní turistiku na vodních tocích. 
s Rozvoj a rekonstrukce značených turistických tras pro pěší a běžky (včetně značení a doprovodné infrastruktury) 
s Vyznačení a rekonstrukce cykloturistických tras a výstavba a rekonstrukce cykloturistických stezek včetně značení a doprovodné infrastruktury – 

značení/výstavba/rekonstrukce cyklostezek a cyklotras je vázána pouze na komplexní projekty cestovního ruchu, tj. na napojení turistických 
atraktivit (realizovaných v rámci sportovní,rekreační a lázeňské vybavenosti či kulturních a přírodních památek a kulturního dědictví) na již 
existující sítě značených cyklotras/cyklostezek). 

Obce Moravskoslezského kraje. 
Dobrovolné svazky obcí. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 
V rámci této dílčí oblasti podpory mohou 
být příjemci obce bez omezení velikosti, s 
výjimkou projektů týkajících se rozvoje 
kulturního dědictví a kulturních památek, 
které budou z ROP MS podporovány pouze 
v obcích s počtem obyvatel 500 a více. 

Oblast podpory 2.2 - Rozvoj cestovního ruchu 
Dílčí oblast 2.2.2 Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení 
s Zvýšení kvality ubytování a doprovodných služeb. 
s Výstavba, rozšíření kapacity a rekonstrukce/modernizace hromadných ubytovacích zařízení pro potřeby cestovního ruchu 
s Modernizace, rozšíření a vybudování doprovodné infrastruktury k hromadným ubytovacím zařízením (hřiště, bazény, relaxační, zábavní a 

sportovní zařízení apod.) sloužící zejména hostům těchto ubytovacích zařízení. 
s Modernizace, rozšíření nabídky a vybudování doprovodné stravovací a občerstvovací infrastruktury hromadných ubytovacích zařízení sloužící 

zejména hostům těchto ubytovacích zařízení a odpovídající kapacitě a charakteru těchto ubytovacích zařízení. 
s Úschovny a půjčovny sportovní výstroje a výzbroje (např. lyží, kol apod.). 
s Vybavení pro základní servis (zejména kol, lyží apod.) typu myčky kol, pračky a sušárny výstroje atd, uzamykatelné boxy na kola apod. 
s Dětské koutky, herny apod. 
s Parkovací plochy, příjezdové komunikace jako součást komplexních projektů. 

 
 
 
 
Obce Moravskoslezského kraje. 
Dobrovolné svazky obcí. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 
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s Vzdělávání personálu (zaměstnanců). 
 

Dílčí oblast 2.2.3 Zkvalitnění práce turistických informačních center 
s Modernizace vybavení (včetně IT). 
s Vzdělávání zaměstnanců. 
s Rekonstrukce prostor, příp. pořízení nemovitosti. 
s Vybavení a zařízení pro systémy veřejného informování turistů (světelné panely, obrazovky, web kamery). 
 

Dílčí oblast 2.2.4 Organizace a kooperace v cestovním ruchu 
s Vybavení pro činnost organizace destinačního managementu. 
s Vytváření nových partnerství v cestovních ruchu. 
s Statistická šetření spokojenosti návštěvníků kraje. 
s Zpracování a aktualizace marketingových a odborných studií na podporu rozvoje cestovního ruchu v regionu. 
s Vývoj a zpracování produktů a produktových balíčků s důrazem na asociační produkty turistického regionu. 
s Rozvoj forem a zaměření marketingové komunikace s trhy. 
s Využití již připravených produktů a jejich zformování do produktových balíčků do trhem požadované podoby. 
s Pořádání odborných seminářů a konferencí na téma cestovního ruchu, účast na výstavách a veletrzích cestovního ruchu. 
s Vzdělávání aktérů rozvoje cestovního ruchu. 
s Tvorba a distribuce informačních a propagačních materiálů pro podporu cestovního ruchu na úrovni celého turistického regionu Severní Moravy 

a Slezska. 
s Vytvoření celokrajského rezervačního a informačního systému. 
s Tvorba informačních a propagačních materiálů pro podporu cestovního ruchu na úrovni turistické oblasti. 
s Vývoje a zpracování produktů a produktových balíčků s důrazem na asociační produkty turistických oblastí. 
s Vytváření nových širokých partnerství (sdružení cestovního ruchu) a jejich propagace. 
s Vzdělávání aktérů rozvoje cestovního ruchu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obce Moravskoslezského kraje. 
Dobrovolné svazky obcí. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 
 
 
 

Oblast podpory 2.3 - Podpora využívání brownfields 
s Regenerace brownfields pro nezemědělské a nepodnikatelské účely, resp.na využití brownfields, jejichž plocha využitá pro zpracovatelský 

průmysl bude menší než 50 % celkové rozlohy. 
s Projektová příprava regenerace, včetně potřebných průzkumů. 
s Podpora majetkoprávního řešení lokalit. 
s Demolice nepoužitelných objektů a vyklizení pozemků. 
s Odstranění ekologických zátěží – pouze v případě, že se nejedná o závažnou ekologickou zátěž, která spadá do působnosti OPŽP. O závažnosti 

zátěže bude rozhodovat MŽP na základě podkladů předaných žadatelem, před předložením žádosti o financování z ROP. 
s Vybudování dopravní a technické infrastruktury nutné pro budoucí využití území na hranici pozemku. 
s Regenerace objektů – pouze výjimečně v ekonomicky opodstatněných případech. 
s Koordinace regenerace brownfields, aktualizace a rozvoj databáze brownfields, partnerství pro sladění zájmů veřejných a privátních subjektů, 

které jsou v procesu regenerace a revitalizace zapojeny. 

Obce Moravskoslezského kraje. 
Dobrovolné svazky obcí. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 

Oblast podpory 5.2 - Podpora absorpční kapacity 
s Podpora iniciace a přípravy projektů v regionu pro regionální i tématické operační programy. 

Obce Moravskoslezského kraje. 
Dobrovolné svazky obcí. 
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s Podpora při realizaci projektů. 
s Rozvoj lidských zdrojů související s přípravou a realizací projektů. 
s Podpora partnerství a výměny zkušeností a dobrých praktik. 
 
Operační program Regionální operační program regionu soudržnosti Jihovýchod 
Zdroj Prováděcí dokument ROP JV, verze 1.14, 31.8.2009  

(http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/dokumenty-ke-stazeni/aktualni-dokumenty) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity (typ podpory) 
Podrobný popis je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu a kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována ve vyhlášených výzvách. Příjemce 

Oblast podpory 1.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 
s Instalace moderních informačních a odbavovacích systémů pro cestující. 
s Výstavba a technické zhodnocení přestupních terminálů a souvisejících záchytných parkovišť i dalšího zázemí pro veřejnou hromadnou dopravu 

(VHD), vybavení stávajících zastávek a terminálů bezbariérovým přístupem. 
s Instalace zařízení dopravní telematiky – naváděcí, informační a dispečerské systémy. 
s Výstavba návazných systémů Park and Ride (parkoviště pro osobní vozy s možností přestupu na VHD), Bike and Ride (prostor pro bezpečné 

uschování kola s možností přestupu na VHD), Kiss and Ride (krátkodobé parkovací místo sloužící k naložení a vyložení osob a materiálu při 
přestupu na VHD) apod.. 

s Nákup ekologických dopravních prostředků a modernizace a rekonstrukce dopravních prostředků ve VHD (mimo drážních vozidel) zajišťující 
základní dopravní obslužnost v rámci závazku veřejné služby s významným ekologickým dopadem8 (např. vedoucí k významnému snížení emisí 
dopravního prostředku). 

Obce Jihomoravského kraje a kraje 
Vysočina. 
Dobrovolné svazky obcí. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 

Oblast podpory 1.3 - Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob 
s Nákup nových vozidel a modernizace stávajících drážních vozidel zajišťujících VHD, příměstskou regionální železniční dopravu, příp. vozidel 

používaných v systémech kombinujících železniční a tramvajovou dopravu (tram-train). Zvláštní podporu budou mít vozidla s ekologickým 
(elektrickým, příp. splňujícím normy pro kolejová vozidla EURO3A (do 31.12.2011) a následně EURO3B (od 1.1.2012) pohonem. 

Oblast podpory 1.4 - Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou dopravu 
s Výstavba a technické zhodnocení cyklostezek (dopravní značení C8 a C10), společných stezek pro chodce a cyklisty (dopravní značení C9) a 

komunikací pro bezmotorová vozidla (dopravní značení B11) v podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených komunikací s 
vyloučením automobilové dopravy, řešení kolizních míst (křížení cyklostezek s jinými pozemními komunikacemi – např. světelné signalizační 
zařízení aj.). 

s Přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací (např. bezbariérový přístup, zvuková a jiná 
signalizace pro nevidomé atd.). 

Obce Jihomoravského kraje a kraje 
Vysočina. 
Dobrovolné svazky obcí. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 

Oblast podpory 2.1 – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 
s Výstavba, technické zhodnocení turistické infrastruktury (např.: kongresových či lázeňských center, sportovně rekreačních zařízení vč. 

infrastruktury pro rekreační plavbu, skanzenů, turistických informačních center pro turisty, zoologických zahrad aj.) včetně pořízení technického 
zařízení s prokazatelným dopadem na cestovní ruch. 

s Technické zhodnocení, zachování a zpřístupnění památek regionálního významu pro potřeby CR (kulturní i technické památky) včetně nezbytné 
doprovodné infrastruktury (značení, sociální zařízení, mobiliář, odpočívadla aj.). 

s Výstavba a technické zhodnocení, ubytovacích a stravovacích zařízení s přímou vazbou na cestovní ruch (samostatná stravovací zařízení 
nebudou podporována). 

s Značení a úprava cyklotras (které netvoří komunikace II. a III. třídy), výstavba a technické zhodnocení turistických tras a stezek pro pěší a 

Obce Jihomoravského kraje a kraje 
Vysočina. 
Dobrovolné svazky obcí. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 

http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/dokumenty-ke-stazeni/aktualni-dokumenty)
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lyžaře, naučných stezek včetně doplňkového zařízení (např. cyklistická parkoviště, úschovny kol, odpočívadla apod.), výstavba hipostezek a 
doprovodné infrastruktury (např. úvaziště). Důraz při trasování bude kladen na propagaci NATURA 2000. 

s Výstavba, úprava a technické zhodnocení přístupových komunikací k turisticky využitelným objektům (vyjma ubytovací a stravovací zařízení a 
kongresová a lázeňská centra) a památkám nadregionálního významu (např. k Národním kulturním památkám a UNESCO památkám, k 
lyžařským vlekům, k naučným stezkám, k turistickým stezkám apod.)., které netvoří komunikace II. a III. třídy, včetně související doprovodné 
infrastruktury (tj. např. chodníky a parkovací plochy atp.). 

Oblast podpory 2.2 – Rozvoj služeb v cestovním ruchu 
s Tvorba marketingových strategií a strategií perspektivních a konkurenceschopných forem CR regionálního významu. 
s Podpora a propagace specifických regionálních turistických produktů. 
s Vytváření místních a regionálních systémů informování turistů o atraktivitách cestovního ruchu (o lokalitách NATURA 2000). 
s Kulturní akce s dlouhodobým a významným regionálním dopadem. Jsou podporovány pouze pravidelně se konající a zajištěné kulturní akce, 

které mají vždy inovační charakter od fáze akce předešlé a to pouze v jejich náběhové fázi. 
s Rozvoj informačních systémů cestovního ruchu a míst s veřejně přístupným internetem pro turisty a návštěvníky regionu (webové stránky, 

rezervační systémy, informační kiosky atp.). 
s Marketingové a informační kampaně orientované na propagaci regionu jako jedinečné turistické destinace (tvorba nových i vícejazyčných 

tištěných a elektronických propagačních materiálů a předmětů, účast na veletrzích a workshopech cestovního ruchu atd.). 

Obce Jihomoravského kraje a kraje 
Vysočina. 
Dobrovolné svazky obcí. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 

 
Operační program Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod 
Zdroj Prováděcí dokument ROP SV, verze 4.0, 23.1.2009  

(http://www.rada-severovychod.cz/regionalni-operacni-program-nuts-ii-sv/zakladni-informace-o-rop-sv) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity (typ podpory) 
Podrobný popis je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu a kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována ve vyhlášených výzvách. Příjemce 

Oblast podpory 1.2 - Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území 
s Infrastruktura a technické vybavení pro veřejnou dopravu, integrované dopravní systémy a ekologizace ve veřejné dopravě. 
s Podpora obnovy vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob. 
s Rozvoj infrastruktury pro cyklistickou dopravu se zaměřením na zvýšení bezpečnosti provozu. 
Oblast podpory 1.3 - Rozvoj veřejných mezinárodních letišť 
s Rozvoj leteckého provozu na veřejných mezinárodních letištích na území NUTS II Severovýchod - rekonstrukce, modernizace a výstavba letištní 

infrastruktury – odbavovacích terminálů, palivového hospodářství, technické vybavenosti (parkoviště, zázemí pro hasiče,…) a investic spojených 
s letištní plochou (rozšíření, světla, stojánky,…). 

s Dopravní napojení areálů letiště. 
s Splnění dalších podmínek leteckého provozu odpovídajícímu statutu letiště včetně bezpečnostního zázemí. 

Obce Libereckého, Královehradeckého a 
Pardubického kraje. 
Dobrovolné svazky obcí. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 

Oblast podpory 3.1 - Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR 
s Modernizace a zvyšování kapacit základní infrastruktury cestovního ruchu. 
s Obnova a rozvoj doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch. 
s Podpora revitalizace kulturně-historických a technických památek s cílem zvýšit atraktivitu území z hlediska CR. 
s Podpora zajištění dostupnosti turistických atraktivit. 
s Tvorba produktů a propagace infrastruktury CR podporované v rámci dané oblasti podpory. 

Obce Libereckého, Královehradeckého a 
Pardubického kraje. 
Dobrovolné svazky obcí. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 

http://www.rada-severovychod.cz/regionalni-operacni-program-nuts-ii-sv/zakladni-informace-o-rop-sv)
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Oblast podpory 3.2 - Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR 
s Podpora zpracování analytických a koncepčních materiálů v oblasti cestovního ruchu. 
s Podpora vzniku a činnosti organizací cestovního ruchu a podpora partnerství v cestovním ruchu. 
s Marketingová podpora cestovního ruchu. 
s Budování a rozvoj informačních systémů cestovního ruchu. 
s Podpora produktů a programů cestovního ruchu. 

 

 
Operační program Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad 
Zdroj Prováděcí dokument ROP SZ, verze 11.0, 28.8.2009  

(http://www.nuts2severozapad.cz/pro_zadatele/vyzvy_a_dokumentace/aktualni_vyzvy/vyzva_c_10/) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity (typ podpory) 
Podrobný popis je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu a kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována ve vyhlášených výzvách 
(k předkládání projektů po datu 28.8.2009). 

Příjemce 

Oblast podpory 4.1 - Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR 
s Výstavba, obnova, rozvoj, rekonstrukce a úpravy základní a doprovodné infrastruktury pro turistiku (např. informační centra, turistické trasy, 

naučné stezky, hippostezky, lyžařské trasy a areály, včetně přístřešků, odpočívadel, systémů značení, zařízení pro úpravu tratí, přístaviště a mola 
pro vodní turistiku, další aktivity pro provozování ekoturistiky apod.). 

s Revitalizace a zpřístupnění kulturních, technických a průmyslových památek, kulturního dědictví a ostatních turisticky významných objektů pro 
jejich využití v CR (např. rozhledny, muzea, expozice, galerie, informační centra). 

s Modernizace a úprava lázeňské infrastruktury pro zlepšení standardu a kvality služeb pro tradiční i moderní formy lázeňství („wellness“), 
realizace bezbariérových přístupů a dalších úprav pro zdravotně postižené návštěvníky. 

s Výstavba a rekonstrukce podmiňující dopravní infrastruktury zajišťující dostupnost a kvalitní přístup k místům s atraktivitami CR (komunikace, 
parkoviště, chodníky, pěší stezky, systémy značení apod.). 

Obce Ústeckého a Karlovarského kraje. 
Dobrovolné svazky obcí. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 

 
Operační program Regionální operační program regionu soudržnosti Jihozápad 
Zdroj Prováděcí dokument ROP JZ, verze 3.0, revize č. 2, 1.3.2009 (http://www.rr-

jihozapad.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200047&id_ktg=1026&p1=1288) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity (typ podpory) 
Podrobný popis je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu a kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována ve vyhlášených výzvách. Příjemce 

Oblast podpory 1.2 – Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu 
s Modernizace, popř. výstavba železničních stanic a zastávek. 
s Modernizace, popř. výstavba autobusových nádraží a zastávek. 
s Výstavba nebo modernizace dopravních terminálů pro veřejnou dopravu. 
s Výstavba nebo modernizace parkovišť pro přestup na veřejnou dopravu. 
s Budování nebo modernizace informačních systémů ve veřejné dopravě. 
s Technické prostředky pro rozvoj integrovaných dopravních systémů. 
s Příprava koncepcí, studií a projektů zaměřených na řešení rozvoje dopravní obslužnosti v regionu a jeho částech včetně přípravy nezbytné 

související dokumentace. 

Obce Plzeňského a Jihočeského kraje. 
Dobrovolné svazky obcí. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 
Provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy. 

http://www.nuts2severozapad.cz/pro_zadatele/vyzvy_a_dokumentace/aktualni_vyzvy/vyzva_c_10/)
http://www.rr
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Oblast podpory 1.3 – Modernizace vozového parku veřejné dopravy 
s Nákup, popř. modernizace kolejových vozidel pro přepravu osob. 
s Nákup jiných než kolejových vozidel pro přepravu osob. 
s Přestavba autobusů na ekologický pohon využívající případně i alternativní paliva. 

Oblast podpory 1.5 – Rozvoj místních komunikací 
s Výstavba, rekonstrukce nebo modernizace místních komunikací pro napojení nových rozvojových ploch. 
s Odstraňování bodových závad na místních komunikacích (např. křižovatky, přejezdy, mosty). 
s Rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba místních komunikací pro zvýšení bezpečnosti dopravy. 
s Rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba místních komunikací pro zlepšení dostupnosti částí obcí. 
s Výstavba místních komunikací vyvolaná modernizací silniční sítě. 

Obce Plzeňského a Jihočeského kraje 
(obcím do 500 obyvatel je komplementárně 
k PRV poskytována podpora pouze v 
případě projektů s výší způsobilých výdajů 
nad 5 000 000,- Kč.). 
Dobrovolné svazky obcí. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 

Oblast podpory 3.3 – Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu 
s Služby na podporu rozvoje cestovního ruchu (modernizace a vybavení informačních center, veletrhy cestovního ruchu apod.). 
s Zavádění ICT v oblasti řízení a propagace cestovního ruchu (např. budování a rozvoj internetových informačních systémů cestovního ruchu, 

tvorba rezervačních a objednávkových systémů). 
s Propojení nabídky atraktivit a služeb do celků vytvářejících produkty cestovního ruchu (Produktem cestovního ruchu se rozumí ucelená nabídka 

atraktivit, základních i doplňkových služeb a potenciálních zážitků (zábava, gastronomie, sport, zájezdy, poznávání, soutěže) s vazbou na 
doplňkové služby (ubytování, stravování, rezervace) a propagaci (marketing) akce – turistické balíčky. Destinační management, a společná 
propagace regionu, rozvoj ucelených produktů cestovního ruchu apod. 

s Podpora marketingových aktivit v cestovním ruchu (Marketingová a informační kampaň orientovaná na propagaci regionu, tvorba nových i 
vícejazyčných tištěných a elektronických propagačních materiálů a předmětů na podporu rozvoje cestovního ruchu apod. Marketing místa - 
marketingové aktivity ve vztahu k určitému místu, prostoru, jehož cílem je mj. zvýšení návštěvnosti místa, budování image místa, využití a 
rozvíjení místních symbolů, tradic, kulturní diverzity, prezentace turistické oblasti, medializace turistické oblasti apod. 

Obce Plzeňského a Jihočeského kraje. 
Dobrovolné svazky obcí. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 

 
Operační program Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy 
Zdroj Prováděcí dokument ROP SČ, verze 3.4, 9.4.2009  

(http://www.ropstrednicechy.cz/documents.php?mid=922ac186-949f-102b-acac-00e0814daf34) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity (typ podpory) 
Podrobný popis je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu a kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována ve vyhlášených výzvách. Příjemce 

Oblasti podpory 1.2 - Udržitelné formy veřejné dopravy 
1.     Rekonstrukce nevyhovujících a výstavba nových zastávek veřejné dopravy včetně bezbariérové úpravy a souvisejícího vybavení. Podpořeny  
        budou pouze investice do zastávek v majetku obcí. 
s Rekonstrukce, modernizace a budování nových přestupních terminálů integrované veřejné dopravy. Součástí přestupního terminálu mohou být i 

parkovací místa, která jsou pro terminál nezbytná a která jsou součástí projektové dokumentace pro stavební řízení. Maximální počet těchto míst 
je dán počtem obyvatel obce, ve které bude přestupní terminál stát. Za každých 1000 obyvatel obce jsou povolena 2 parkovací místa. Terminály 
musí být přístupné všem dopravcům (rovné podmínky). 

s Zřizování a rozšiřování odstavných ploch systému „Bike and Ride“ u železničních zastávek a významných autobusových terminálů. 
s Zřizování a rozšiřování odstavných ploch systému „Park and Ride“ u železničních zastávek a významných autobusových terminálů. 
s Zavádění moderních a ekologických technologií ve veřejné dopravě (např. telematika). Výstupem projektu nesmí být stejná nebo obdobná 

 
 
Obce Středočeského kraje. 
(aktivita 1 a 6 neplatí pro Mladou Boleslav 
a Kladno). 
Dobrovolné svazky obcí. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 
 

http://www.ropstrednicechy.cz/documents.php?mid=922ac186-949f-102b-acac-00e0814daf34)
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služba, která je již provozována na komerční bázi. Příslušené technické zařízení nesmí být využito za účelem propagace ekonomických subjektů. 
6.     Nákup vozového parku silniční veřejné dopravy se zřetelem na ekologický provoz a využívání alternativních paliv a osoby se sníženou  
        schopností pohybu a orientace. Podporovány budou projekty na nákup nízkopodlažních autobusů, které budou splňovat normu EURO a vyšší a  
        budou plně uzpůsobeny pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Podpořeny budou projekty dopravců, kteří provozují  
        veřejnou linkovou autobusovou osobní dopravu na území Středočeského kraje a jsou zařazeni do závazku veřejné služby. 
s Podpora obnovy vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob. Podporovány budou projekty provozovatelů drážní dopravy na 

nákup nových vlakových souprav, které budou provozovány na předem určených tratích. 
s Zavádění systému Středočeské integrované dopravy (SID) na území Středočeského kraje. Podporovány budou koncepční materiály a analýzy, 

které budou sloužit pro vypracování SID. 
s Výstavba infrastruktury pro ekologickou dopravu (např. výstavba plniček CNG a LPG) - pouze pro využití ve veřejné dopravě. 
s Výstavba cyklistických stezek a cyklistických pruhů ve všech oblastech s potenciálem rozvoje pravidelné cyklistické dopravy. Podporovány 

budou projekty s primárním využitím pro každodenní cyklistickou dopravu. Nebudou podporovány projekty primárně zaměřené na rozvoj 
cestovního ruchu. 

s Realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy. Podporovány budou projekty s primárním využitím pro každodenní cyklistickou 
dopravu. Nebudou podporovány projekty primárně zaměřené na rozvoj cestovního ruchu. 

s Realizace opatření pro preferenci cyklistické dopravy na silničních komunikacích. Podporovány budou projekty s primárním využitím pro 
každodenní cyklistickou dopravu. Nebudou podporovány projekty primárně zaměřené na rozvoj CR. 

 
 
 
 
Obce Středočeského kraje 
(aktivita 1 a 6 neplatí pro Mladou Boleslav 
a Kladno). 
Dobrovolné svazky obcí. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 

Oblast podpory 2.2 – Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu 
s Budování turistických stezek (např. pěší turistické stezky a turistické okruhy, naučné stezky, hippostezky, in-line stezky), vč. stavebních úprav, 

značení, osázení informačními tabulemi a mapami, pořízení mobiliáře, vybudování či rekonstrukce vyhlídek, rozhleden, zřízení půjčoven in-line 
bruslí (vč. vybavení). Jako doplňková aktivita bude podporována propagace turistických stezek (např. mapy). 

s Budování cyklostezek a cyklistických tras s využitím pro cestovní ruch (tzn. nikoli pro každodenní dopravu místních obyvatel), včetně 
stavebních úprav, značení, osázení informačními tabulemi a mapami, pořízení mobiliáře, zřízení půjčoven kol a zajištění cykloservisu (vč. 
vybavení). Jako doplňková aktivita bude podporována propagace cyklostezek, cyklistických tras (např. mapy) a certifikace Cyklisté vítáni. V 
případě, že se žadatel zaváže k certifikaci Cyklisté vítáni, musí být tato provedena nejpozději do 1 roku od ukončení realizace projektu. 

s Rozvoj a obnova infrastruktury pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu, vč. budování přístavišť pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu, 
budování tábořišť (vč. sportovního zázemí, sociálních zařízení, infobodů/recepcí a menších stravovacích zařízení a podobně), budování 
navigačních systémů, pořízení vybavení pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu (vč. např. nákupů lodí), výstavba čerpacích stanic pro 
rekreační lodě. 

s Rekonstrukce a revitalizace kulturních památek alespoň regionálního významu se záměrem využití pro cestovní ruch včetně návazné 
infrastruktury (např. muzea, informační centra, ubytování). 

s Výstavba, rekonstrukce a obnova objektů pro potřeby poznávacího CR (např. skanzeny, muzea, návštěvnická centra, galerie a obdobná zařízení), 
vč. pořízení zařízení a vybavení objektů pro potřeby poznávacího CR (např. pořízení vitrín, osvětlení, bezpečnostní zařízení, tvorba expozice 
vyjma pořízení exponátů). 

s Zřízení, rozšíření a modernizace jednotného informačního systému v turistické destinaci, vč. výstavby, rekonstrukce a vybavení informačních 
center, pořízení navigačních, orientačních a elektronických/internetových systémů, certifikace IC. 

s Výstavba a vybavení ubytovacích zařízení ve vazbě na rozvoj specifických forem CR (např. vodáckou turistiku, cykloturistiku nebo 
ekoturistiku), vč. zázemí pro poskytování stravovacích a doprovodných služeb ve vazbě na aktivní trávení volného času. Podporována bude 
taktéž transformace stávajících nevyužívaných či k jiné funkci sloužícím objektům na ubytovací zařízení. Podporovány budou pouze projekty, 
které se zaváží k následné certifikaci daného ubytovacího zařízení. 

s Rekonstrukce, modernizace a vybavení stávajících ubytovacích zařízení ve vazbě na rozvoj specifických forem CR (např. vodáckou turistiku, 
cykloturistiku, ekoturistiku nebo lázeňský cestovní ruch), vč. zázemí pro poskytování stravovacích a doprovodných služeb ve vazbě na aktivní 
trávení volného času. Podporované budou pouze projekty, jejichž realizací dojde ke zvýšení standardu poskytovaných služeb či k rozšíření 

Obce Středočeského kraje. 
Dobrovolné svazky obcí. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 
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ubytovacích a stravovacích kapacit. Podporovány budou pouze projekty, které se zaváží k následné certifikaci daného ubytovacího zařízení 
(pokud daný typ ubytovacího zařízení certifikaci dosud nemá).Podporovány budou také investice do další doprovodné infrastruktury ve vazbě na 
výše zmíněné typy ubytovacích zařízení (např. pořízení čtyřkolek, kol, lodí, minigolf,wellness zařízení) 

s Výstavba a rekonstrukce přístupových komunikací a cest navazujících na atraktivitu či infrastrukturu CR řešenou v projektu. Tato aktivita bude 
podporovaná pouze jako doplňková. 

s Výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch navazujících na atraktivitu či infrastrukturu CR řešenou v projektu. Tato aktivita bude podporovaná 
pouze jako doplňková. 

s Terénní úpravy (vč. osázení zelení, houpačkami, pískovišti). Tato aktivita bude podporovaná pouze jako doplňková. 
Oblast podpory 2.3 – Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje 
s Podpora iniciace a vytváření řídících a koordinačních struktur v turistických destinacích, vč. zřízení a vybavení kanceláří destinačních 

managementů, podpory lidských zdrojů (např. mzdy, vzdělávání pracovníků destinačních managementů). 
s Tvorba a distribuce propagačních a informačních materiálů a dalších marketingových nástrojů turistických destinací (pouze u projektů 

zaměřených na propagaci turistických destinací a projektů zaměřených na zajištění a propagaci kulturních a sportovních akcí s významným 
dopadem na CR). 

s Prezentace turistických destinací (např. na veletrzích CR), vč. cestovného, ubytování, stravování, pronájmu ploch, účastnických poplatků. 
s Organizace konferencí a seminářů o cestovním ruchu. Podporovány budou pouze projekty zaměřené na akce informačního charakteru (např. 

výměna zkušeností, diskuse, kulaté stoly), a to pouze u projektů zaměřených na propagaci turistických destinací a projektů zaměřených na 
iniciaci a vytváření řídících a koordinačních struktur v turistické destinaci. 

s Zajištění a propagace pravidelných kulturních a sportovních akcí minimálně regionálního charakteru s významným dopadem na rozvoj CR, vč. 
organizačního zajištění, personální kapacity, organizace, ubytování a stravování, pronájmu ploch, tvorbu a distribuci podkladových materiálů a 
výstupů akce. Podpořeny budou jak nové akce, tak obnova zaniklých akcí a tradic nebo rozšíření stávajících akcí. 

Obce Středočeského kraje. 
Dobrovolné svazky obcí. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 

 
Operační program Integrovaný operační program (IOP) 
Zdroj Prováděcí dokument IOP, verze 29. 6. 2009  

(http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity 
Podrobný popis je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu IOP a kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována ve vyhlášených výzvách. Příjemce 

Oblast intervence 2.1 - Zavádění ICT v územní veřejné správě 
s Aktivita a) Sdílení dat s centrálními registry ve veřejné správě a vytváření dalších relevantních registrů pro potřeby územní veřejné správy 
s Aktivita b) Budování komunikační infrastruktury územní veřejné správy. 
s Aktivita c) Vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy. 
s Aktivita d) Elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných 

orgány územní veřejné správy. 

Všechny obce. 
Svazky obcí. 
Organizace zřizované a zakládané obcemi. 

Oblast intervence 3.1 - Služby v oblasti sociální integrace 
s Aktivita a) Investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy 

sociálních služeb (tak aby mohli žít uživatelé sociálních služeb ve svém přirozeném prostředí a byli aktivně zapojeni ve společnosti a na trhu 
práce) – vybráno zatím 27 konkrétních zařízení. 

s Aktivita b) Investiční podpora při zajištění dostupnosti služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených 
romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti – vybráno zatím 12 typově odlišných lokalit. 

Aktivita a) - všechny obce, není pro svazky 
obcí. 
Aktivita b) - všechny obce i svazky obcí. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy)
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Oblast intervence 5.1 - Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví 
s Aktivita b) Realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR. Vzorové projekty 

jsou zaměřené na obnovu a využití konkrétních nemovitých památek, jejich souborů a souvisejících památkově chráněných území k podpoře 
sociálního a ekonomického růstu vytvářením nových kulturních a dalších služeb. 

Všechny obce. 
Svazky obcí. 
Organizace zřizované a zakládané obcemi. 

Oblast intervence 5.3 – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik 
s Aktivita a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí (v úrovni obcí s rozšířenou působností) a krajů. 
s Aktivita b) Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území. 

Aktivita a) jen pro obce s rozšířenou 
působností. 
Aktivita b) jen pro obce nad 500 obyvatel. 

 
Operační program Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VpK) 
Zdroj Prováděcí dokument OP VpK, verze 17. 6. 2009  

(http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/provadeci-dokument-op-vk) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity 
Podrobný popis je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu OP VpK a kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována ve vyhlášených 
výzvách. 

Příjemce 

Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání 
s Grantové projekty v různých aktivitách jako vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích programů, implementace nových 

kurikulárních dokumentů do praxe, zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, zavádění vyučovacích metod, 
organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků, vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně 
kvalifikovaných učitelů cizích jazyků, zlepšování podmínek pro využívání ICT, využívání ICT ve všeobecné vzdělávacích a odborných 
předmětech, rozvoj partnerství a síťování, spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni s aktéry na trhu práce a s místní a 
regionální státní správou a samosprávou, rozvoj kariérového poradenství ve školách, podpora škol v oblasti evaluace, podpora informačních 
center ve školách, rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání, rozvoj znalostí, schopností a 
dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj. 

s Individuální projekty v různých aktivitách jako vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích programů, implementace nových 
kurikulárních dokumentů do praxe, zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, zavádění vyučovacích metod, 
organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků, vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně 
kvalifikovaných učitelů cizích jazyků, rozvoj partnerství a síťování, spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni s aktéry na 
trhu práce a s místní a regionální státní správou a samosprávou, rozvoj kariérového poradenství ve školách, zvyšování kvality na základě 
zjišťování dat, podpora škol v oblasti evaluace, rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání, rozvoj 
znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj. 

Grantové projekty: 
všechna města a obce 
svazky obcí 
školy a školská zařízení zřizované obcemi 
Individuální projekty: 
školy a školská zařízení zřizované obcemi 

Oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
s Grantové projekty v různých aktivitách jako uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících rovný 

přístup ke vzdělávání, zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke 
vzdělávání, rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních , speciálně pedagogických a psychologických služeb pro děti a 
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vybudování „záchytné sítě“ pro ohrožené osoby, včasné zajištění minimálně garantované péče o 
děti se sociokulturním znevýhodněním, prevence rasismu a xenofobie, vzdělávání dětí cizinců žijících na území ČR, podpora neformálního 
vzdělávání. 

s Individuální projekty v různých aktivitách jako uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících rovný 
přístup ke vzdělávání, zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke 
vzdělávání, rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních , speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se 

Grantové projekty: 
všechna města a obce 
svazky obcí 
školy a školská zařízení zřizované obcemi 
Individuální projekty: 
školy a školská zařízení zřizované obcemi 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/provadeci-dokument-op-vk)
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speciálními vzdělávacími potřebami, včasné zajištění minimálně garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním, prevence sociálně-
patologických jevů (záškoláctví, agrese, kriminalita, násilí, problematika návykových látek, pohlavně přenosné nemoci…) prostřednictvím 
programů, které směrují k rozvoji osobnosti dítěte a přes zvyšování klíčových kompetencí a vedou k zlepšení sociálního klimatu ve skupině. 

Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
s Grantové projekty v různých aktivitách jako další vzdělávání pedagogických pracovníků, metodická podpora výuky cizích jazyků, zvyšování 

kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky, zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky 
dalšího vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení. 

s Individuální projekty v různých aktivitách jako další vzdělávání pedagogických pracovníků, metodická podpora výuky cizích jazyků, zahraniční 
certifikace učitelů cizích jazyků, zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky, 
poradenský a informační portál pro oblast dalšího vzdělávání, zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro 
pracovníky škol. 

Grantové projekty: 
všechna města a obce 
svazky obcí 
školy a školská zařízení zřizované obcemi 
Individuální projekty: 
školy a školská zařízení zřizované obcemi 

Oblast podpory 2.4 – Partnerství a sítě 
s Individuální projekty v různých aktivitách jako příprava lidských zdrojů pro vznik a fungování technologických platforem a technologických 

klastrů, pracovní a studijní pobyty a odborné praxe studentů, pedagogů, akademických pracovníků a vědeckých pracovníků v soukromém a 
veřejném sektoru za účelem navázání nebo rozvoje vzájemné spolupráce, podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, 
výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem, podpora vzdělávacích a školících aktivit vedoucích ke zvýšení 
vzájemné spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem, vznik a 
podpora kontaktních míst institucí terciárního vzdělávání a výzkumných a vývojových institucí určených pro veřejnost a podnikatelský sektor, 
vznik a podpora kontaktních míst popularizace VaV, podpora zavedení metody fullcost jako nástroje spolupráce s aplikační sférou. 

Všechna města a obce. 
Svazky obcí. 
Školy a školská zařízení zřizované obcemi. 

Oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání 
s Grantové projekty v různých aktivitách např. podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním, rozvoj vzdělávacích programů 

pro vzdělávání dospělých, poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod (pro 
organizace působící v oblasti specializačního a dalšího vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj) aj. Zprostředkujícím subjektem pro 
globální granty je kraj. 

Všechna města a obce. 
Svazky obcí. 
Školy a školská zařízení zřizované obcemi. 

 
Operační program Operační program Životní prostředí (OP ŽP) 
Zdroj Implementační dokument OPŽP, verze 26. 8. 2009 (http://www.opzp.cz/sekce/392/pro-zadatele-a-prijemce/) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity (typ podpory) 
Podrobný popis je uveden v Programovém a Implementačním dokumentu OP ŽP a kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována ve vyhlášených 
výzvách. 

Příjemce 

Oblast podpory 1.1 – Snížení znečištění vod 
Podoblast 1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů (Žadatel musí být vlastníkem rekonstruovaných objektů). 
s Výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV: V aglomeracích nad 2000 EO včetně zavedení odstraňování dusíku a celkového fosforu 

a vhodného řešení kalového hospodářství v souladu s platnými předpisy ČR i EU. 
s Výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV nebo zajištění odpovídajícího přiměřeného čištění v aglomeracích pod 2000 EO, které 

se nachází v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality 
soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, 
chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny – v souladu s platnými předpisy ČR i EU. 

s Výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích nad 2000 EO. 
s Výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích pod 2000 EO v územích vyžadujících zvláštní 

ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních 

Všechny obce. 
Svazky obcí. 
Příspěvkové organizace a organizační 
složky obcí. 
Obchodní společnosti (které vlastní 
vodohospodářské infrastruktury) vlastněné 
z více než 50% majetku obcemi. 

http://www.opzp.cz/sekce/392/pro-zadatele-a-prijemce/)
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zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a 
v povodí vodního díla Nové Mlýny. 

Oblast podpory 1.1 – Snížení znečištění vod 
Podoblast 1.1.2 Snížení znečištění průmyslových zdrojů 
s Technická opatření u stávajících průmyslových zdrojů odpadních vod z výroby vedoucí k přijatelnému snížení obsahu nebo úplné eliminaci 

vypouštění zvlášť nebezpečných látek do vod povrchových (popř. do veřejné kanalizace) představující výstavbu zařízení určených k čištění nebo 
zneškodňování průmyslových odpadních vod s obsahem dané zvlášť nebezpečné látky. 

Obchodní společnosti vlastněné z více než 
50% nebo z méně než 50% majetku 
obcemi. 

Oblast podpory 1.1 – Snížení znečištění vod 
Podoblast 1.1.3 Snížení znečištění způsobující eutrofizaci: (Žadatel musí být vlastníkem rekonstruovaných objektů). 
s Technická opatření vedoucí k trvalému snížení vnosu nutrientů způsobujících eutrofizaci povrchových vod, zejména v povodích nádrží 

využívaných k vodárenským účelům a ke koupání: odstraňování nutrientů (především fosforu) na komunálních ČOV (např. terciární stupeň 
čištění, chemické srážení fosforu), vodní díla k zachycení sedimentů (sedimentační nádrže, příkopy). 

s Biologická a další technická opatření k dlouhodobému snížení eutrofizace povrchových vod realizovaná zejména v nádržích využívaných k 
vodárenským účelům a ke koupání. 

Nepodnikatelské subjekty vlastněné  z více 
než 50% majetku obcemi 

Oblast podpory 1.1 – Snížení znečištění vod 
Podoblast 1.1.3 Snížení znečištění způsobující eutrofizaci 
s Investiční podpora tvorby, vedení a aktualizace databází a digitálních mapových podkladů v oblasti pro komplexní vyhodnocení stavu a řešení 

ohroženosti jednotlivých ucelených územních celků (povodí) z pohledu rizikovosti vnosu látek způsobujících eutrofizaci vod. Podpora tvorby 
webového portálu zpřístupňujícího vhodné návrhy opatření pro veřejnost i žadatele o podporu. 

 

Podoblast 1.1.4 Komplexní monitoring 
s Budování a podpora systémů komplexního sledování a zjišťování stavu povrchových a podzemních vod včetně vybavení provozovatelů 

monitorovacích systémů, 
s Budování a podpora systémů hodnocení stavu povrchových a podzemních vod včetně vybavení pracovišť, 
s Investiční podpora tvorby, vedení a aktualizace databází a digitálních mapových podkladů v oblasti vod, zejména pro komplexní vyhodnocení 

monitoringu vod a dopadů opatření ke snižování znečištění vod. 

Všechny obce. 
Svazky obcí. 
Příspěvkové organizace a organizační 
složky obcí. 
Obchodní společnosti (které vlastní 
vodohospodářské infrastruktury) vlastněné 
z více než 50% majetku obcemi – podpora 
se týká  pouze opatření na ČOV. 

Oblast podpory 1.2 – Zlepšení jakosti pitné vody (Žadatel musí být vlastníkem rekonstruovaných objektů). 
s Výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody a zdrojů pitné vody zásobujících více než 2000 obyvatel. 
s Výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužící veřejné potřebě v obcích nad 2000 

obyvatel. 
s Výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody a zdrojů pitné vody, výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné 

vody včetně souvisejících objektů sloužící veřejné potřebě v aglomeracích pod 2000 obyvatel, které jsou zároveň umístěny v územích 
vyžadujících zvláštní ochranu , tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, 
ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny). Tato aktivita bude podporována pouze jako součást komplexního řešení 
zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod v těchto aglomeracích se související aktivitou v podoblastí intervence 1.1.1. 

Všechny obce (hranice 2000 obyvatel – viz 
popis podpor). 
Svazky obcí. 
Příspěvkové organizace a organizační 
složky obcí. 
Obchodní společnosti (které vlastní 
vodohospodářské infrastruktury) vlastněné 
z více než 50% majetku obcemi. 

Oblast podpory 1.3 – Omezování rizika povodní 
Podoblast 1.3.1 Systémy předpovědní a hlásné služby a preventivní protipovodňové ochrany – s výjimkou systémů pro řízení ochrany před 
povodněmi a s výjimkou mapových podkladů 
s Budování, rekonstrukce a modernizace systému předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, včetně budování a modernizace 

Všechny obce. 
Svazky obcí. 
Příspěvkové organizace a organizační 
složky obcí (podpora není určena pro 
podoblast 1.3.1 Systémy předpovědní a 
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měřících stanic, 
s Budování a modernizace varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi na státní, regionální a místní úrovni, včetně systémů 

obrazového sledování rizikových a jiných hydrologicky významných míst na vodních tocích a na vodních dílech, 
s Podpora zpracování podkladových analýz, digitálních mapových podkladů pro realizaci vybraných přírodě blízkých protipovodňových opatření 

na tocích, v nivě i v ploše povodí  
s Vypracování podkladů pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření. 
 

Podoblast 1.3.2 Eliminace povodňových průtoků systémem přírodě blízkých protipovodňových opatření 
s Úprava koryt a niv s vlivem na protipovodňovou ochranu prováděná přírodě blízkým způsobem, realizace opatření podporující přirozený 

tlumivý rozliv povodní v nivách formou tzv. biotechnických opatření, v současně zastavěných územích obcí. V případě, kdy to charakter akce 
vyžaduje z hlediska komplexnosti a účelnosti realizované akce, je možný přesah do nezastavěného území. 

s Výstavba poldrů nebo soustavy poldrů o celkovém objemu nad 50 000 m3 s revitalizací toků a niv v zátopě. 

hlásné služby a preventivní protipovodňové 
ochrany).  
Nepodnikatelské subjekty vlastněné  z více 
než 50% majetku obcemi – (podpora v 
1.3.1 je určena pouze pro zpracování 
mapových podkladů). 

Oblast podpory 2.1 - Zlepšování kvality ovzduší 
Podoblast 2.1.1 Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT 
s Pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje, o jmenovitém tepelném výkonu do 5 MW, který splňuje hodnoty nejlepší emisní třídy a případné 

současné zlepšení energetických vlastností obálky budov, nebudou podporována zařízení spalující fosilní paliva, kromě zemního plynu. 
Podoblast 2.1.2 Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT 
s Výstavba nového centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných rozvodů tepla a rozšiřování stávajících rozvodů za účelem připojení nových 

zákazníků náhradou spalovacích zdrojů ve stávajících objektech, rekonstrukce stávajících rozvodů (např. z důvodu přechodu z parního na 
teplovodní systém) a případná rekonstrukce centrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu. 

s Rozšíření stávající středotlaké sítě při současném zajištění přechodu na spalování plynných paliv u jednotlivých zdrojů. 

Pro všechny obce. 
Svazky obcí. 
Příspěvkové organizace a organizační 
složky obcí (podpora není určena pro 
plošnou plynofikaci). 
Nepodnikatelské subjekty vlastněné  z více 
než 50% majetku obcemi. 
Obchodní společnosti vlastněné z více než 
67% majetku nebo z méně než 67% 
majetku obcemi. 
V rámci oblasti podpory 2.1 nemohou být 
podporovány rekonstrukce ani instalace 
zdrojů tepla realizované v bytových a 
rodinných domech (netýká se blokových 
kotelen a domovních předávacích stanic). 

Oblast podpory 2.1 - Zlepšování kvality ovzduší 
Podoblast 2.1.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů. 
s Výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných 

dopravních koridorů a vymezené pro tento účel v územně plánovací dokumentaci. 
s Projekty v rámci podoblasti 2.1.3 budou podporovány pouze v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší vyhlášených ve smyslu § 7 odst. 4 

zákona o ochraně ovzduší dle imisních dat za rok 2005. 

Pro všechny obce. 
Svazky obcí. 
Příspěvkové organizace a organizační 
složky obcí (podpora není určena pro 
plošnou plynofikaci). 

Oblast podpory 2.1 - Zlepšování kvality ovzduší 
Podoblast 2.1.4 Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěže na území ČR. 
s Výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší v celorepublikovém měřítku (zejména monitorovací sítě, laboratorní vybavení, 

zabezpečení sběru vzorků a přenosu dat) včetně vybavení provozovatelů monitorovacích systémů; 
s Investiční podpora výstavby a aktualizace databází a digitálních mapových podkladů v oblasti ochrany kvality ovzduší, určených zejména pro 

komplexní hodnocení kvality ovzduší na území ČR a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší. 

Všechny obce 
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Oblast podpory 2.2 - Omezování emisí 
s a) rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalovaným výkonem větším než 5 MW za účelem snížení emisí NOX, SO2 a prachových částic (např.: 

instalace nízkoemisních hořáků, rekonstrukce spalovací komory, instalace technologie pro SNCR nebo náhrada původního kotle novým), 
s b) rekonstrukce nespalovacích zdrojů za účelem snížení emisí NOX nebo prachových částic nebo instalace dodatečných zařízení pro záchyt 

emisí NOX nebo prachových částic u stacionárních nespalovacích zdrojů, 

Pro všechny obce. 
Svazky obcí (podpora je určena pouze pro 
podoblast b) rekonstrukce nespalovacích 
zdrojů). 
Příspěvkové organizace a organizační 
složky obcí). 
Obchodní společnosti vlastněné z více než 
67% majetku nebo z méně než 67% 
majetku obcemi. 
Nepodnikatelské subjekty vlastněné  z více 
než 50% majetku obcemi - (podpora je 
určena pouze pro podoblast a) rekonstrukce 
spalovacích zdrojů). 

Oblast podpory 2.2 - Omezování emisí 
s c) záměna technologií a technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší (např.: přechod na vodou 

ředitelné barvy, laky a lepidla, instalace katalytických či termooxidačních jednotek, instalace biofiltrů, instalacefotooxidačních jednotek), 
s d) technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší (v sektoru zemědělství se jedná zejména o snížení 

NH3 ze stájí, chovu prasat a jímek na kejdu). 

Obchodní společnosti vlastněné z více než 
67% majetku nebo z méně než 67% 
majetku obcemi. 

Oblast podpory 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie 
pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny 
Podoblast 3.1.1. Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE: 
s Výstavba a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, resp. zdrojů tepla využívajících OZE, včetně rozvodů, přípojek a předávacích stanic, 

eventuelně v kombinaci s výstavbou centrální výrobny paliv včetně technologie. 
s Výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody. 
 

Podoblast 3.1.2. Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZE: 
s Instalace fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny. 
s Výstavba a rekonstrukce malých vodních elektráren.. 
s Výstavba elektráren spalujících biomasu (pevnou, plynnou nebo kapalnou). 
s Výstavba větrných elektráren. 
s Výstavba geotermálních elektráren. 
 

Podoblast 3.1.3. Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla využívajících OZE 
s Instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn, včetně technologie pro získávání a výrobu bioplynu, tj. např. 

bioplynové stanice. 
s Instalace kogeneračních zařízení využívajících pevnou biomasu (např. klasický parní cyklus, ORC, zplyňování biomasy + plynový motor apod.). 
s Kombinovaná výroba elektřiny a tepla z geotermální energie. 
 

Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry 
Podoblast 3.2.1. Realizace úspor energie: 

Všechny obce. 
Svazky obcí. 
Příspěvkové organizace a organizační 
složky obcí. 
Jednotlivá žádost může obsahovat opatření 
realizovaná pouze na území jednoho 
okresu. 
V rámci oblasti podpory 3.1 a 3.2 nemohou 
být podporovány rekonstrukce ani instalace 
zdrojů tepla realizované v bytových a 
rodinných domech. 
Obchodní společnosti vlastněné ze 100% 
majetku obcemi. 



26 / 99 

s Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních 
konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní). 

 

Podoblast 3.2.2. Využívání odpadního tepla: 
s Aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla apod.). 
Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady 
Podoblast 4.1.1 Integrované systémy nakládání s odpady 
s Aktivita a) regionální systém pro využití bioodpadů. 
s Aktivita b) regionální systém pro mechanickou a biologickou úpravu KO. 
s Aktivita c) speciální zařízení na využití upraveného paliva z regionálního systému pro mechanickou a biologickou úpravu KO, v případech jež 

jsou v souladu s POH ČR/kraje. 
 

Podoblast 4.1.2 Systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady (s výjimkou podpory pro „Systémy pro separaci nebezpečných 
zdravotnických odpadů“, kdy je podpora určena pouze pro příspěvkové organizace obcí) 
s Aktivita a) systémy pro separaci a svoz odpadů. 
s Aktivita b) systémy pro separaci a svoz bioodpadů. 
s Aktivita c) sběrné dvory. 
s Aktivita d) překladiště a sklady KO. 
s Aktivita e) systémy pro separaci nebezpečných KO. 
s Aktivita f) systémy pro separaci nebezpečných zdravotnických odpadů. 
 

Podoblast 4.1.3 Zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů. 
s Aktivita a) třídičky odpadů i s navazujícími technologiemi. 
s Aktivita b) zařízení na úpravu nebo využívání „ostatních“ odpadů 
s Aktivita c) zařízení na energetické využití zdravotnických odpadů. 
s Aktivita d) zařízení na úpravu autovraků, recyklaci pneumatik a využívání upotřebených olejů 
s Aktivita e) zařízení na úpravu elektroodpadů. 
s Aktivita f) zařízení na úpravu stavebních odpadů. 
s Aktivita g) kompostárny. 
s Aktivita h) bioplynové a biofermentační stanice pro zpracování bioodpadů. 
s Aktivita i) zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady (např. autoklávy. 
 

Podoblast 4.1.4 Rekultivace starých skládek a odstranění nepovolených skládek 
s Aktivita a) rekultivace starých skládek. 
s Aktivita b) odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích, evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech. 

 
 
 
 
Všechny obce (podpora není určena pro 
aktivitu f) Systémy pro separaci 
nebezpečných zdravotnických odpadů 
podoblasti 4.1.2) 
Svazky obcí (podpora není určena pro 
aktivitu f) Systémy pro separaci 
nebezpečných zdravotnických odpadů 
podoblasti 4.1.2). 
Příspěvkové organizace a organizační 
složky obcí. 
Nepodnikatelské subjekty vlastněné  z více 
než 50% majetku obcemi. 
Obchodní společnosti a družstva vlastněné 
z více než 50% majetku a z méně než 50% 
majetku obcemi. 

Oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží 
Podoblast 4.2.2 Realizace průzkumných prací, analýz rizik a studií proveditelnosti 
s Aktivita a) realizace průzkumných prací, analýz rizik konkrétních lokalit. 
s Aktivita b) realizace průzkumných prací, analýz rizik pro problémová území obsahující více než jedno kontaminované místo (starou ekologickou 

zátěž). 
 

Všechny obce. 
Svazky obcí. 
Příspěvkové organizace a organizační 
složky obcí. 
Nepodnikatelské subjekty vlastněné  z více 
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Podoblast 4.2.3 Sanace vážně kontaminovaných lokalit 
s Aktivita a) jednotlivé etapy komplexní sanace kontaminovaných staveb (včetně zbytků technologií), půdy (horninového prostředí) a podzemních 

vod. 
s Aktivita b) sanace deponií nebezpečných nebo rizikových odpadů (starých skládek) a úložišť s výjimkou odstraňování ekologických škod 

způsobených hornickou činností. 
s Aktivita c) odstraňování kontaminace půd, stavebních konstrukcí a podzemní vody pomocí inovativních sanačních technologií, apod. 
s Aktivita d) monitorovaná přirozená atenuace kontaminovaných míst. 

než 50% majetku obcemi. 
Obchodní společnosti a družstva vlastněné 
z více než 50% majetku a z méně než 50% 
majetku obcemi. 

Oblast podpory 5.1 – Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik 
s Vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorie průmyslových činností v návaznosti na zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění 

pozdějších předpisů, (zákon o integrované prevenci). 
s Rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring průmyslového znečištění jednotlivých složek životního prostředí (například: vody, 

ovzduší, půdy) (souvislost s BAT a IPPC). 
s Rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvislost s BAT a IPPC). 
s Vytvoření informačního systému prevence závažných havárií. 
s Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem snížení míry rizika a omezování následků závažných havárií (souvislost se 

zákonem 59/2006). 
s Vytvoření výukového a expertního centra REACH. 
s Vytvoření celostátního informačního systému sběru a hodnocení znečištění životního prostředí. 

Všechny obce. 
Svazky obcí. 
Příspěvkové organizace a organizační 
složky obcí. 
Nepodnikatelské subjekty vlastněné  z více 
než 50% majetku obcemi. 
Obchodní společnosti vlastněné z více než 
67% majetku nebo z méně než 67% 
majetku obcemi. 

Oblast podpory 6.2 – Podpora biodiverzity 
s Opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, realizovaná především prostřednictvím záchrany druhů a ekosystémů a vytváření vhodných 

podmínek pro jejich další existenci. 
s Zajišťování péče o chráněná území včetně evropsky významných lokalit a ptačích oblastí a vyhodnocování výsledků péče s využitím zásad 

ekosystémového přístupu při ochraně biodiverzity in situ. 
s Opatření k minimalizaci a předcházení škodám způsobeným silně a kriticky ohroženými zvláště chráněnými druhy živočichů na komunikacích, 

vodohospodářských objektech, zemědělských a lesních kulturách, chovech ryb a včel. 
s Investiční opatření směřující ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů a druhů na rostoucí fragmentaci krajiny, další antropogenní vlivy 

a na zátěžové faktory životního prostředí včetně opatření v souvislosti s péčí o handicapované živočichy. 
s Předcházení zavlékání, regulace a likvidace populací invazních druhů rostlin a živočichů. 
s Realizace trvalých opatření na ochranu jeskyní a krasových jevů. 
s Investiční opatření pro obnovu a výstavbu návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech evropsky významných, 

přírodních parcích a geoparcích včetně návštěvnických středisek (příjemce podpory musí být vlastníkem nemovitosti a vlastníkem nebo 
nájemcem pozemku). 

Všechny obce. 
Svazky obcí. 
Příspěvkové organizace a organizační 
složky obcí. 
Pokud je součástí opatření nákup pozemku, 
musí být příjemce podpory vlastníkem 
nemovitosti po dobu nejméně 10 let od 
ukončení realizace projektu. 
Příjemce musí být vlastníkem nebo 
nájemcem pozemku (nebo musí prokázat 
jiný právní vztah k pozemku na úrovni 
vlastnictví nebo nájmu, např. právo 
hospodaření). 
Nepodnikatelské subjekty vlastněné  z více 
než 50% majetku obcemi. 
Obchodní společnosti vlastněné z více než 
67% majetku obcemi. 

Oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur 
s Realizace opatření navržených v rámci schválených komplexních pozemkových úprav zaměřených na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy. 
s Příprava a realizace prvků územních systémů ekologické stability. 
s Zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů atd.), břehových porostů a historických 

krajinných struktur (vč. polních cest a ošetření stromů ve významných alejích), péče o památné stromy. 

Všechny obce. 
Svazky obcí. 
Příspěvkové organizace a organizační 
složky obcí. 
Pokud je součástí opatření nákup pozemku, 
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s Opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích, územích soustavy Natura 2000, 
vymezených regionálních a nadregionálních biocentrech územních systémů ekologické stability, a to dosažením druhové a prostorové skladby 
porostů, odpovídající místním přírodním podmínkám. 

s Realizace lesopěstebních opatření biologického charakteru pro vytvoření základních podmínek a nastartování procesu regenerace současného 
stavu lesů v prioritních oblastech pásem ohrožení emisemi (podle stávající legislativy pásma ohrožení A až C) ve zvláště chráněných územích a 
územích soustavy Natura 2000. 

musí být příjemce podpory vlastníkem 
nemovitosti po dobu nejméně 10 let od 
ukončení realizace projektu. 
Příjemce musí být vlastníkem nebo 
nájemcem pozemku (nebo musí prokázat 
jiný právní vztah k pozemku na úrovni 
vlastnictví nebo nájmu, např. právo 
hospodaření). 
Nepodnikatelské subjekty vlastněné  z více 
než 50% majetku obcemi. 
Obchodní společnosti vlastněné z více než 
67% majetku obcemi. 

Oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny 
s Realizace opatření příznivých z hlediska krajinné a ekosystémové diverzity vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně a obnově 

přirozených odtokových poměrů a k omezování vzniku rizikových situací, zejména povodní (podpora přirozených rozlivů v nivních plochách, 
opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny podle Rámcové směrnice o vodách, budování a obnova retenčních a akumulačních 
prostor, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jen k takovému chovu ryb který neoslabí ekologické funkce nádrží, výstavba poldrů nebo 
soustavy poldrů o celkovém objemu do 50.000 m3 atd.). 

s Zpracování studií podélných revitalizací toků a niv. 
s Opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi a k omezování negativních důsledků povrchového odtoku vody (založení nebo obnova mezí, 

zasakovacích pásů a průlehů, větrolamů apod.). 

Všechny obce. 
Svazky obcí. 
Příspěvkové organizace a organizační 
složky obcí. 
V oblasti podpory 6.4 v rámci opatření 
budování a obnova retenčních a 
akumulačních nádrží není možno opatření 
podpořit, pokud není příjemce vlastníkem 
pozemku. 
Příjemce musí být vlastníkem nebo 
nájemcem pozemku (nebo musí prokázat 
jiný právní vztah k pozemku na úrovni 
vlastnictví nebo nájmu, např. právo 
hospodaření). 
Nepodnikatelské subjekty vlastněné  z více 
než 50% majetku obcemi. 
Obchodní společnosti vlastněné z více než 
67% majetku obcemi. 

Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny 
s Opatření pro zakládání a revitalizaci významné sídelní zeleně s preferencí druhové skladby posilující diverzitu sídelních biotopů a vztah obyvatel 

sídel (zejména dětí a mládeže) k přírodě: podpora je zaměřena na obnovu přírodě blízké zeleně v sídelním prostředí, individuální zakládání a 
obnovu parků a další trvalé nelesní zeleně na plochách vymezených v územně plánovací dokumentaci, stromořadí a významných skupin stromů 
uvnitř sídel, hřbitovů, městských a obecních lesoparků, školních zahrad a komponovaných krajinných areálů, současně bude podpora zaměřena k 
obnově a rozvoji funkčních ploch sídelní zeleně zlepšujících kvalitu života člověka v urbanizované krajině. 

s Zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zeleného prstence kolem sídla, vymezené v územně plánovací dokumentaci. 
s Výsadba vegetace s přírodě blízkým charakterem na místě dříve odstraněných malých (na pozemcích menších než 10ha) a ekonomicky těžko 

využitelných brownfields, bývalých vojenských výcvikových prostorů (v případě, že se nejedná o velkoplošné zalesňování), jiných staveb a 
zařízení, zátěže či následků geologického průzkumu. 

s Odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb a dalších objektů ve zvláště chráněných územích a územích zařazených do soustavy Natura 
2000 (v případě realizace projektu ve zvláště chráněných územích a územích zařazených do soustavy Natura 2000 může být příjemcem podpory 

Všechny obce. 
Svazky obcí. 
Příspěvkové organizace a organizační 
složky obcí. 
Pokud je součástí opatření nákup pozemku, 
musí být příjemce podpory vlastníkem 
nemovitosti po dobu nejméně 10 let od 
ukončení realizace projektu. 
Příjemce musí být vlastníkem nebo 
nájemcem pozemku (nebo musí prokázat 
jiný právní vztah k pozemku na úrovni 
vlastnictví nebo nájmu, např. právo 
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výhradně organizační složka státu nebo příspěvková organizace zřízená MŽP). hospodaření). 
Nepodnikatelské subjekty vlastněné  z více 
než 50% majetku obcemi 
Obchodní společnosti vlastněné z více než 
67% majetku obcemi 

Oblast podpory 6.6 – Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných 
přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod 
s Stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, které bezprostředně nebo v krátkém časovém horizontu svými negativními projevy a následky 

ohrožují především životy, zdraví a majetek občanů a infrastrukturu sídel a dále monitoring zaměřený na kontrolu účinnosti nápravných opatření. 
s Přehodnocení celkové kapacity zásob podzemních vod využívaných i nevyužívaných, vyhledání nových zdrojů pro zásobování obyvatelstva. 
s Provádění geologických a hydrogeologických prací včetně projektů za účelem přehodnocení zásob podzemních vod využitelných k zásobování 

obyvatel pitnou vodou. 
s Vyhledávání průzkum a posouzení možností řízené dotace podzemních vod povrchovými vodami(umělé infiltrace) z vodních toků nebo nádrží. 
s Realizace technických prací sloužících k zajištění dalších neobnovitelných přírodních zdrojů. 
s Zjištění možných negativních důsledků pozůstatků po hornické činnosti, navržení a realizace technického řešení, které zabrání dalšímu 

ohrožování životního prostředí v návaznosti na „Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES“ ze dne 15.3.2006, o nakládání s odpady z 
těžebního průmyslu a o změně směrnice Rady 2004/35/ES. 

s Provedení inženýrsko geologických a hydrogeologických prací v sídlech postižených v minulosti hornickou či obdobnou činností a provedení 
následných sanačních prací. 

Všechny obce. 
Svazky obcí. 
Příspěvkové organizace a organizační 
složky obcí. 
Příjemce musí být vlastníkem nebo 
nájemcem pozemku (nebo musí prokázat 
jiný právní vztah k pozemku na úrovni 
vlastnictví nebo nájmu, např. právo 
hospodaření). 

Oblast podpory 7.1 – Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního 
poradenství a environmentálních informací 
s Rekonstrukce, dostavba nebo přístavba stávajících objektů center a poraden, v případě, že je po dobu 20 let od podání žádosti každoročně předložen na 

MŽP a SFŽP a jimi schválen celoroční vzdělávací nebo poradenský plán činnosti včetně zhodnocení činnosti a příjmů za uplynulý rok. 
s Nákup, rekonstrukce, dostavba, přístavba a výstavba objektů za účelem vzniku nových center a poraden, v případě, že je po dobu 20 let od podání žádosti 

každoročně předložen na MŽP a SFŽP a jimi schválen celoroční vzdělávací nebo poradenský plán činnosti včetně zhodnocení činnosti a příjmů za 
uplynulý rok. 

s Technické vybavení center a poraden investičního charakteru, v případě, že je po dobu 5 let od podání žádosti každoročně předložen na MŽP a 
SFŽP a jimi schválen celoroční vzdělávací nebo poradenský plán činnosti včetně zhodnocení činnosti a příjmů za uplynulý rok. 

s Venkovní učebny s maximální preferencí přírodních materiálů. 
s Tvorbu materiálů a pomůcek investičního charakteru, v případě, že příjemce podpory zabezpečí využívání pomůcek k účelům environmentálního 

vzdělávání po dobu nejméně 5 let od dokončení projektu (pokud životnost pomůcek není kratší a pokud je relevantní dle typu projektu). 

Všechny obce. 
Svazky obcí. 
Příspěvkové organizace a organizační 
složky obcí. 
V případě nákupu, výstavby nebo 
rekonstrukce nemovitosti musí být příjemce 
vlastníkem nemovitosti a vlastníkem nebo 
nájemcem pozemku, na kterém bude 
realizováno opatření, po dobu nejméně 20 
let od dokončení projektu. 
Nepodnikatelské subjekty vlastněné  z více 
než 50% majetku obcemi. 

 
Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) 
Zdroj Prováděcí dokument OP LZZ, verze 20. 7. 2009 (http://www.esfcr.cz/file/7297/) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity 
Podrobný popis je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu OP LZZ a kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována ve vyhlášených 
výzvách. 

Příjemce 

Oblast podpory 3.1 – Podpora sociální integrace a sociálních služeb 
Grantové projekty v aktivitách 
s  Podpora vzdělávání zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů a dalších subjektů v oblasti sociálního začleňování. 

Všechny obce. 
Svazky obcí. 
Organizace zřizované obcemi. 

http://www.esfcr.cz/file/7297/)
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s Podpora sociálních služeb a dalších nástrojů ve prospěch sociálního začleňování cílových skupin. 
s Podpora procesů poskytování sociálních služeb, včetně podpory partnerství na místní a regionální úrovni. 
s Systémová podpora sociálních služeb a subjektů působících v sociální oblasti a podpora nástrojů umožňujících aplikaci zákona o sociálních 

službách a dalších právních norem. 
Fond malých projektů 
s Zvýšení dostupnosti sociálních služeb pro cílové skupiny a dalších činností a aktivit umožňujících prevenci sociálního vyloučení nebo přímou 

pomoc cílovým skupinám a jejich návrat (vstup) na trh práce nebo udržení se na trhu práce. 
s Rozvoj poskytování sociálního poradenství s dopadem na sociální začleňování a návrat (vstup) na trh práce nebo udržení se na trhu práce. 
s Zvýšení informovanosti o možnostech podpory aktivit v oblasti sociální integrace z ESF. 
s Zvýšení možností pro vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče v obcích v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi a 

zajišťování potřeb poskytování sociálních služeb či jiných aktivit v oblasti sociální integrace s místním významem. 
s Rozvíjet a zkvalitňovat služby poskytované nestátními neziskovými organizacemi na místní úrovní. 
s Podporovat a rozvíjet spolupráci na místní úrovni mezi samosprávou, nestátními neziskovými organizacemi a zaměstnavateli. 

Obce nebo svazky obcí, které splňují 
kritérium velikost obce či svazku obce 
specifikované ve výzvě. 
Organizace zřizované obcemi, které splňují 
kriteria trvání činnosti organizace, 
maximální počet placených pracovníků na 
plný úvazek nebo v přepočtu na plný 
úvazek, maximální objem příjmu 
organizace za poslední rok.  

Oblast podpory 3.2 - Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit 
Individuální projekty (pouze v návaznosti na oblast podpory 3.1 IOP Služby v oblasti sociální integrace) 
s Podpora sociálních služeb a dalších nástrojů působících ve prospěch sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených romských 

komunit. 
Grantové projekty v aktivitách 
s Podpora vzdělávání zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů služeb a dalších subjektů v oblasti sociálního začleňování příslušníků romských 

komunit. 
s Podpora sociálních služeb a dalších nástrojů působících ve prospěch sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených romských 

komunit. 
s Podpora procesů poskytování sociálních služeb, včetně rozvoje partnerství na místní a regionální úrovni. 
s Systémová podpora sociálních služeb a subjektů působících v sociálně vyloučených romských komunitách a podpora nástrojů umožňujících 

aplikaci zákona o sociálních službách a dalších právních norem.. 

Individuální projekty – všechny obce. 
Grantové projekty – všechny obce, svazky 
obcí a organizace zřizované obcemi. 

Oblast podpory 3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce 
Grantové projekty zejména v aktivitách: 
s Podpora nástrojů a činností vedoucích k motivaci a aktivizaci cílové skupiny k zaměstnání a jeho udržení a k dalšímu profesnímu vzdělávání. 
s Podpůrné služby (zejména poradenské) k usnadnění přístupu k zaměstnání a k jeho udržení a přispění k průběhu a úspěšného dokončení dalšího 

profesního vzdělávání. 
s Podpora tvorby a realizace komplexních programů zaměstnanosti za spolupráce místních iniciativ, sociálních partnerů a dalších spolupracujících 

organizací s využitím nových a netradičních metod podporujících zaměstnanost a zapojením dobrovolných opatření. 
s Tvorba pracovních míst pro příslušníky cílových skupin, včetně pracovních míst na zkoušku, pro získání pracovních zkušeností (zejména 

pracovních dovedností a návyků). 
s Podpora udržitelnosti pracovních míst pro příslušníky cílové skupiny  

Všechny obce. 

Oblast podpory 3.4 - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života 
Grantové projekty 
s Zpřístupnění nabídky vzdělávacích a rekvalifikačních programů, včetně distančních forem vzdělávání usnadňujících zvyšování zaměstnanosti a 

zaměstnatelnosti na trhu práce včetně výkonu samostatné výdělečné činnosti. 

Územní samosprávné celky a úřady 
samosprávných celků, jejich orgány a jimi 
zřízené nebo založené organizace a jejich 
zaměstnanci.  
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s Podpora přístupu žen k získání klíčových dovedností na trhu práce, zejména v oblasti informačních a komunikačních technologií. 
s Opatření a činnosti směřující ke snížení segregace pracovního trhu podle pohlaví, včetně rekvalifikací a programů pro získání pracovních 

dovedností v oborech, které jsou z hlediska pohlaví považovány za netypické. 
s Tvorba a vývoj programů pro odstranění projevů diskriminace na trhu práce na základě pohlaví, vyhledávání nejzávažnějších projevů 

diskriminace na trhu práce, aktivní vyvíjení nových možností samostatných aktivit se zaměřením na odstranění diskriminace. 
s Doprovodná opatření vedoucí k podpoře rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce (např. příspěvek na dopravu od zaměstnavatele, zajištění 

hlídání dětí apod.). 
s Rozvoj vzdělávání a motivace zaměstnavatelů v oblasti rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života, zvyšování 

povědomí o významu opatření ke sladění pracovního a rodinného života a o významu flexibilních forem organizace práce. 
s Vzdělávání rodičů v oblasti zaměstnaneckých práv týkajících se slučitelnosti zaměstnání a rodiny a v oblasti rodičovských (zejména otcovských) 

kompetencí. 
s Vzdělávání rodičů na mateřské a rodičovské dovolené zaměřené na návrat do zaměstnání nebo udržení kontaktu se zaměstnáním, podpora 

resocializace rodičů na mateřské a rodičovské dovolené a osob v domácnosti. 
s Podpora a rozvoj služeb péče o děti za účelem sladění pracovního a rodinného života jejich rodičů. 
s Rozvoj inovativních programů a opatření směřujících k sladění pracovního a rodinného života. 
s Podpora partnerství různých aktérů rodinné politiky na místní, regionální, národní a mezinárodní úrovni za účelem sladění pracovního a 

rodinného života. 

Oblast podpory 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy 
s Zefektivnění řízení lidských zdrojů ve veřejné správě, včetně vzdělávání a odborné přípravy zaměstnanců úřadů veřejné správy, politiků včetně 

zastupitelů územních samosprávných celků, metodiků a školitelů pro veřejnou správu. 
s Rozvoj vzdělávacích programů včetně distančních forem vzdělávání (vč. e-Learningu). 
s Aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti veřejné správy a veřejných služeb včetně zavádění sledování 

výkonnosti a kvality úřadů veřejné správy a analytické činnosti k identifikaci prostorů pro zlepšení a k návrhům řešení. 
s Provádění analýz veřejné správy k navrhování realizace postupů a činností vedoucích ke zvyšování efektivity, kvality a transparentnosti veřejné 

správy a racionalizace rozdělení kompetencí v rámci orgánů veřejné správy s důrazem na efektivnost. 
s Realizace procesních auditů směřujících k identifikaci rozvojových příležitostí a slabých míst v rámci resortu justice. 
s Podpora komunikace a koordinace subjektů v rámci resortu justice. 
s Podpora výzkumných aktivit v oblasti veřejné správy včetně podpory aplikace nástrojů zvyšování kvality a efektivity veřejné správy. 
s Vybudování kapacit a nástrojů pro tvorbu, monitorování a evaluaci politik. 
s Podpora koordinace mezi jednotlivými resorty, směrem k územním samosprávným celkům a dialogu mezi příslušnými veřejnými a soukromými 

subjekty. 
s Zkvalitnění systému metodické pomoci v rámci celé veřejné správy, zejména však ve vazbě na územní veřejnou správu a její specifické potřeby. 
s Vytvoření a aplikace nástrojů na podporu účasti občanů na rozhodování a veřejném životě. 
s Rozvoj hodnocení dopadu regulace a zavádění dalších nástrojů zvyšování kvality regulace (alternativní formy řešení, zjednodušování právních 

předpisů, konzultace). 
s Posilování etických standardů ve veřejné správě. 
s Spolupráce s partnery z ČR a z členských zemí EU v oblasti veřejné správy. 
s Rozšiřování moderních ICT a aplikací eGovernmentu ve veřejné správě. 
s Důsledné využívání systému zpětné vazby s uživateli veřejných služeb a služeb veřejné správy, např. analýzy, průzkumy, trendy, jejich 

dostupnost,kvalita apod.. 

Individuální projekty: 
územní samosprávné celky, jejich orgány a 
jimi řízené nebo založené organizace a 
jejich zaměstnanci 
svazky a sdružení obcí a jejich 
zaměstnanci. 
Grantové projekty: 
Obce a organizace zřizované obcemi 
(omezeno na oblast modernizace veřejné 
správy a veřejných služeb. Nespadají sem 
organizace, které mohou být podpořeny 
v rámci jiných prioritních os OP LZZ a 
v rámci jiných operačních programů.)  



32 / 99 

s Vytvoření a zprovoznění informačního systému o veřejných službách, službách veřejné správy a dalších aspektech veřejné správy, který bude 
provozován jako nadstavba na stávajících informačních systémech veřejné správy. 

s Proškolení zaměstnanců veřejné správy související se zprovozněním informačního systému o veřejných službách, službách veřejné správy a 
dalších aspektech veřejné správy, který bude provozován jako nadstavba stávajících informačních systémů veřejné správy. 

Oblast podpory 5.1 - Mezinárodní spolupráce 
Grantové projekty 
s Výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi členskými státy v otázkách týkajících se věcného zaměření a implementace ESF. 
s Podpora vzniku a rozvoj lokálních partnerství. 
s Výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi lokálními partnerstvími v otázkách týkajících se budování a managementu partnerství, 

specifických aktivit lokálních partnerství. 
s Spolupráce mezi projekty v různých čl. státech s cílem zlepšit výsledky vlastních projektů, dosáhnout společných výsledků. 
s Vznik tématických sítí, zaměřených na řešení specifického problému. 

Všechny obce. 
Organizace zřizované obcemi. 

 
Operační program Operační program Podnikání a inovace (OPPI) 
Zdroj Programy podpory z OPPI, 17 dokumentů (http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppi/) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity 
Podrobný popis je uveden v Programovém dokumentu a v Programech podpory OPPI. Kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována ve 
vyhlášených výzvách. 

Příjemce 

Program podpory Inovace – Inovační projekt (verze 1. 2. 2009) 
s Aktivity, které směřují k realizaci inovačního projektu nebo k realizaci projektu na ochranu práv průmyslového vlastnictví. 
Program podpory Inovace – patent (verze 1. 2. 2009) 
s Aktivity, které směřují k realizaci inovačního projektu nebo k realizaci projektu na ochranu práv průmyslového vlastnictví. 
Program podpory Potenciál (verze 2. 1. 2008) 
s Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení 

centra nezbytného pro zajištění aktivit inovačního centra. 

Obec jako podnikatelský subjekt podle § 2, 
odst. 2 písm. a) Obchodního zákoníku. 

Program podpory Školící střediska (verze 2. 1. 2008) 
s Výstavba, pořízení, rekonstrukce, modernizace, vybavení a zařízení infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů 

podnikatelských subjektů ve vybraných sektorech. 

Obec jako podnikatelský subjekt podle § 2, 
odst. 2 písm. a) Obchodního zákoníku. 
Územní samosprávné celky a jejich svazky. 

Program podpory Nemovitosti (verze 2. 1. 2008), číslo výzvy II, příjem žádostí 1.9.2009 – 31.3.2010). 
s Projekt přípravy zóny - projekt, jehož realizací dojde k zainvestování nové podnikatelské zóny. nebo rozšíření stávající podnikatelské zóny. 
s Projekt regenerace zóny - projekt, jehož realizací dojde k přeměně brownfieldu na podnikatelskou zónu. 
s Projekt výstavby nájemního objektu - projekt, jehož realizací vznikne nový podnikatelský objekt určený k pronájmu. 
s Projekt rekonstrukce objektu - projekt, jehož realizací dojde rekonstrukci objektu na podnikatelský objekt. 
s Projekt vyhotovení projektové dokumentace - projekt, jehož realizací dojde k vytvoření dokumentace projektové přípravy a projektové 

dokumentace projektu výstavby, rekonstrukce či regenerace podnikatelské nemovitosti. 

Územní samosprávné celky (obec). 

http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppi/)
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Program podpory Prosperita, část II (výzva Prosperita 2, číslo výzvy II, ze dne 15. 9. 2009) 
s a) Zakládání a rozvoj vědeckotechnických parků 
s b) Zakládání a rozvoj center pro transfer technologií (doplňkový charakter k výše zmíněným aktivitám a), c), tj. k této aktivitě nelze podat 

samostatný projekt). 
s c) Zakládání a rozvoj podnikatelských inkubátorů 
s d) Provozování stávajícího vědeckotechnického parku nebo podnikatelského inkubátoru nebo centra pro transfer technologií (pouze v režimu de 

minimis nebo Dočasného rámce). 

Samostatná územně správní jednotka. 

 
Operační program Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) 
Zdroj Prováděcí dokument OP VaVpI, verze 14. 5. 2009 (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/dokumenty-op-vavpi) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity 
Podrobný popis je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu OP VaVpI a kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována ve vyhlášených 
výzvách. 

Příjemce 

Oblast podpory 1.1 – Evropská centra excelence 
Podporované aktivity (indikativní vymezení) 
s Rekonstrukce a rozšíření VaV infrastruktury, popř. ekonomicky odůvodněná výstavba nových kapacit (včetně nezbytné projektové 

dokumentace). 
s Pořizování přístrojového, laboratorního a informačního vybavení a infrastruktury pro výzkum a technologický rozvoj. 
s Projekty špičkového VaV (financované prostřednictvím start-up grantů) ve spolupráci s předními mezinárodními partnery s relevancí pro trh a 

ekonomický rozvoj ČR, s cílem posílit partnerství a rozšířit kapacity pro mezinárodní spolupráci a získávání prostředků ze zahraničních grantů 
(včetně části mzdových nákladů týmu, nákladů na budování týmů, atd.). 

s Aktivity zaměřené na posilování spolupráce s předními mezinárodními výzkumnými partnery (tj. příprava společných projektů, účast na 
konferencích, seminářích, v technologických platformách, propagační a networkingové akce a materiály atd.). 

s Aktivity zaměřené na posilování spolupráce s aplikačním sektorem a veřejným sektorem (např. příprava společných projektů, networkingové a 
propagační akce, společné informační a komunikační platformy atd.). 

s Další aktivity směřující k naplnění operačních cílů oblasti podpory. 
Oblast podpory 2.1 – Regionální VaV centra. 
s Rekonstrukce a rozšíření VaV infrastruktury, popř. ekonomicky odůvodněná výstavba nových kapacit. 
s Pořizování přístrojového, laboratorního a informačního vybavení a infrastruktury pro výzkum a technologický rozvoj. 
s Projekty VaV především se zaměřením na spolupráci podpořených pracovišť s aplikační sférou (start-up granty) s cílem vytváření partnerství, 

která posílí kapacitu pro kolaborativní výzkum a pro smluvní výzkum. 
s Aktivity zaměřené na posílení spolupráce s aplikační sférou a veřejným sektorem (např. příprava společných projektů, networkingové a 

propagační akce a materiály, semináře, zakládání společných informačních a komunikačních platforem, účast na regionálních a národních 
platformách pro spolupráci s veřejným a soukromým sektorem, včetně účasti na aktivitách klastrů a technologických platforem atd.). 

s Aktivity zaměřené na posilování spolupráce s předními mezinárodními výzkumnými partnery (tj. příprava společných projektů, účast na 
konferencích, seminářích, v technologických platformách, propagační a networkingové akce a materiály atd.). 

s Další aktivity směřující k naplnění operačních cílů oblasti podpory. 

Organizační složka územně samosprávných 
celků (obce) a jejich organizační jednotky. 
Příjemci musí splňovat všechny podmínky 
vycházející z definice výzkumné 
organizace podle čl. 2.2 písm. d) Rámce 
Společenství pro státní podporu výzkumu, 
vývoje a inovací (2006/C 323/01) a další 
specifické podmínky. Hlavním účelem je 
provádět základní výzkum, aplikovaný 
výzkum nebo experimentální vývoj a šířit 
výsledky činností prostřednictvím výuky, 
publikování nebo převodu technologií. 

Oblast podpory 3.1 – Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví 
s Vznik, rozvoj a činnost CTT při výzkumných institucích: náklady na jejich činnost, vyuţívání know-how ze zahraničí, v odůvodněných 

Organizační složka územně samosprávných 
celků (obce) a jejich organizační jednotky. 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/dokumenty-op-vavpi)
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případech také rekonstrukce či výstavba a vybavení CTT. 
s Služby spojené s transferem technologií, komercializací a ochranou duševního vlastnictví ve výzkumných institucích. 
s Navazování spolupráce, propagace a kooperace s komerční sférou (konference, workshopy, apod.). 
s Přístrojové a laboratorní vybavení, rekonstrukce či nová výstavba (v odůvodněných případech, a to pouze v rámci jiţ existujících institucí) 

měřících, testovacích a ověřovacích center do fáze polo-provozu nezbytného pro proces transferu technologií a pro ověření technické 
proveditelnosti záměrů. 

s Založení a řízení mechanismů k financování ověřovací a počáteční fáze směřující k založení technologických firem (proof of concept stage): 
nákup poradenství a dalších služeb, náklady spojené s ochranou duševního vlastnictví, činnost organizační jednotky implementující projekt a 
další; činnost těchto finančních mechanismů se musí vztahovat k výzkumné organizaci, popřípadě k většímu počtu výzkumných organizací. 

s Činnost výzkumných pracovníků a studentů ve fázi směřující k zakládání nových technologických firem (např. spin-off) a služby a činnosti 
spojené s jejich následným komerčním zhodnocením. 

s Doplňkové aktivity směřující k naplnění operačních cílů této oblasti podpory (např. networkingové aktivity s aplikační sférou, odborné 
poradenství, technologický audit, kooperační burzy, technologické burzy, technology watch, databáze partnerů pro technologický rozvoj, účast 
na výstavách, konferencích a seminářích, pomoc při zajišťování zdrojů financování pro vznik nových firem atd.). 

Příjemci musí s výjimkou specifických 
činností (jako činnosti v souvislosti s 
realizací finančních nástrojů, apod.) 
provádět základní výzkum, aplikovaný 
výzkum nebo experimentální vývoj a šířit 
výsledky činností prostřednictvím výuky 
nebo publikováním a splnit další specifické 
podmínky. 

Oblast podpory 3.2 – Propagace a informovanost o výsledcích VaV 
s Projekty popularizace, propagace a medializace výzkumu a vývoje (např. návštěvnická informační centra a střediska ve výzkumných 

organizacích, vědecko-technologická muzea, specializované internetové portály, propagační akce a materiály, jednorázové akce většího rozsahu 
a další aktivity přitahující zájem veřejnosti, zvláště mladé generace atd.). 

s Aktivity směřující k lepšímu zpřístupnění informací potřebných pro uživatele VaV (např. přístup k oborovým databázím, metazdrojům, vybavení 
odborných a oborových knihoven atp.), včetně aktivit k zabezpečení informační infrastruktury a informačních zdrojů pro VaV a sluţeb spojených 
s jejich pořizováním a využitím atd. 

s Aktivity směřující k lepší dostupnosti informací o výsledcích a trendech VaV, zejména s ohledem na potřeby uživatelů a aplikační sféry (např. 
specializované internetové portály, databáze, tvorba nových informačních zdrojů pro VaV, rozvoj sítí, budování oborových informačních bran, 
atd.). 

s Aktivity směřující ke zkvalitnění a zefektivnění politiky VaV (individuální evaluace výzkumných organizací, mezinárodní peer review a 
benchmarking, aplikace foresightu, systémové evaluace atd.). 

s Podpora dalších aktivit směřujících k naplnění operačních cílů oblasti podpory (např. výstavy, road show, konference atd.). 

Organizační složka územně samosprávných 
celků (obce) a jejich organizační jednotky. 
Příjemci musí s výjimkou specifických 
činností (jako činnosti v souvislosti s 
evaluací výzkumných organizací, činnosti v 
oblasti řízení a koncepce VaVpI, apod.) 
provádět základní výzkum, aplikovaný 
výzkum nebo experimentální vývoj, šířit 
výsledky činností prostřednictvím výuky, 
publikováním, zajistit popularizaci nebo 
propagaci výzkumu a vývoje a splnit další 
specifické podmínky. 

 
Operační program OP Meziregionální spolupráce 

Zdroj 
Programový dokument a programový manuál INTERREG IVC,  
(http://www.interreg4c.net/ nebo http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-
spoluprace/OP-Meziregionalni-spoluprace/Dokumenty) 

Oblast podpory (intervence), podporované aktivity 
Podrobný popis podporovaných oblastí a podmínek pro podporu je uveden v Programovém dokumentu a manuálu a kriteria pro podávání žádostí jsou 
specifikována ve vyhlášených výzvách. 

Příjemce 

Priorita 1 - Inovace a znalostní ekonomika (neinvestiční charakter) 
Podtémata 
s Inovace, rozvoj výzkumu a technologií; podnikání a malé a střední podniky (MSP); informační společnost; zaměstnanost, lidský kapitál a 

vzdělávání. 
Priorita 2 - Životní prostředí a ochrana před riziky (neinvestiční charakter) 

Všechny obce ČR (a jejich organizační 
složka). 
Svazky obcí. 
Příspěvkové organizace obce, městské části 
a sdružení obcí. 
Projekty musí zapojit partnery, kteří 

http://www.interreg4c.net/
http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni
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Podtémata 
s Přírodní a technologická rizika (včetně změny klimatu); vodohospodářství; odpadové hospodářství; biodiverzita a zachování přírodního dědictví 

(včetně kvality ovzduší); energetika a udržitelná doprava; kulturní dědictví a krajina. 

zastupují nejméně tři členské země EU, z 
nichž minimálně dvě musí být členskými 
zeměmi EU a které jsou financovány 
programem INTERREG IVC. 

 
Operační program OP Nadnárodní spolupráce 
Zdroj Programový dokument, verze prosince 2007 (http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Evropska-

uzemni-spoluprace/OP-Nadnarodni-spoluprace/Dokumenty). 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity (typ podpory) 
Podrobný popis podporovaných oblastí a podmínek pro podporu je uveden v Programovém dokumentu a kriteria pro podávání žádostí jsou 
specifikována ve vyhlášených výzvách. 

Příjemce 

Oblast intervence 1.1 - Zlepšování rámcových podmínek pro inovaci 
s Nastavení mechanismů pro výměnu a koordinaci inovačních přístupů a politik napříč Střední Evropou mezi klíčovými aktéry inovačního 

systému (regionální rozvojové agentury, obchodní komory, univerzity, výzkumné ústavy, malé a středně velké podniky, atd.) – např. přes 
iniciativy předvídání. 

s Podpora budování a rozvoj nadnárodních klastrů v klíčových kompetenčních oblastech. 
s Nastavení vazeb mezi úřady a finančními institucemi, aby se umožnil finanční engineering (schémata financování, rizikový kapitál, atd.) pro 

inovaci napříč prostorem pro spolupráci. 
s Uskutečňování nadnárodní spolupráce mezi veřejnými a soukromými (regionálními) aktéry v oblasti inovace. 
s Vybudování a posilování institucí pro transfer technologií se zvláštním ohledem na nadnárodní transferové přístupy a praxi v oblasti duševního 

vlastnictví. 
s Podpora politik, jejichž cílem je zajištění snadného přístupu a vazeb mezi zařízeními pro technologický VaV (R&D). 

Obec a její organizační složka. 
Svazek obcí. 
Příspěvkové organizace obce, městské části 
a sdružení obcí. 
Projekty musí zapojit partnery, kteří 
zastupují nejméně tři členské země EU 
v rámci Střední Evropy. 

Oblast intervence 1.2 - Budovaní kapacit pro šíření a aplikaci inovace 
s Stimulace technologického transferu a mechanismů pro výměnu znalostí, zejména ve znevýhodněných regionech. 
s Praktické uskutečňování spolupráce mezi institucemi zajišťujícími technologický transfer a výrobním sektorem. 
s Podpora přístupu k vědeckým poznatkům a využívání znalostí a poznatků, které jsou momentálně k dispozici. 
s Vybudování nadnárodních sítí mezi příslušnými institucemi terciárního vzdělávání a výzkumnými institucemi. 
s Podpora využívání ICT pro vytvoření lepší nadregionální a nadnárodní komunikace a spolupráce mezi inovačními systémy. 
s Nastavení a zintenzívnění spolupráce zaměřené na aplikaci mezi výzkumným systémem a firmami. 
s Vytvoření předpokladů pro usnadnění přístupu k špičkovým technologiím na nadnárodní úrovni. 
 

Oblast intervence 1.3 - Podpora rozvoje znalostí. 
s Budování nových a zdokonalování stávajících nadnárodních vzdělávacích a školicích sítí ve vyšším vzdělání (např. spojení akademických a 

obchodních kvalifikací). 
s Realizace společných strategií a akčních plánů pro posilování lidských zdrojů a rozvoj znalostí. 
s Vyvíjení společných strategií pro řízení demografických změn, migrace a odlivu mozků. 
s Uskutečňování nadnárodní spolupráce mezi školicími zařízeními a organizacemi působícími na trhu pracovních sil. 
s Propagace informačních akcí za účelem šíření technologií a výsledků inovace a také informování o významu regionálních inovačních systémů. 
 

Obec a její organizační složka. 
Svazek obcí. 
Příspěvkové organizace obce, městské části 
a sdružení obcí. 
Projekty musí zapojit partnery, kteří 
zastupují nejméně tři členské země EU 
v rámci Střední Evropy. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Evropska


36 / 99 

Oblast intervence 2.1 - Zlepšování vzájemné propojenosti Střední Evropy 
s Realizace dopravních řešení pro konkrétní potřeby metropolitních, městských, venkovských, odlehlých i izolovaných oblastí. 
s Rozvoj spolupráce, aby vnitrozemské země měly přístup do evropských námořních přístavů. 
s Podpora využití různých způsobů dopravy (intermodalita) a schopnosti systémů užívat části nebo zařízení jiného systému (interoperabilita) 

dopravních systémů (silnice, železnice, vodní cesty, letecká doprava). 
s Zavádění strategické spolupráce mezi transevropskými dopravními koridory a uvnitř nich. 
s Vyhodnocování a optimalizace dopadů a potenciálu evropských prioritních dopravních koridorů a jejich napojení na národní a regionální sítě 

směrem k udržitelným a energeticky efektivním způsobům dopravy. 
 

Oblast intervence 2.2 - Rozvíjení multimodální logistické spolupráce. 
s Zahájení spolupráce mezi logistickými centry a sítěmi. 
s Rozvoj/vývoj informačních a komunikačních technologií (ICT) za účelem spolupráce v logistice. 
s Podpora praktické spolupráce mezi platformami využívajícími různé způsoby dopravy (intermodální platformy) a logistickými platformami. 
s Realizace multimodálních logistických řešení. 
 

Oblast intervence 2.3 - Podpora trvale udržitelné a bezpečné mobility. 
s Sdílení zkušeností z přípravy a realizace řešení pro trvale udržitelnou a bezpečnou dopravu. 
s Podpora vývoje moderních technologických řešení pro řízení dopravy (např. na bázi systému Galileo). 
s Zvyšování kvality a atraktivity veřejné hromadné dopravy ve městech. 
s Realizace inovačních a trvale udržitelných řešení problémů v dopravě (zácpy a jejich řízení, zpoplatnění silnic, integrace externích nákladů, atd.) 
s Podpora aplikací a strategií a vypracování politiky pro zajištění větší bezpečnosti dopravy. 
s Uskutečňování strategií pro velké projekty v oblasti systémů dopravní infrastruktury s hodnocením trvalé udržitelnosti a bezpečnosti. 
s Realizace řešení a strategií pro zmírnění negativních dopadů projektů v oblasti dopravy. 
s Implementace inovačních koncepcí dopravy pro změnu demografické situace. 
s Podpora akcí na zlepšení kvality dopravy uvnitř měst. 
 

Oblast intervence 2.4 - Prosazování informačních a komunikačních technologií (ICT) a alternativní řešení pro zlepšování přístupu. 
s Prosazování ICT pro přístup k veřejným službám. 
s Využívání ICT jako nástroje pro omezování nutnosti mezinárodního cestování (např. videokonference, webové stránky, řízení dodavatelského 

řetězce, atd.). 
s Využívání ICT při budování systémů efektivního řízení dopravy a pro systémy s dopravními informacemi o mezinárodní dopravě. 
s Zlepšování přístupu k infrastruktuře a službám veřejného zájmu na základě alternativních řešení za účelem zvyšování osobní mobility. 

Obec a její organizační složka. 
Svazek obcí. 
Příspěvkové organizace obce, městské části 
a sdružení obcí. 
Projekty musí zapojit partnery, kteří 
zastupují nejméně tři členské země EU 
v rámci Střední Evropy. 

Oblast intervence 3.1 - Budování vysoce kvalitního životního prostředí na základě řízení přírodních zdrojů a přírodního dědictví. 
s Společné akce za účelem zachování a dobrého hospodaření v přírodních oblastech, chráněných oblastech a v krajině (krajina, které hrozí 

biologická degradace, povodí řek, lesy, kulturní krajiny, pobřežní pásma atd.). 
s Společné akce za účelem rozvoje biologické diverzity na úrovni živočišných a rostlinných druhů a jejich přirozeného prostředí. 
s Společné praktické akce za účelem zkvalitňování životního prostředí (ovzduší, vody, půdy). 
s Realizace společných strategií trvale udržitelného využívání přírodních zdrojů a přírodního dědictví. 
s Rekultivace degradovaných oblastí, např. bývalých důlních oblastí, kontaminovaných stanovišť a brownfields. 

Obec a její organizační složka. 
Svazek obcí. 
Příspěvkové organizace obce, městské části 
a sdružení obcí. 
Projekty musí zapojit partnery, kteří 
zastupují nejméně tři členské země EU 
v rámci Střední Evropy. 
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s Budování integrovaných monitorovacích systémů pro životní prostředí jako základu pro prevenci negativních dopadů a opatření pro jejich 
zmírnění. 

Oblast intervence 3.2 - Snižování rizik a dopadů přírodních a člověkem způsobených katastrof. 
s Koordinovaní postupů integrovaného řízení rizik v různých oblastech a sektorech (např. územní plánování, civilní obrana, průmysl, 

infrastruktura, lesní hospodářství, zásobování vodou, zdravotnictví, řízení rizik v souvislosti s povodněmi, atd.). 
s Zkvalitňování, integrování a harmonizování norem pro posuzování rizik a jejich řízení (strategické směrnice, kvalifikace, praktické podmínky, 

financování atd.). 
s Realizace strategií pro ochranu před nebezpečím a společných plánů pro řízení rizik. 
s Vypracování bezpečnostních koncepcí pro dopravu a jiné sítě infrastruktury pro případ katastrof. 
s Využívání komunikačních strategií / nástrojů pro zvyšování povědomí o rizicích. 
s Využití regionálních politik a systémů řízení pro prevenci rizik v různých sektorech. 
s Tvorba a uplatnění nástrojů a způsobů řešení zmírňování dopadů a řízení dopadů klimatických změn a jiných rizik. 
s Vypracování metod pro vyhodnocení rizik souvisejících s kvalitou životního prostředí. 
Oblast intervence 3.3 - Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů a zvyšování energetické účinnosti. 
s Vytvoření společných strategií pro šetření energiemi a energetickou účinnost (např. zlepšení energetické výkonnosti budov, dálkové vytápění, 

využívání odpadu pro energetické účely, zavádění podniků současně vyrábějících elektřinu a teplo). 
s Prosazování vyvážených strategií využívání obnovitelných a endogenních energetických zdrojů (vítr, voda, sluneční energie, biomasa, vodní 

elektrárny, biopaliva, atd.). 
s Přenos know-how z vědy, průmyslu a politiky ohledně možných negativních důsledků výroby energie z obnovitelných zdrojů (např. dopad 

industrializovaných monokultur pro výrobu biopaliv). 
s Vytváření inovačních akcí pro využívání alternativních zdrojů energie v dopravě. 
Oblast intervence 3.4 - Podpora technologií a činností, které jsou šetrné k životnímu prostředí 
s Prosazování trvale udržitelné výroby a spotřeby se zvláštní pozorností věnovanou regionálním řetězcům s přidanou hodnotou. 
s Podpora městských a regionálních technologií (odpadové hospodářství, zásobování vodou, atd.) a využití technologií šetrných k životnímu 

prostředí pro místní a regionální dodavatele infrastruktury. 
s Prosazování nadnárodních pobídek (odměňovací schémata, webové platformy s nejlepší praxí/metodami, certifikáty, atd.) pro inovace v oblasti 

ekologie. 
s Uplatňování k životnímu prostředí šetrných technologií ve výrobních procesech. 
s Vytváření integrovaných ekologických řídících systémů a vytváření ekologicky rozumných postupů. 
s Praktické uplatňování politik, strategií a technologií pro trvale udržitelnou výstavbu budov. 

Obec a její organizační složka. 
Svazek obcí. 
Příspěvkové organizace obce, městské části 
a sdružení obcí 
Projekty musí zapojit partnery, kteří 
zastupují nejméně tři členské země EU 
v rámci Střední Evropy. 

Oblast intervence 4.1 - Budování polycentrických sídelních struktur a územní spolupráce 
s Realizace integrovaných strategií rozvoje měst a regionů a zlepšení podmínek pro investice. 
s Budování trvalé spolupráce mezi metropolitními oblastmi a malými a středně velkými městy nebo aglomeracemi a jejich sdruženími ve 

vzájemně relevantních otázkách na nadnárodní úrovni. 
s Uskutečnění akcí na podporu vztahů mezi městy a venkovem s optimalizovanými toky a trvale udržitelnými vzorci rozvoje měst (např. řešení 

pro živelný růst měst – „urban sprawl“). 
s Spolupráce na nových přístupech v oblasti revitalizace a otázkách přeměny činností v městských a předměstských funkčních oblastech. 
s Praktické využití nadnárodní sítě spolupráce mezi městy a regiony za účelem optimalizace společného využívání infrastruktury, služeb pro 

využití volného času a rekreačních zařízení. 

 
 
Obec a její organizační složka. 
Svazek obcí. 
Příspěvkové organizace obce, městské části 
a sdružení obcí. 
Projekty musí zapojit partnery, kteří 
zastupují nejméně tři členské země EU 
v rámci Střední Evropy. 
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s Realizace strategických opatření za účelem optimalizace struktury městského centra a zlepšení funkčních vazeb mezi městskými centry. 
s Podpora činností pro zlepšení kvality životního prostředí a veřejných otevřených prostor ve městech. 
Oblast intervence 4.2 - Řešení územních dopadů demografických a sociálních změn na rozvoj měst a regionů 
s Praktické uskutečňování inovačních řešení v oblasti poskytování služeb a v oblasti přizpůsobování a zajištění klíčových služeb a infrastruktury 

(systém zdravotní péče, voda, bydlení, atd.). 
s Podpora činnosti zaměřené na přizpůsobení měst a regionů potřebám určitých skupin obyvatelstva (např. starší občané, domácnosti o jednom 

člověku, handicapovaní lidé, atd.). 
s Realizace nadnárodních strategií pro boj se sociální a územní segregací a za účelem zapracování aspektů zapojení občanů v raných fázích 

plánování. 
s Prosazování takových řešení, aby se veřejné služby poskytovaly v blízkosti obytných čtvrtí. 
s Vytváření a aplikace inovačních řešení za účelem řešení složitých úkolů rozvoje měst (např. bydlení, infrastruktura služeb, zácpy, investiční 

překážky, oblasti, kde je omezené bydlení a průmyslový rozvoj). 
s Využití nových městských technologií, které přinesou inovační a efektivní řešení veřejných služeb. 
s Uplatňování mezisektorových strategií pro přizpůsobení bydlení potřebám současnosti (např. renovace obytných oblastí, atd.) a aby se bydlení 

zapracovalo do politiky rozvoje měst a regionů. 
Oblast intervence 4.3 - Využívání kulturních zdrojů ke zvyšování atraktivity měst a regionů 
s Budování kapacit pro inovační řídící strategie na ochranu kulturních zdrojů, na péči o ně a na jejich trvale udržitelné užívání. 
s Podpora zhodnocování tradičních činností a znalostí. 
s Realizace strategických akcí za účelem tvorby příjmu a pracovních míst na základě kulturních a ekonomických koncepcí. 
s Praktické uplatnění strategií posilování kulturních aspektů regionů. 
s Využití a ochrana tradičních znalostí a zkušeností v souvislosti s kulturním dědictvím. 
s Uplatňování nových forem řízení a správy městského/kulturního dědictví se zvláštní pozorností věnovanou přírodní a sociální kapacitě a 

možným vedlejším účinkům na životní prostředí a obyvatelstvo v dlouhodobém horizontu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obec a její organizační složka. 
Svazek obcí. 
Příspěvkové organizace obce, městské části 
a sdružení obcí. 
Projekty musí zapojit partnery, kteří 
zastupují nejméně tři členské země EU 
v rámci Střední Evropy. 

 
Operační program OP Přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 

Zdroj 

Programový dokument, programový manuál  
(http://www.ziel3-cil3.eu/cs/foerdergrundlagen/rechtsgrundlagen/index.html nebo http://www.strukturalni-
fondy.cz/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/Cil-3-na-podporu-preshranicni-spoluprace-2007---
20/Dokumenty). 

Oblast podpory (intervence), podporované aktivity 
Podrobný popis podporovaných oblastí a podmínek pro podporu je uveden v Programovém dokumentu a kriteria pro podávání žádostí jsou 
specifikována ve vyhlášených výzvách. 

Příjemce 

Oblast podpory 1.1 - Kooperativní zlepšení, rozvoj a výstavba potřebné infrastruktury a spolupráce v oblasti regionálního plánování a rozvoje 
s Zlepšení propustnosti hranice, výstavba a rozvoj hraniční infrastruktury a napojením pohraničí na důležité přeshraniční dopravní osy. 
s Kooperace v oblasti výstavby, rozvoje a podpory potřebné přeshraniční silniční a kolejové regionální veřejné osobní dopravy pro zlepšení 

přepravní nabídky v pohraničí a pro zlepšení propojení regionální přeshraniční veřejné hromadné dopravy osob. 
s Společný rozvoj a zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím. 
s Kooperace v oblasti výstavby potřebné infrastruktury především v oblasti pečovatelských služeb a péče o seniory a děti, postižené osoby, stejně 

jako v oblasti vzdělávání s cílem synergických účinků společné infrastruktury. 

 
Obce Karlovarského, Ústeckého a 
Libereckého kraje. 
Obec a její organizační složka. 
Městská část statutárního města (a její 
organizační složka. 
Příspěvkové organizace obce, městské části 

http://www.ziel3-cil3.eu/cs/foerdergrundlagen/rechtsgrundlagen/index.html
http://www.strukturalni
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s Spolupráce při rozvoji udržitelných přeshraničních kooperačních sítí a propojení v oblasti regionálního plánování a rozvoje. 
s Kooperace při získávání regionálních konkurenčních výhod prostřednictvím koncepce a realizace přeshraničních regionálně-plánovacích a 

interkomunálních opatření. 
Oblast podpory 1.2 - Kooperativní opatření v oblasti lidských zdrojů, socio-kulturního rozvoje a partnerské spolupráce 
s Podpora přeshraniční kooperace v oblasti vzdělávání a vědy. 
s Podpora přeshraničních kooperací mezi podniky a vzdělávacími zařízeními. 
s Rozvoj socio-kulturních kompetencí a rozvoj jazykových znalostí prostřednictvím příslušných společných nabídek pro obyvatelstvo. 
s Spolupráce při vytváření vazeb mladého obyvatelstva s dotačním územím prostřednictvím cílené podpory perspektiv rozvoje mladých a vysoce 

kvalifikovaných odborníků. 
s Kooperace při integraci postižených osob do sociálního života. 
s Kooperace při vytváření široké nabídky aktivit pro mladé. 
s Kooperace při zachování společného kulturního dědictví a při intenzifikaci vytváření společné kulturní identity. 
s Posílení identifikace obyvatelstva se společným pohraničím. 
s Zintenzivnění výměny mezi institucemi, sdruženími, spolky, obyvateli atd.. 
Oblast podpory 1.3 - Kooperace v oblasti bezpečnosti, záchranných služeb, ochrany před katastrofami a protipožární ochrany 
s Zlepšení spolupráce pro zajištění bezpečnosti ve společném pohraničí. 
s Vytvoření efektivních struktur záchranných služeb. 
s Podpora vybudování a provozu efektivního systému přeshraniční protipožární ochrany a ochrany před katastrofami. 
Oblast podpory 1.4 - Společný fond malých projektů 
s Zintenzivnění přeshraniční komunikace na místní a regionální úrovni 
s Posílení zodpovědnosti místních lidí za společné dotační území prostřednictvím pokračování Společného fondu malých projektů 
Oblast podpory 2.1 - Hospodářská kooperace a rozvoj přeshraničních hospodářských struktur 
s Podpora tvorby a rozvoje kooperačních sítí. 
s Podpora výzkumu a technologického rozvoje, především technologií budoucnosti. 
s Rozvoj společných marketingových struktur a existujících podnikatelských sítí. 
Oblast podpory2.2 - Kooperace a rozvoj přeshraničních struktur v cestovním ruchu 
s Zlepšení úrovně infrastruktury cestovního ruchu v společném dotačním území. 
s Podpora rozvoje a realizace společných marketingových strategií. 
s Zlepšení společné nabídky cestovního ruchu prostřednictvím kooperací. 
s Podpora vytváření společných struktur prostřednictvím propojení zařízení cestovního ruchu, včetně rozvoje v oblasti lázeňství. 
s Odbourávání znalostních a informačních deficitů. 
Oblast podpory 3.1 - Kooperace v oblasti ochrany klimatu, ochrany lesa a přírody, péče o krajinu a odpadového hospodářství 
s Ochrana a rozvoj přírody a krajiny ve společném dotačním území. 
s Zpracování a realizace společných koncepcí. 
s Rozvoj odpadové a surovinové politiky orientované na budoucnost. 
s Vytvoření přeshraničních sítí v oblasti životního prostředí. 
s Posílení ekologického uvědomění a environmentálního vzdělávání. 

a sdružení obcí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obce Karlovarského, Ústeckého a 
Libereckého kraje. 
Obec a její organizační složka. 
Městská část statutárního města (a její 
organizační složka. 
Příspěvkové organizace obce, městské části 
a sdružení obcí. 
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Oblast podpory 3.2 - Kooperace v oblastech protipovodňové ochrany, vodního hospodářství, vodních staveb a ochrany vodstva 
s Zlepšení protipovodňové ochrany. 
s Zlepšení technické ekologické infrastruktury (především v oblastech zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod) a ekosystémů vodních 

toků. 
s Zlepšení stavu vodstva včetně podzemních vod. 
s Odborně specifické výzkumné a modelové záměry a rovněž výměna informací a zkušeností. 
 
Operační program OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 
Zdroj Programový dokument a Příručka pro české žadatele, verze 03, 1.2.2009  

(http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/89b7705b-b813-46d4-9ee3-2fb115212e5c/Dokumenty). 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity 
Podrobný popis podporovaných oblastí a podmínek pro podporu je uveden v Programovém dokumentu a příručkách a kriteria pro podávání žádostí 
jsou specifikována ve vyhlášených výzvách. 

Příjemce 

Oblast podpory I.1 - Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru 
s Podpora preshraniční spolupráce v oblastech výzkumu, vývoje, technologií, inovací, analýz trhu, odbytu a prodeje, marketingu, výstav a veletrhu 

(pro všechny sektory a odvětví). 
s Podpora rozvoje a intenzifikace transferu technologií a know-how (infrastruktura a služby) zejména malých a středních podniku (MSP). 
s Podpora preshraničních aktivit (například v oblasti poradenství při zakládání podniku či při poskytování průběžného poradenství a kvalifikace 

pro existující firmy) institucí působících v oblasti hospodářského rozvoje (např. hospodářské a obchodní komory, řemeslnické komory, 
podnikatelské svazy), jakož i podpora preshraniční spolupráce mezi těmito institucemi. 

s Podpora preshranicní spolupráce mezi podniky a institucemi působícími v oblasti hospodářského rozvoje a veřejné správy. 
s Podpora přeshraniční spolupráce mezi podniky a institucemi působícími v oblasti hospodářského rozvoje a veřejné správy. 
s Preshraniční aktivity zaměřené na podnikání a rozvoj MSP. 
Oblast podpory I.2 - Cestovní ruch, volný čas a rekreace 
s Podpora preshraniční spolupráce v oblastech cestovního ruchu, volného času a rekreace (např. spolupráce v oblasti kulturní, přírodní a zdravotní 

turistiky (včetně spolupráce lázní a lázeňských míst), informační a komunikační technologie), jakož i spolupráci s ostatními hospodářskými 
sektory a odvětvími. 

s Zřizování a zkvalitňování preshraniční infrastruktury pro cestovní ruch (např. turistických zařízení, cyklotras a cyklostezek, peších tras, 
hipostezek, tématických a naučných tras, lyžařských běžeckých tras a jejich značení, informační tabule) včetně řídících a navigačních systému. 

s Rozvoj a zkvalitňování preshraničních nabídek a produktu v oblasti cestovního ruchu, volného času a rekreace (např. nabídky a produkty v 
oblasti kulturní, přírodní a zdravotní turistiky (včetně lázeňství), informační a komunikační technologie). 

s Podpora preshraničních aktivit zaměřených na propagaci regionu (např. informační a propagační materiály). 
Oblast podpory I.3 - Profesní vzdělávání a trh práce 
s Podpora profesního vzdělávání a zvyšování kvalifikace s preshraničním významem (například rozvoj a realizace vzdělávacích opatření a 

vzdělávacích kurzu pro zvyšování kvalifikace v oblasti služeb, řemesla, obchodu, cestovního ruchu, elektronického zpracování dat, informačních 
a komunikačních technologií, zdravotnictví, životního prostředí). 

s Podpora profesního vzdělávání a realizace opatření na podporu zaměstnanosti s preshraničním významem, zejména se zaměřením na 
nezaměstnané, ženy, mládež, na ekonomicky aktivní se sníženou pracovní schopností a na osoby, jimž hrozí vyloučení z trhu práce. 

s Podpora zařízení pro profesní vzdělávání s preshraničním významem. 

Obce Karlovarského, Plzeňského a 
Jihočeského kraje. 
Obec a její organizační složka. 
Městská část statutárního města (a její 
organizační složka. 
Příspěvkové organizace obce, městské části 
a sdružení obcí. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/89b7705b-b813-46d4-9ee3-2fb115212e5c/Dokumenty)
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s Podpora vzájemné spolupráce aktéru a institucí působících na trhu práce a v oblasti profesního vzdělávání, podpora rozvoje preshraničního 
pracovního trhu, získávání a šíření informací (např. analýzy trhu s preshraničním kontextem), jakož i rozvoj, budování a zavádění informačních 
systému (např. systému umožňujících vyhledávání a zprostředkování pracovních míst). 

Oblast podpory I.4 - Výchova a všeobecné vzdělávání, veda, výzkum, kultura, zdravotnictví a sociální péče, civilní ochrana a ochrana před 
katastrofami 
s Podpora profesního vzdělávání a zvyšování kvalifikace s přeshraničním významem.. 
s Výstavba a zlepšení preshraniční infrastruktury sloužící výchove a všeobecnému vzdělávání, vede a výzkumu. 
s Podpora preshraniční spolupráce v oblasti kultury (např. přípravu a propagaci kulturních nabídek jako jsou průvodci muzei, využití medií pro 

šíření informací). 
s Podpora preshraniční infrastruktury v oblasti kultury (např. zřizování či výstavba muzeí, zřizování informačních a kulturních středisek ). 
s Podpora oblasti zdravotnictví a sociálních služeb s preshraničním významem (např. vytváření nabídek v oblasti poradenských a pečovatelských 

služeb, nabídek a programu v oblasti drogové prevence, boj proti AIDS, ochrany diskriminovaných a znevýhodněných osob a vytváření 
preshraničních informačních systému pro nemocnice). 

s Podpora opatření s preshraničním významem v oblasti civilní ochrany a ochrany před katastrofami (například zpracování zásahových plánu a 
plánu ochrany, záchranářská technika). 

Oblast podpory I.5 - Sítě 
s Podpora preshraniční spolupráce mezi institucemi (včetně institucí veřejné správy, justice a policie), jakož i spolupráce mezi institucemi a 

dalšími aktéry, vytváření tématických sítí a společných regionálních rozvojových organizací. 
s Budování a podpora dalšího rozvoje institucionálních preshraničních organizací (například euroregionu). 
s Dispoziční fond k podpore malých projektu – rovněž typu people-to-people projekty- napříč všemi prioritními osami, zejména přinášejících 

prohloubení preshraničních kontaktu. 

Obce Karlovarského, Plzeňského a 
Jihočeského kraje. 
Obec a její organizační složka. 
Městská část statutárního města (a její 
organizační složka. 
Příspěvkové organizace obce, městské části 
a sdružení obcí. 

Oblast podpory II.1 - Životní prostředí a ochrana přírody 
s Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. 
s Výstavba a rekonstrukce přeshraničních zařízení využívaných v oblasti ŽP a pro ochranu přírody a zřizování příslušných institucí a organizací. 
s Podpora přeshraničních systémů pro zásobování vodou a energiemi, systémů a zařízení k čištění vod a odstraňování odpadů a starých zátěží, 

znovu začlenění nevyužívaných ploch k hospodářskému využití. 
s Podpora využívání ekologických postupů, podpora výzkumu a managementu v oblasti životního prostředí, podpora oblasti vzdělávání se 

zaměřením na ŽP, podpora informací a monitoringu v oblasti životního prostředí. 
Oblast podpory II.2 - Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru 
s Podpora přeshraničního územního plánování a regionálního rozvoje včetně zpracování studií a koncepcí a vytváření informačních systémů. 
s Podpora přeshraničního rozvoje venkovských oblastí. 
Oblast podpory II.3 - Doprava 
s Výstavba a zlepšení přeshraniční dopravní infrastruktury 
s Podpora ekologických forem dopravy, rozvoj a zlepšení přeshraničních dopravních systémů a systémů kombinované dopravy. 
s Opatření zlepšující průchodnost a provoz na hraničních přechodech. 
Oblast podpory II.4 - Komunikační a informační systémy (ICT) 
s Výstavba a zlepšení přeshraničních komunikačních a informačních systémů a technologií. 

 
Obce Karlovarského, Plzeňského a 
Jihočeského kraje. 
Obec a její organizační složka. 
Městská část statutárního města (a její 
organizační složka. 
Příspěvkové organizace obce, městské části 
a sdružení obcí. 
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Operační program OP Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 

Zdroj 
Programový dokument, Pokyny pro české žadatele, vydání č.4, 1.8.2009  
(http://www.at-cz.eu/at-cz/cz/3-1-4_prioritni.php, nebo http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-
2013/Evropska-uzemni-spoluprace/Cil-Evropska-uzemni-spoluprace-Rakousko---Ceska-re/Dokumenty) 

Oblast podpory (intervence), podporované aktivity 
Podrobný popis podporovaných oblastí a podmínek pro podporu je uveden v Programovém dokumentu a dodatku a kriteria pro podávání žádostí jsou 
specifikována ve vyhlášených výzvách. 

Příjemce 

Oblast podpory 1.1 - Infrastruktura a služby spojené s podnikáním a inovacemi 
s Umožnění přístupu a poskytování infrastruktury spojené s podnikáním. 
s Uplatnění inovací a V&V. 
s Příprava regionálních aktérů, organizací a institucí na konkurenci. 
s Zlepšování, vytváření a koordinace přístupu ke specializovaným veřejným službám ( centra, sítě,..) a ke stávající infrastruktuře potřebné k 

podnikání a službám, tak aby bylo dosaženo uzavření mezer stejně tak i zlepšení situace stávajících periferních oblastí. 
s Zaměření aktivit a zdrojů na několik oblastí růstu, klastrů a sítí. 
s Zlepšení transferu know-how, poznatků a technologií mezi ekonomikou, vědou a správou. 
s Zabezpečení a zlepšení (zvláště) ekonomické situace v příhraničním regionu. 
s Rozvoj a soustředění existujícího podnikatelského potenciálu. 
s Rozvoj společných typických dovedností a regionálních ochranných známek. 
s Zlepšování dostupnosti a využití stávajících sítí technologií a výzkumu a jejich rozšiřování, také s ohledem na rovné příležitosti. 
s Posílení spolupráce mezi regionálním hospodářstvím (zvláště MSP), univerzitami, výzkumnými institucemi a dalšími organizacemi. 
s Posílení regionálních podpůrných struktur zaměřujících se na inovace a integraci – vytváření, přejímání a úspěšné využívání inovací v podnikání 

a ve společnosti 
s Rozvoj a posilování transferu know-how a technologií, spolupráce univerzit, vědeckých a výzkumných institucí. 
s Přeshraniční propojení hospodářství, vědy a veřejné správy. 
s Podpora regionálních dodavatelských řetězců a jejich managementu. 
s Zvýšení přeshraniční spolupráce v oblastech služeb podporujících podnikání, inovativní centra a služby spojené s podnikáním a inovacemi. 
Oblast podpory 1.2 - Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času 
s Zvýšení kvality služeb souvisejících s cestovním ruchem a rozvoj stávajících turistických nabídek a kulturního bohatství nejvýhodnějším 

způsobem. 
s Výroba propagačních materiálů a marketingových strategií rozvíjející obraz cestovního ruchu a otevření (sociálně modifikovaných) trhů. 
s Přilákat nové turisty z oblastí vně příhraničního regionu. 
s Lépe využívat stávající potenciál pro hospodářskou aktivaci regionu. 
s Vytvořit udržitelné příležitosti pro cestovní ruch. 
s Posilovat spolupráci v oblasti přeshraniční turistiky a vytvořit síť nabídek služeb v přeshraničním cestovním ruchu. 
s Posílit konkurenceschopnost a zvýšit kapacity v oblasti nabídky cestovního ruchu v souladu s ekologickými a sociálními omezeními. 
s Zahrnutí aspektu pohlaví do pracovních podmínkách a nabídky turistického ruchu, začlenění otázky pohlaví a cílových skupin do procesu vývoje 

produktů. 
s Zlepšit kvalitu přeshraniční infrastruktury v oblasti cestovního ruchu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obce Jihočeského kraje, Jihomoravského 
kraje a kraje Vysočina. 
Obec a její organizační složka. 
Městská část statutárního města (a její 
organizační složka. 
Příspěvkové organizace obce, městské části 
a sdružení obcí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.at-cz.eu/at-cz/cz/3-1-4_prioritni.php
http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007
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s Udržitelné formy a produkty cestovního ruchu, kultury a volného času. 
s Zdokonalovat kvalitu standardů pro návštěvníky historických a kulturních památek. 
s Rozšířit koordinované turistické činnosti v chráněných krajinných oblastech a v jejich blízkosti. 
s Přesně vymezit nové přeshraniční extenzivní a atraktivní přístupy k přírodě a turistice v přírodě. 
s Propojit rekreační cestovní ruch s turistikou v přírodě a obchodním cestovním ruchem. 
Oblast podpory 1.3 - Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace 
s Rozvoj vzdělávání, kvalifikací a lidských zdrojů (možnosti kvalifikace v závislosti na potřebách ekonomiky,…). 
s Rozvoj přeshraničních trhů práce by měl být podporován a připravován v součinnosti s příslušnými aktéry z oblasti trhu práce, vzdělání a 

integrace. 
s Zlepšení integrace žen a znevýhodněných skupin. 
s Rozvoj a spolupráce na regionálním a přeshraničním trhu práce a zaměstnanosti. 
s Snížení omezení sociálních, vzdělávacích a kvalifikačních systémů a omezení v oblasti rozvoje lidských zdrojů. 
s Rozšiřování a zpřístupnění know-how a znalostí. 
s Posilování mobility pracovní síly a studentů. 
s Posílení spolupráce v oblasti vzdělávání a kvalifikace, především společné kvalifikace v kontextu clusterů a spolupráce v oblasti podnikání. 
s Zvýšení kvality přeshraniční infrastruktury vzdělávání a kvalifikací. 
Oblast podpory 1.4 - Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace 
s Začlenění znevýhodněných skupin ( mládež, ženy, migranti, jakékoliv minority,…) s podstatným potenciálem know-how v sociálních 

strukturách a dynamikách do rozvojového procesu. 
s Zlepšení společenského života v příhraniční oblasti. 
s Posílení veřejné účasti jako prostředku ke zvyšování sociálního kapitálu. 
s Zlepšování životních podmínek a zvyšování soudržnosti v městských i venkovských oblastech. 
s Snižování sociálních rozdílů. 
s Zvyšování aktivit a efektivity systémů prevence sociálních rizik a sociální infrastruktury. 
s Udržování a zlepšování spolupráce a rozšiřování kompetencí a kapacit organizací, institucí a komunit v této pracovní oblasti. 
s Vypracování přeshraničního programu činností zaměřených na prevenci sociálních rizik a na sociální integraci různých cílových skupin 

(znevýhodněné skupiny a osoby, menšiny, mladí lidé). 
s Zohlednění rozdílnosti kultur, náboženství a životních stylů na úrovni plánování a činností. 
s Oblast sociální integrace, prevence zdravotních a sociálních rizik s přeshraničním významem (veřejné nemocnice, mládežnické organizace). 
s Nabídka sociálních služeb pro znevýhodněné skupiny obyvatel. 
s Integrovaný záchranný systém a pohotovostní oddíly v přeshraničním regionu. 
Oblast podpory 2.1 - Doprava a regionální dostupnost 
s Výstavba a modernizace dopravní infrastruktury s důrazem na zlepšení kvality spojení příhraničního regionu (místní a regionální sítě). 
s Modernizace komunikačního systému a telekomunikační infrastruktury příhraničního regionu. 
s Zlepšení transregionální, přeshraniční/regionální/místní dostupnosti s přeshraniční dopadem. 
s Optimální využívání veřejného a alternativního způsobu dopravy. 
s Zlepšení IT dostupnosti, také pro periferní oblasti s cílem vytvořit rovné rozvojové podmínky. 
s Zlepšování dopravní dostupnosti kulturních památek v příhraničním regionu. 
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s Dostupnost regionu díky zavádění a realizování integrovaného dopravního systému. 
s Převedení dopravy na ekologičtější systémy – optimalizace kombinací s alternativními dopravními prostředky (např. veřejná doprava). 
s Podpora odlišných potřeb v mobilitě žen a mužů. 
s Dosahování synergií skrze koordinaci plánů a programů a umožnění lepších podmínek pro využití informačních a komunikačních technologií 

jako reálného nástroje v přeshraniční oblasti. 
s Využití vzniku rovnocenné úrovně nabídky ICT ke zvýšení možností místního rozvoje v regionu. 
s Využití telematických aplikací v dopravě pro efektivní používání stávající dopravní infrastruktury a stávajících sítí logistických center. 
s Rozvoj projektů souvisejících s logistikou – kombinovaná doprava pro snížení provozu na silnicích. 
s Přeshraniční EIA/SEA pro aktivity v infrastruktuře. 
Oblast podpory 2.2 - Životní prostředí a prevence rizik 
s Zlepšování kvality životního prostředí – ochrana přírodních druhů, prevence záplav a modernizace environmentální infrastruktury ( např. 

nakládání s odpady,…). 
s Používání technologií šetrných k životnímu prostředí (např. dopravní systém, energie,…). 
s Prevence technologických a environmentálních rizik (prevence a povědomí). 
s Posilování environmentálního vzdělávání a výchovy. 
s Vzetí do úvahy principy ochrany životního prostředí a udržitelnosti. 
s Efektivní využívání přírodních zdrojů a obnovitelných energií s cílem dosáhnout přidané hodnoty regionu (např. zásobování palivy, náhrada 

fosilních energií, vzrůstající nezávislost na dovážených fosilních energiích,..) a dosažení cíle ochrany klimatu a životního prostředí. 
s Renaturace řek a zlepšení záchranného systému, které by vedlo k zlepšení prevence rizik (přírodní katastrofy, záplavy,…). 
s Zachování vysoké hodnoty krajiny a management přírody. 
s Ochrana před přírodními katastrofami a náprava škod vzniklých na životním prostředí. 
s Zlepšení koordinace (princip „zdola nahoru“, výměna zkušeností) územního rozvoje a environmentální plánování. 
s Zlepšení kvality života a přírody rozšířením technické infrastruktury a rovněž spolupráce a koordinace odpovědných institucí a organizací. 
s Snižování znečištění životního prostředí. 
s Podpora zavádění systémů environmentálního managementu (např. ISO, EMAS, označení Eco…)stejně tak i systému oceňování. 
s Přeshraniční strategie nakládání s odpady a jejich možného dalšího využití jako druhotných surovin a otázka vzdělávání. 
s Management v oblasti „chráněných druhů“ a ochrana stanovišť (biotopů). 
s Realizace a koordinovaná implementace koncepce NATURA 2000. 
s Harmonizace SEA směrnic. 
s Předpovídání povodní a opatření na regulaci povodní a společná koordinace aktivit. 
s Udržitelné využívání vodních zdrojů v regionu. 
s Přístupy k řízení socioekonomických rizik. 
s Společné aktivity na poli ochrany přírody a krajiny (např. řídící plány pro přírodně a kulturně hodnotné lokality a krajinné komplexy, …). 
s Zvýšení povědomí o standardech životního prostředí, což povede k větší atraktivitě a lepším marketingovým možnostem. 
s Zdokonalování ochrany ekosystémů. 
s Rozvoj a zdokonalování v oblasti alternativních energií. 
s Rozvoj aktivit souvisejících s transferem technologií ve shodě s procesem inovací k dosažení “nejlepších dostupných technologií“. 
s Rozvoj vzdělávání a školení týkajících se životního prostředí. 
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Oblast podpory 2.3 - Udržitelné sítě a struktury institucionální spolupráce 
s Zesilování institucionálních sítí. 
s Vytváření struktur místní správy pro zlepšení regionálních a přeshraničních organizačních struktur spolupráce (zahrnující komunity, 

regionální/místní/přeshraniční iniciativy, spolu s organizacemi a regionálními aktéry) pro koordinovaný a udržitelný regionální a územní rozvoj. 
s Umožnit spolupráci typu „people to people“ k zavedení aktivit malého rozsahu integrace a koheze. 
s Zlepšení a rozvoj (infra)struktury spolupráce a komunikace. 
s Posilování zásady „zdola nahoru“ a principu partnerství, přeshraniční integrace, zvýšení endogenního potenciálu. 
s Zlepšování spolupráce inovačních a regionálních aktérů zavedením lepšího regionálního ř řízení příslušných strategií. 
s Zachování a další rozvoj regionální konzultační a koordinační sítě. 
s Integrované plánování a hodnocení životního prostředí (pokud bude požadováno) pro strategické projekty a procesy, udržitelný územní rozvoj. 
s Zřizování struktur pro zapojení občanů (např. AGENDA 21). 
s Výměna, podpora, plánování a monitoring přeshraničních regionálních a územních systémů, aspektů a perspektiv. 
s Podpora společné přeshraniční koncepce územního plánování s cílem dosáhnout integrace měst, funkčních městských oblastí a přeshraničních 

regionů a rovněž lepší spojení městských center s okrajovými oblastmi. 
s Spolupráce měst podobné velikosti, spolupráce měst a předměstí. 
s Sítě spolupráce (navazování kontaktů mezi městy a v oblasti kultury, mládež, …). 
s Rozvoj „evropských regionů“, posílení přeshraniční spolupráce mezi euroregiony a „evropskými regiony“. 
s Fond malých projektů. 
s Kooperační projekty s cílem snížit sociální nerovnosti mezi městem a venkovem. 
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Operační program OP Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 
Zdroj Programový dokument, příručka pro žadatele verze 1.1, 11.4.2009  

(http://www.sk-cz.eu/sk/uvodna-stranka/materialy-a-dokumenty-materialy-a-dokumenty/) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity (indikativní seznam) 
Podrobný popis podporovaných oblastí a podmínek pro podporu je uveden v Programovém dokumentu a kriteria pro podávání žádostí jsou 
specifikována ve vyhlášených výzvách. 

Příjemce 

Oblast podpory I.1 - Kultura rozvoj a zachování tradic 
s Podpora nových (přerušených) inovovaných regionálních (integrovaných) kulturních a společenských akci a produktů (akce podporující zvyky a 

tradice regiónu, aktivity zakládající nové tradice, vytváření nových společných kulturních a společenských akcií vycházející z nových podmínek 
krajin v EU, vzdělávaní a informování o možnostech rozvoje turismu. 

s Podpora vytváření přeshraničních sítí orientovaných na spolupráci v oblasti kultury (společné propagační materiály a podpora činnosti 
společných informačních kanceláří atd.). 

s Nepřímá podpora aktivit v sektore malého a středního podnikání. 
s Podpora aktivit podporujících soudržnost regiónu a jeho obyvatelstva a podpora folklórních festivalů, společenských a kulturních akcí atd. 
Oblast podpory I.2 - Spolupráce a síťování 
s Zpracování strategických dokumentů přeshraniční spolupráce a společných rozvojových projektů se zaměřením na životní standardy, turismus, 

sociální a kulturní rozvoj. 
s Budování dlouhodobé spolupráce institucí veřejné správy a dalších institucí a organizací za účelem harmonizovaného rozvoje pohraničních 
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regiónů. 
s Příprava a zpracování plánů krizového řízení na lokální a regionální úrovni. 
s Výměna zkušeností k problematice posilňování zásady „zdola nahoru“ a principu partnerství, přeshraniční integrace. 
s Zlepšování spolupráce lokálních a regionálních aktérů zavedením lepšího regionálního řízení příslušných rozvojových strategií. 
s Výměna, plánování a monitorování přeshraničních regionálních a územních plánů a existujících systémů výměny údajů. 
s Příprava a realizace kooperačních projektů s cílem snížit sociální rozdřely mezi městem a venkovem. 
Oblast podpory I.3 - Vzdělávání, trh práce a zaměstnanost 
s Podpora rozvoje lidských zdrojů a přeshraničních vzdělávacích aktivit. 
s Podpora společných vzdělávacích tréninkových, preškolování, celoživotních systémů vzdělávání. 
s Spolupráce v oblasti přeshraničního vzdělávání, výzkumu a výměny vzdělávacích a výzkumných institucí. 
s Rozvoj společných přístupů a výměna informací na trhu práce, zlepšení integrace znevýhodněných skupin na trhu práce, rovnost příležitostí na 

trhu práce mezi ženami a muži. 
s Rozvoj společných systémů vzdělávání - rozšiřování know-how a znalostí při výchove mladé generace na základních a středních školách, 

posílení spolupráce na úrovni středních a vyšších odborných škol a na úrovni VŠ. 
Oblast podpory I.4 - Rozvoj podnikatelského a inovačního prostředí 
s Realizace projektů s cílem zkvalitnit spolupráci v oblasti primárního poradenství při zakládaní podniků primárního poradenství pro existující 

firmy v příhraničních regionech. 
s Institucionální podpora tvorby ekonomických partnerství, kooperačních vztahů mezi podnikatelskými subjekty a klastry na slovensko-českém 

příhraničí formou výměny zkušeností, organizování společných diskusních fór, vytváření dvojstranných konzultačních pracovních skupin 
orientovaných na řešení problémů způsobených rozdílnou legislativou pro podnikání na území obou států. 

s Podpora přípravy průmyslových zón, výrobních areálů, inkubátorů v příhraničních oblastech formou. 
s Institucionální posílení inovačního potenciálu příhraničního regionu formou podpory výměny zkušeností a know-how, organizace společných 

pracovních střetnutí expertů z vědeckých institucí a VŠ. 
s Podpora spolupráce univerzit, výzkumných institucí a ekonomických aktérů rozvojem a posilňováním transferu know-how a technologií na 

společných seminářích a konferencích. 
s Podpora rozvoje patentů a poznatků, a jejich šíření a zavádění do praxe. 
Oblast podpory I.5 - Rozvoj přeshraničního turismu 
s Rozvoj a rekonstrukce infrastruktury turismu. 
s Zpřístupnění objektů a atraktivit turismu tradiční i interaktivní formou. 
s Vytváření společných informačních systémů turismu příhraničního regionu. 
s Tvorba a propojování služeb/marketingu z oblasti cestovného ruchu. 
s Společná propagace regionu na významných regionálních veletrzích cestovného ruchu. 
s Zpracování a implementace společných rozvojových strategií pro oblast turismu. 
s Školeni a tréninky pracovníků v oblasti turismu. 
s Rekonstrukce a budování místních turistických chodníků, cyklotras, jezdeckých cest (hipoturistika), tematických chodníků, vodních cest. 
s Příprava společných rozvojových studií a studií rozvoje cestovného ruchu. 
Oblast podpory I.6 - Fond mikroprojektů 
s Kulturní výměny: Kulturní a společenské výměny mezi místními skupinami na obou stranách příhraničního regionu. 
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s Místní demokracie: Akce, které pomáhají při vytváření a prohlubování zručností organizačních struktur v rámci místní a regionální veřejné 
správy a ostatních složek demokratické společnosti. 

s Lidské zdroje: Projekty vztahující se k rozvoji lidských zdrojů a vzdělávání, které můžou oslovit široké spektrum účastníků a které povzbuzují 
spolupráci v oblasti odborného výcviku, opatření zaměřené na propagaci přeshraničních pracovních možností, projekty sjednocující školení, 
vzdělávání, vývoj, zavádění technologií na obou stranách hranice. 

s Plánovací a rozvojové studie: Analýzy příhraničního území, příprava směrnic pro společné plánování a správu území včetně přeshraničních 
oblastí jako integrovaných geografických celků, propagace víceúčelových záměrů využití krajiny. 

s Hospodářský rozvoj: Podpora malých projektů zaměřených na zvýšení hospodářské základny příhraničního regionu, plánování přeshraničních 
průmyslových zón, marketingových iniciativ, trhů, výstav a propagačních akcí, propagace hospodářské spolupráce, rozvoje podnikání, finanční 
spolupráce; vytváření přeshraničních společných struktur a partnerství. 

s Životní prostředí: Projekty zaměřené na specifické problémy životního prostředí v regionu, jako např. vypracování studií, vyhodnocování 
problémů, ekologická školení a akce zaměřené na zvyšování veřejného ekologického povědomí. 

s Cestovní ruch: Fond bude poskytovat zdroje pro řadu aktivit zaměřených na rozvoj cestovního ruchu – vypracování studií, plánování, opatření 
zaměřená na posílení institucí, rozvoj kvalitní a přírodu nepoškozující turistiky (včetně agro-turistiky), návrh a zavedení nových turistických 
produktů vytvářejících trvalá pracovní místa, specifická školení malých a středních podnikatelů a související programy pro rozvoj lidských 
zdrojů. 

s Komunikace: Rozvoj nebo vytvoření prostředků a zdrojů na zlepšení toku informací a spojení mezi příhraničními regiony. 
Oblast podpory II.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury a dostupnosti pohraničí 
s Podpora výstavby a r rekonstrukce sekundárních dopravných sítí na zvýšení dostupnosti příhraničního regionu. 
s Podpora nekonvenčních dopravných systémů na zvyšování atraktivity příhraničního regionu. 
s Podpora sezónní dopravy s cílem odlehčení husté automobilové dopravy. 
s Rekonstrukce a inovace dopravních zařízení lokálního a přeshraničního charakteru pro zvýšení bezpečnosti obyvatelů (nadchody, nadjezdy pro 

chodce, cyklisty, mostíky atd). 
s Výstavba, rekonstrukce a údržba přístupových komunikací k turisticky atraktivním územím. 
s Projektová příprava a technologické systémy pro podporu inteligentních dopravních systémů, integrované veřejné dopravy. 
s Podpora integrovaných dopravních systémů na zvýšení atraktivity příhraničního regionu. 
Oblast podpory II.2 - Zachování životního prostředí a rozvoj krajiny 
s Tvorba společných studií, koncepcí, projektů na zachování ŽP a rozvoj krajiny. 
s Protipovodňové opatření a úpravy toků a břehů toků na lokální úrovni. 
s Nakládání s odpady (likvidace černých skládek v obcích, v kraji atd.). 
s Obnova a budování infrastruktury malého rozsahu pro zachování a zlepšeni ŽP. 
s Posílení a podpora struktur s v oblasti ochrany ŽP, energetické efektivity a obnovitelných zdrojů a udržitelného zlepšení situace v oblasti kvality 

ŽP přeshraničního regionu. 
s Budování zařízení infrastruktury alternativních zdrojů energie. 
s Budování a obnova lokálních zařízení na odvážení a likvidaci tekutých odpadů a využití vodních zdrojů. 
s Aktivity orientované na zabezpečeni realizace cílů NATURA 2000. 
s Společné preventivní aktivity proti vzniku přírodních a technologických rizik. 
s Integrované projekty pro rozvoj urbanizovaných a vědeckých území (společné prostorové rozvojové studie, společné strategické rozvojové 

studie a materiály, společné územně-technické podklady a koncepce a pod.). 
Oblast podpory II.3 - Zlepšení informační a komunikační dostupnosti příhraničí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obce Jihomoravského, Zlínského a 
Moravskoslezského kraje. 
Obec a její organizační složka. 
Městská část statutárního města (a její 
organizační složka. 
Příspěvkové organizace obce, městské části 
a sdružení obcí. 
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s Podpora rozvoje digitálního obsahu; tvorba užitečného digitálního obsahu v českém a slovenském jazyce a zavádění přeshraničních e-služeb. 
s Rozvoj společných systémů ochrany obyvatelstva před živelnými pohromami. 
s Vytváření společných informačních systémů, spolupráce při zavádění ICT. 
 
Operační program OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 
Zdroj Programový dokument a dodatek, verze 2, 16.5.2008 (http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-

2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-Preshranicni-spoluprace-Ceska-republika---Polsk/Dokumenty). 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity 
Podrobný popis podporovaných oblastí a podmínek pro podporu je uveden v Programovém dokumentu a kriteria pro podávání žádostí jsou 
specifikována ve vyhlášených výzvách. 

Příjemce 

Oblast podpory I.1 - Posilování dostupnosti 
s Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury lokálního a regionálního významu v příhraničí (např. silnice, modernizace železniční 

infrastruktury s cílem zlepšit bezpečnost nebo zvětšit dopravní dostupnost území, adaptace hraniční infrastruktury pro nové účely, parkoviště s 
významem pro cestovní ruch). 

s Zlepšování dopravní obslužnosti příhraniční oblasti, budování integrovaných dopravních systémů (veřejná doprava apod.). 
s Rozvoj informačních a komunikačních technologií. 
Oblast podpory I.2 - Ochrana životního prostředí 
s Podpora rozvoje a modernizace environmentální infrastruktury (zásobování vodou včetně stanic úpravy vody, vodovodních sítí; ČOV a 

kanalizace; nakládání s odpady; zásobování energiemi a podpora využívání obnovitelných zdrojů energií). 
s Péče o přírodu a krajinu (např. biodiverzita, revitalizace lokálního významu, trvalá péče a prevence ekologických škod, zlepšení stavu ovzduší, 

vodní ekosystémy, retence vody v území, ekologická stabilita). 
Oblast podpory I.3 - Prevence rizik 
s Podpora rozvoje záchranných služeb, předcházení environmentálním a technologickým rizikům, podpora aktivit spojených s monitoringem a 

řešením rizik životního prostředí (např. prevence, živly, povodně, prevence ekologických škod, environmentální vzdělávání, výzkum a výchova) 
a výměna zkušeností. 

Oblast podpory II.1 - Rozvoj podnikatelského prostředí 
s Posilování konkurenceschopnosti MSP, rozvoj informačních a komunikačních technologií a návazných služeb, spolupráce hospodářských 

komor, podnikatelských svazů, spolupráce v oblasti poradenství při zakládání podniků a poskytování průběžného poradenství pro existující 
firmy, marketingu, propagace, podpora přeshraniční obchodní výměny, společná propagace, posilování inovačního potencionálu. 

s Propagace a rozvíjení spolupráce mezi subjekty trhu práce (včetně podpory osob vracejících se na trh práce, předcházení jevu sociálního 
vyloučení) a rovnost příležitostí na trhu práce, koordinovaná opatření na trhu práce (systémové změny, odstraňování diskriminace). 

s Spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje, vzdělávání, inovací a v oblasti transferu know-how technologií podporujících malé a střední podniky 
(sítě a klastry, vazby na vysoké školy a výzkumná pracoviště). 

Oblast podpory II.2 - Podpora rozvoje cestovního ruchu 
s Ochrana a obnova kulturního a přírodního bohatství, řemeslných tradic, ochrana a obnova památek včetně sakrálních staveb, opevnění, 

historických urbanistických a technických komplexů, kulturních objektů, rázu kulturní krajiny. 
s Rozvoj cyklistických tras a stezek, hippostezek, turistických a lyžařských stezek a tras, další doprovodné infrastruktury CR a zlepšení 

vybavenosti pro volnočasové aktivity. 
s Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu (např. výstavba a vybavení vhodných objektů pro poskytování služeb v cestovním ruchu, zřizování a 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obce Moravskoslezského, Olomouckého, 
Pardubického, Královehradeckého a 
Libereckého kraje. 
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a sdružení obcí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007


49 / 99 

činnost turistických informačních center, činnost organizací CR, tvorba nových produktů cestovního ruchu a jejich propagace, propagace 
přírodních hodnot a kulturního dědictví včetně možnosti propagace mimo podporované území, zavádění a využívání ICT v CR, podpora 
destinačního managementu). 

Oblast podpory II.3 - Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání 
s Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání, v přípravě na zaměstnání a celoživotním učení (včetně zlepšení jazykových a odborných kompetencí, 

zvyšování kvalifikací a dovedností. 
Oblast podpory III.1 - Územní spolupráce veřejných institucí 
s Podpora systémové a programové spolupráce (např. spolupráce územních samospráv, jimi zřízených organizací, NGO a subjektů poskytujících 

veřejné služby, přeshraniční spolupráce při rozvoji území, společné rozvojové koncepce), včetně podpory nezbytné doprovodné infrastruktury 
pro realizaci těchto projektů. 

Oblast podpory III.2 - Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit 
s Podpora společných kulturních a společenských projektů (živá kultura, výstavy, volnočasové aktivity, společné akce pro obyvatele v pohraničí, 

obnova tradic), včetně podpory nezbytné doprovodné infrastruktury pro realizaci těchto projektů. 
Oblast podpory III.3 - Fond mikroprojektů 
s Posilování přeshraničních vazeb obyvatel a institucí poskytujících veřejné statky a služby realizací nejmenších projektů Programu. 

 
 
Obce Moravskoslezského, Olomouckého, 
Pardubického, Královehradeckého a 
Libereckého kraje. 
Obec a její organizační složka. 
Městská část statutárního města (a její 
organizační složka. 
Příspěvkové organizace obce, městské části 
a sdružení obcí. 

 
Operační program OP ESPON 2013 

Zdroj 

Programový dokument, 2007  
(http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/programme/1455/index_EN.html  
nebo http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/ESPON-
2013/Dokumenty). 

Oblast podpory (intervence), podporované aktivity 
Podrobný popis podporovaných oblastí a podmínek pro podporu je uveden v Programovém dokumentu a kriteria pro podávání žádostí jsou 
specifikována ve vyhlášených výzvách. 

Příjemce 

Prioritní osa 1 - Aplikovaný výzkum územního rozvoje, konkurenceschopnosti a soudržnosti: Posouzení evropských územních trendů, 
perspektiv a dopadů politik 
s Profilově-tematická a tematická analýza (definování územních potenciálů a výzev), včetně studií územních trendů a průzkumných studií. 
s Územní dopad politik EU. 
s Systém znalostní podpory. 
Prioritní osa 2 - Cílená analýza založená na poptávce uživatelů: Evropská perspektiva rozvoje různých typů území 
s Integrované studie a tematická analýza 
s Znalostní podpora experimentálních a inovativních činností. 
s Společné akce související s jinými programy strukturálních fondů. 
Prioritní osa 3 - Vědecká základna a nástroje: Územní indikátory a data, analytické nástroje a vědecká podpora 
s Databáze a vývoj dat ESPON. 
s Územní indikátory/indexy a nástroje. 
s Systém územního monitorování a zprávy. 
s Cílené činnosti pro aktualizaci indikátorů a map. 

Všechny obce ČR. 
Sdružení obcí. 
Organizace zřizované či zakládané obcemi. 

http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/programme/1455/index_EN.html
http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/ESPON
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Prioritní osa 4 - Kapitalizace, vlastnictví a účast:Vytváření kapacit, dialog a síťové propojení 
s Média a publikace. 
s Evropské semináře a pracovní setkání. 
s Nadnárodní síťové činnosti. 
 
Operační program Program rozvoje venkova (PRV) 
Zdroj Programový dokument PRV, schválený 18. 11. 2008 a informace řídícího orgánu  

(http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=74&typ=1&val=42694&ids=0&katId=2406) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity 
Podrobný popis podporovaných oblastí a podmínek pro podporu je uveden v Programovém dokumentu PRV a kriteria pro podávání žádostí jsou 
specifikována ve vyhlášených výzvách. 

Příjemce 

Osa I - Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví 
Skupina opatření I.1 - Opatření zaměřená na restrukturalizaci a rozvoj fyzického kapitálu a podporu inovací, Opatření I.1.2 Investice do lesů 
Podoblast: I.1.2.2 Lesnická technika 
s Pořízení strojů a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a chodníků, meliorací, hrazení bystřin, retenčních nádrží, zařízení pro 

turistiku a strojů a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi. 
s Náklady spojené s vývojem a aplikací nových strojů a zařízení pro: budování a údržbu lesních cest stezek a chodníků, meliorace, hrazení bystřin, 

retenčních nádrží, budování a údržbu zařízení pro turistiku a strojů, obnovu a výchovu lesních porostů, prvotní zpracování dříví ekologickými 
technologiemi. 

 

Podoblast I.1.2.4 Lesnická infrastruktura 
s Výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy lesních cest nad 2 m šíře, včetně souvisejících objektů. 
s Výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy zařízení upravujících vodní režim v lesích, včetně souvisejících objektů. 
s Výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy ostatních infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství. 

Obec nebo jejich sdružení, hospodařící v 
lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých 
osob nebo jejich sdružení, nebo jsou ve 
vlastnictví obcí nebo jejich sdružení. 

Osa I - Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví 
Skupina opatření I.3 Opatření zaměřená na podporu vědomostí a zdokonalování lidského potenciálu 
Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb 
s Příspěvek na nákup poradenských a konzultačních služeb, které odpovídají účelu podpory. 

Obec nebo sdružení obcí. 

Osa II – Zlepšování životního prostředí a krajiny 
Skupina opatření II.1 Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy, Opatření II.1.3 Agroenvironmentální opatření 
Podopatření II.1.3.1 Postupy šetrné k životnímu prostředí 
s Titul A1: Ekologické zemědělství 
s Titul A2: Integrovaná produkce 
ü Management integrovaná produkce ovoce. 
ü Management integrovaná produkce révy vinné. 
ü Management integrovaná produkce zeleniny. 

Podopatření II.1.3.2 Ošetřování travních porostů 
s Titul B.1. Louky 
s Titul B. 2 Mezofilní a vlhkomilné louky 

 

Obce nebo sdružení obcí mající právní 
subjektivitu, jestliže tyto subjekty mají 
evidovánu v LPIS alespoň minimální 
výměru zemědělské půdy a podávají na ní 
žádost o zařazení. 
Příjemce je definován v nařízení vlády č. 
79/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
v metodice pro žadatele pro rok 2009.  
 
 
 

http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=74&typ=1&val=42694&ids=0&katId=2406)
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ü Management B. 2. 1 – Hnojené mezofilní a vlhkomilné louky. 
ü Management B. 2. 2 – Nehnojené mezofilní a vlhkomilné louky. 
ü Management B. 2. 3 – Mezofilní a vlhkomilné louky s neposečenými pásy. 

s Titul B. 3 Horské a suchomilné louky 
ü Management B. 3. 1 – Hnojené horské a suchomilné louky. 
ü Management B. 3. 2 – Nehnojené horské a suchomilné louky. 
ü Management B. 3. 3 – Horské a suchomilné louky s neposečenými pásy. 

s Titul B. 4 Trvale podmáčené a rašelinné louky 
s Titul B. 5 Ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště bahňáků. 
s Titul B. 6 Ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního. 
s Titul B.7 Pastviny. 
s Titul B. 8 Druhově bohaté pastviny. 
s Titul B. 9 Suché stepní trávníky a vřesoviště. 
 

Podopatření II.1.3.3. Péče o krajinu 
s Titul C.1 Zatravňování orné půdy. 
s Titul C.2 Pěstování meziplodin. 
s Titul C.3 Biopásy. 

 
 
 
Obce nebo sdružení obcí mající právní 
subjektivitu, jestliže tyto subjekty mají 
evidovánu v LPIS alespoň minimální 
výměru zemědělské půdy a podávají na ní 
žádost o zařazení. 
Příjemce je definován v nařízení vlády č. 
79/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
v metodice pro žadatele pro rok 2009. 

Osa II – Zlepšování životního prostředí a krajiny 
Skupina opatření II.2 Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy, opatření II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy 
Podopatření II.2.1.1 První zalesnění zemědělské půdy 
s a) První založení lesního porostu na zemědělské půdě. 
s b) Péči o založený lesní porost po dobu pěti let. 
s c) Náhradu za ukončení zemědělské činnosti na zalesněném zemědělském pozemku po dobu 15 let za předpokladu, že zalesněný. 
s zemědělský pozemek byl před podáním žádostí o poskytnutí dotace na zalesnění zemědělsky obhospodařován. 

Obec pokud je vlastníkem 
(popř.spoluvlastníkem) nebo nájemcem 
zemědělské půdy, pouze však u aktivity a). 

Osa II – Zlepšování životního prostředí a krajiny 
Skupina opatření II.2 Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy, Opatření II.2.2 Platby v rámci Natury 2000 v lesích 
Podopatření II.2.2.1 Zachování hospodářského souboru lesního porostu z předchozího produkčního cyklu 
s Zachování stavu přírodních stanovišť chráněných podle evropské legislativy tím, že na vybraných územích bude podporováno. 
s zachování současné optimální druhové skladby základních dřevin lesních porostů nebo současného hospodářského tvaru lesa. 

Obec pokud je soukromým vlastníkem 
(popř.spoluvlastníkem) lesního pozemku. 

Osa II – Zlepšování životního prostředí a krajiny 
Skupina opatření II.2 Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy, Opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální platby 
Podopatření II.2.3.1 Zlepšování druhové skladby lesních porostů 
s Podporováno bude naplňování základní strategické priority Národního lesnického programu (NLP), tj. obhospodařování lesů podle zásad trvale 

udržitelného hospodaření. 

Obce a sdružení obcí, které hospodaří 
v lesích soukromých osob. 
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Osa II – Zlepšování životního prostředí a krajiny 
Skupina opatření II.2 Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy, opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a 
podpora společenských funkcí lesů 
Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření 
s Mimořádná opatření při kalamitách způsobených biotickými činiteli i abiotickými vlivy, tj. zejména hmyzími škůdci (např. pilatky, kůrovci, 

obaleči, píďalky, apod.), dřevokaznými houbami (sypavky, václavky apod.), klimatickými a dalšími faktory apod. (nelze uplatnit na běžnou 
ochranu a prevenci). 

s Odstraňování nevhodných nebo poškozených lesních porostů po kalamitách určených k rekonstrukci. 
s Přirozená obnova nebo umělá obnova síjí po kalamitách včetně přípravy těchto ploch před zalesněním. 
s Umělá obnova sadbou na plochách po kalamitních těžbách včetně přípravy těchto ploch před zalesněním. 
s Hnojení a vápnění poškozených lesních pozemků. 
s Odstraňování škod způsobených povodněmi na drobných vodních tocích a v jejich povodích, na lesních cestách a souvisejících zařízení, sanace 

nátrží, erozních rýh a hrazení a stabilizace strží. 
s Preventivní ochranná opatření pro zamezení resp. zmírnění škod způsobených kalamitami v lesích. 
s Provádění preventivních protipovodňových opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích a protierozní opatření (např. výstavba a 

opravy objektů hrazení bystřin). 
 

Podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích 
s Činnosti k posílení rekreační funkce lesa (výstavba stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení cyklostezek, apod.). 
s Činnosti k usměrňování návštěvnosti území, (zřizování parkovacích míst, odpočinkových stanovišť, přístřešků, lesních studánek, informačních 

tabulí, apod.). 
s Činnosti k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (objekty pro zajištění bezpečnosti návštěvníků, např. mostky, zábradlí, stupně, apod.). 
s Činnosti k údržbě lesního prostředí. 
s ostatní práce a činnosti přispívající ke zvyšování společenské hodnoty lesů. 

Obec pokud je vlastníkem nebo nájemcem 
pozemku určeného k plnění funkcí lesa. 

Osa III - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova 
Skupina opatření III.3 - Opatření týkající se vzdělávání a informování hospodářských subjektů, působících v oblastech, na něž se vztahuje 
osa III 
Opatření III.3.1Vzdělávání a informace 
s Náklady spojené se zajištěním vhodných prostor. 
s technické zabezpečení – náklady spojené s používáním nebo pronájmem informační techniky a technologie. 
s Výdaje s přípravou a poskytnutím informačních materiálů. 
s Nákup kancelářských potřeb v nezbytné míře. 
s Výdaje spojené s vlastní přípravou vzdělávací akce (např. výběrové řízení). 
s Výdaje na odbornou činnost lektorů. 
s Výdaje spojené se zajištěním překladů a tlumočení. 
s Náklady spojené na propagaci vzdělávacích a informačních aktivit. 
s Nákup služeb vzdělávacího subjektu. 

Obec nebo sdružení obcí. 
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Dotační tituly pro obce do 500 obyvatel 
Operační program Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad 
Zdroj Prováděcí dokument ROP SZ, verze 11.0, 28.8.2009  

(http://www.nuts2severozapad.cz/ pro_zadatele/vyzvy_a_dokumentace/aktualni_vyzvy/vyzva_c_10/) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity (typ podpory) 
Podrobný popis je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu a kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována ve vyhlášených 
výzvách (k předkládání projektů po datu 28.8.2009). 

Příjemce 

Oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu 
s Příprava koncepcí, programů a projektů zaměřených na řešení rozvoje dopravní obslužnosti v regionu a jeho částech včetně 

přípravy nezbytné související dokumentace. 
s Realizace ucelených integrovaných projektů rozvoje dopravní obslužnosti zaměřených jak na rozvoj, modernizace a rekonstrukce 

potřebné infrastruktury (rekonstrukce a budování dopravních terminálů, budování parkovišť v rámci systému „park & ride“ apod.), 
rozvoj souvisejících služeb (budování informačních a odbavovacích systémů, propagace a medializace veřejné dopravy…). 

s Zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel (staré a handicapované občany). 
s Nákup drážních vozidel hromadné přepravy osob. 
s Rozvoj a budování páteřních regionálních cyklostezek včetně jejich napojení na páteřní síť cyklostezek v sousedních regionech a 

ucelených úseků lokálních cyklostezek s napojením na páteřní síť, důležitých pro zajištění plnohodnotné dopravní obslužnosti. 
Oblast podpory 4.3 - Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu 
s Podpora vzniku a činnosti regionálních partnerství v oblasti CR (např. založení a podpora činnosti regionálního fóra pro cestovní 

ruch zajišťujícího koordinaci realizace marketingových strategií v regionu Severozápad, podpora regionálních či lokálních 
destinačních managementů). 

s Rozvoj informačních a rezervačních systémů a vytvoření regionální sítě informačních center. 
s Podpora realizace marketingových akcí na podporu rozvoje cestovního ruchu a lázeňství - podpora monitoringu návštěvnosti, 

pasportizace, zpracování analytických studií a strategických dokumentů v oblasti cestovního ruchu a podkladů zajišťujících 
účinnější řízení, zpracování marketingových studií, generelů a koncepcí rozvoje cestovního ruchu, rozvoj produktů a marketing, 
zavádění systému certifikace zařízení a služeb CR apod. 

s Příprava nových, zkvalitňování a rozšiřování existujících marketingových produktů CR s regionálním dopadem (např. „wellness“ 
pro oblasti lázeňství či ekoturistiku na území NP). 

s Podpora marketingu a propagace cestovního ruchu (například v oblasti lázeňství a wellness, oblastí NATURA 2000 apod.). 
s Podpora marketingu a propagace akcí regionálního významu (např. propagace a prezentace významných filmových, hudebních a 

divadelních festivalů, propagace regionu na veletrzích cestovního ruchu a mediální kampaně). 
s Konání konferencí, seminářů, sympózií na podporu rozvoje cestovního ruchu a lázeňství. 
s Vytváření systémů informování turistů o přírodních a kulturních zajímavostech regionu Severozápad (značení turistických stezek, 

označení splavných úseků řek, označení infocenter, mapy měst a podobně). 

Obce Ústeckého a Karlovarského kraje. 
Organizace zřizované či založené obcí. 
Dobrovolné svazky obcí. 

 

http://www.nuts2severozapad.cz/
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Operační program Program rozvoje venkova (PRV) 
Zdroj Programový dokument PRV, schválený 18. 11. 2008 a informace řídícího orgánu  

(http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=74&typ=1&val=42694&ids=0&katId=2406) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity 
Podrobný popis je uveden v Programovém dokumentu PRV a kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována ve vyhlášených výzvách. Příjemce 

Osa III - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova 
Skupina opatření III.2 - Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech 
Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby 
Podopatření III.2.1.1 a) Obnova a rozvoj vesnic (neekonomické aktivity) a III.2.1.1 b) Obnova a rozvoj vesnic (ekonomické aktivity) 
s Obnova dopravní infrastruktury (místní komunikace). 
s Obnova či výstavba technické infrastruktury (mimo vodohospodářskou infrastrukturu). 
s Zlepšení vzhledu obcí – úprava veřejných prostranství. 
s Pořízení územně plánovací dokumentace. 
s Aktivity spojené s investicemi do vodohospodářské infrastruktury (vodovody, kanalizace, ČOV). Revitalizace zemědělské brownfields v obcích 

do rozlohy 5 ha. 
 

Podopatření III.2.1.2. a) Občanské vybavení a služby (neekonomické aktivity) a III.2.1.2. b) Občanské vybavení a služby (ekonomické aktivity) 
s Zajištění chybějícího občanského vybavení a služeb (školských, zdravotnických, sociálních, na něž není možné získat mandatorní výdaje státu, 

včetně předškolní a mimoškolní péče o děti, pečovatelské služby o seniory, základní obchodní infrastruktury, objektů a ploch pro sportovní a 
kulturní aktivity, doprovodných stravovacích zařízení, objektů pro spolkovou činnost). 

s Zřizování integrovaných informačních a školících center s využíváním ICT, využití ICT iniciativ pro lepší dostupnost služeb a práce. 
 

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj dědictví venkova 
Podopatření III.2.2.1.a) Ochrana a rozvoj dědictví venkova (neekonomické aktivity) a III.2.2.1.b) Ochrana a rozvoj dědictví venkova (ekonomické 
aktivity) 
s Zpracování studií obnovy a využití památek, programů regenerace památkově významných území, soupisů a map památek na venkově, plánů 

péče, geodetických prací. 
s Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) památkových budov a ploch. 
s Revitalizace historických parků, historických zahrad a alejí. 
s Nákup budov, strojů, zařízení, vybavení, hardware, software. 
s Investice na realizaci výstavních expozic, muzeí s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí. 

Obce do 500 obyvatel. 
Sdružení obcí. 

http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=74&typ=1&val=42694&ids=0&katId=2406)
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Dotační tituly pro obce od 500 do 4 999 obyvatel 
Operační program Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava 
Zdroj Prováděcí dokument ROP SM, verze 0.6 2007 (http://www.rr-strednimorava.cz/file/940/) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity 
Podrobný popis je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu a kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována ve vyhlášených výzvách. Příjemce 

Oblast podpory 2.3 - Rozvoj venkova 
Podoblast podpory 2.3.1 – Fyzická revitalizace území 
s Realizace aktivit v rámci přípravy, realizace a koordinace integrovaných projektů. 
s Přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení území, obnova a výstavba infrastruktury a místních a účelových obslužných komunikací. 
s Odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží. 
s Hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství včetně výsadby okrasné zeleně. 
s Transformace neefektivně využívaných urbanizovaných ploch na nové využití. 
 

Podoblast podpory 2.3.2 – sociální infrastruktura 
s Realizace aktivit v rámci přípravy, realizace a koordinace Integrovaných projektů. 
s Vzdělávací infrastruktura – především mateřské a základní školy. 
s Infrastruktura pro poskytování sociálních služeb. 
s Infrastruktura pro poskytování zdravotní péče. 
s Infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, včetně kulturních, sportovních a multifunkčních zařízení. 
s Pořízení vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj. 
s Úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti (např. osoby s handicapem). 
s Infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti, prevenci a řešení rizik. 

Obce Zlínského a Olomouckého kraje. 
Dobrovolné svazky obcí. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 
Vlastníci nemovitostí v památkových 
zónách (pouze ve vazbě na integrované 
projekty předkládané veřejným sektorem). 

Oblast podpory 3.2 - Veřejná infrastruktura a služby 
s Realizace aktivit v rámci přípravy, realizace a koordinace integrovaných projektů. 
s Rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní a kulturně-poznávací formy cestovního ruchu, lázeňství a výstavnictví včetně návazné infrastruktury. 
s Rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury. 
s Vybudování jednotného systému turistických okruhů, naučných stezek a/nebo navigačních tabulí v turistické destinaci. 
s Stavební úprava kulturní památky, technické památky nebo kulturní zajímavosti se záměrem využití pro cestovní ruch včetně návazné 

infrastruktury. 

Obce Zlínského a Olomouckého kraje 
mimo tyto oblasti: Jeseník, Lipová-Lázně, 
Ostružná, Bělá pod Pradědem, Česká Ves, 
Šumperk, Vikýřovice, Rapotín, Vernířovice, 
Sobotín, Velké Losiny, Loučná nad Desnou, 
Olomouc, Luhačovice a Pozlovice, Rožnov 
pod Radhoštěm, Zubří, Dolní Bečva, 
Prostřední Bečva, Horní Bečva, Vidče, 
Vigantice, Valašská Bystřice a Hutisko – 
Solanec, Karolinka, Velké Karlovice, Nový 
Hrozenkov, Halenkov, Huslenky, Hovězí, 
Zděchov a Janová. 
Dobrovolné svazky obcí. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 

http://www.rr-strednimorava.cz/file/940/)


60 / 99 

 
Operační program Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 
Zdroj Prováděcí dokument ROP MS, verze v3.04, 3.11.2008 (http://www.rr-moravskoslezsko.cz/folder/376/) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity 
Podrobný popis je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu a kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována ve vyhlášených výzvách. Příjemce 

Oblast podpory 4.1 - Rozvoj venkova 
s Obnova, rekonstrukce, modernizace a estetické zlepšení venkovského prostoru , veřejných budov, veřejných prostranství, včetně veřejných 

prostranství na sídlištích (jako součást komplexních projektů veřejných prostranství bude podporováno např. veřejné osvětlení, mobiliáře, místní 
rozhlas a výsadba veřejné zeleně vesnic, rekonstrukce památek, místních atraktivit a ostatních důležitých prvků venkovského dědictví). 

s Rekonstrukce, případně výstavba nových místních komunikací, jsou-li součástí úprav centra obce nebo přiléhají-li k významným objektům obce 
nebo je-li na nich ohrožena bezpečnost chodců. 

s Zvyšování atraktivity venkovských obcí, zachování a rozvoj identity venkovských oblastí, venkovského kulturního prostředí (zachování památek 
lidové architektury, tradičních řemesel, apod.). 

s Výstavba, obnova, rekonstrukce a vybavení zařízení pro služby pro obyvatelstvo a podniky – objekty občanské vybavenosti např. zařízení 
zdravotnických nebo sociálních služeb, hasičských zbrojnic, základní obchodní infrastruktury, tržnic, atd. (s výjimkou přístrojového vybavení 
zdravotnických služeb). 

s Školy a školská zařízení (dle zákona č. 561/2004): výstavba, obnova, rekonstrukce škol a školských zařízení (vyjma komplexních opatření ke 
snížení tepelné ztráty), modernizace vybavení škol a školských zařízení, které odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým metodám, 
zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky, podpora komunitní role mateřských a základních škol a školských zařízení 
(vybavení pro další vzdělávání, poskytování komunitních služeb tj. např. mateřská centra apod.) a aktivního využívání volného času dětí a 
mládeže při školách a školských zařízeních. 

s Rozšiřování kulturních a volnočasových zařízení a aktivit – bude podporována rekonstrukce nebo výstavba zařízení a ploch využitelných pro 
spolkové, sportovní, zájmové i kulturní aktivity obyvatel. Jedná se o zařízení a aktivity klubového, zájmového a spolkového typu pro aktivní 
trávení volného času (např. klubovny, prostory pro zájmové kroužky, kurzy, hobby centra, spolky apod., dále hřiště, sportoviště apod.). 

s Rozvoj služeb odrážejících měnící se demografickou strukturu – rozvoj terénních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 
pozdějších předpisů, dále pak služby pro rodiče s dětmi, které jim umožní návrat do práce. 

s Rekonstrukce a využití zchátralých objektů a nevyužívaných ploch pro rozšiřování občanské vybavenosti, rozšiřování ploch zeleně a pro 
podnikání. 

s Regenerace brownfields, které budou využívány z více než 50 % pro jiné účely než pro výrobu a strategické služby - tato aktivita musí zahrnovat 
také nové využití plochy nebo objektu, není podporována pouhá příprava rozvojové plochy nebo objektu. 

s Regenerace veřejných prostranství na sídlištích. 

Obce Moravskoslezského kraje. 
Dobrovolné svazky obcí. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 

 
Operační program Regionální operační program regionu soudržnosti Jihovýchod 
Zdroj Prováděcí dokument ROP JV, verze 1.14, 31.8.2009  

(http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/dokumenty-ke-stazeni/aktualni-dokumenty) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity 
Podrobný popis je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu a kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována ve vyhlášených výzvách. Příjemce 

Oblast podpory 3.3 – Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 
s Komplexní úpravy veřejných prostranství (např. náměstí, ulic, parků, dětských hřišť) a bezprostředního okolí, výstavba a technické zhodnocení 

související dopravní a technické infrastruktury pro dopravu v klidu). 

Obce Jihomoravského kraje a kraje 
Vysočina. 
Organizace zřizované nebo zakládané 

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/folder/376/)
http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/dokumenty-ke-stazeni/aktualni-dokumenty)
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s Výstavba a technické zhodnocení škol, školských zařízení a infrastruktury pro další vzdělávání zaměřené na zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce 
včetně pořízení a modernizace učebních pomůcek a vybavení, sloužících přímo k výuce Technické zhodnocení musí být využito ke zvýšení 
kvality a inovativnosti poskytované výuky. 

s Technické zhodnocení zdravotnických zařízení poskytujících lůžkovou a ambulantní péči, ve smyslu zákona č. 20/1966 v platném znění 
(zřizovaných a zakládaných územně samosprávnými celky) a jejich vybavení informačními technologiemi, přístrojovým vybavením včetně 
souvisejících stavebních úprav (např. přístrojová technika radiodiagnostických pracovišť, rehabilitačních zařízení a zařízení následné péče, 
informační systémy, aj.). 

s Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury zařízení neziskové sociální péče registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách. 

s Výstavba a technické zhodnocení objektů pro kulturu, sport a práci s dětmi a mládeží (zařízení pro neformální aktivity), národnostními 
menšinami i rizikovými skup. obyvatel. 

s Revitalizace brownfields, nové využití objektů a ploch, které pozbyly svou původní funkci. 
s Výstavba místních datových sítí sloužících pro zpřístupnění broadbandových služeb veřejnosti (vyjma interní služby veřejné správy) fungujících 

na principu nediskriminačních otevřených sítí, rozvoj prostředí pro místní služby privátního sektoru v oblasti ICT využívajících broadbandového 
přístupu a aktivity motivující vstup komerčních poskytovatelů na místní telekomunikační trh (podpora nabídky) - pouze v oblastech postižených 
prokazatelným selháním trhu (typicky z důvodů nízké nebo nulové návratnosti soukromých investic). 

obcemi se souhlasem zřizovatele. 
Dobrovolné svazky obcí. 

 
Operační program Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod 
Zdroj Prováděcí dokument ROP SV, verze 4.0, 23.1.2009  

(http://www.rada-severovychod.cz/regionalni-operacni-program-nuts-ii-sv/zakladni-informace-o-rop-sv) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity (typ podpory) 
Podrobný popis je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu a kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována ve vyhlášených výzvách. Příjemce 

Oblast podpory 2.3 - Rozvoj venkova 
s Regenerace a revitalizace brownfields s následným využitím především pro rozšíření občanského vybavení nebo pro podnikatelskou činnost 

vyjma cestovního ruchu. 
s Investice do dopravního napojení (od hranice areálu k nejbližšímu možnému místu napojení) stávajících i nových průmyslových zón a ploch o 

rozloze nepřevyšující 5 ha na nejbližší komunikaci (místní komunikaci, silnici I., II., III. třídy). Předmětem podpory je vybudování, nebo 
rekonstrukce silničních komunikací (bezprostředně přiléhajících k areálu) a parkovacích ploch. 

s Investice do napojení (od hranice areálu k nejbližšímu možnému místu napojení stávajících i nových průmyslových zón a ploch o rozloze 
nepřevyšující 5 ha na technickou infrastrukturu). Předmětem podpory je vybudování, nebo rekonstrukce napojení na stávající infrastrukturu 
(kanalizace a vodovod, plynovodní a elektro přípojky, regulační stanice, trafostanice. vždy se zohledněním současných environmentálních trendů 

s Regenerace a revitalizace zapsaných historických, kulturních a technických památek rámci projektů komplexní obnovy památek na venkově. 
s Revitalizace a regenerace náměstí, návsí a parků a dalších veřejných prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch. 
s Investice do rozvoje infrastruktury veřejných služeb a občanské vybavenosti pro obyvatele vedoucí ke zvýšení standardů kvality života na 

venkově s ohledem na trvale udržitelný rozvoj obcí včetně investic do víceúčelových zařízení v rámci zkvalitňování služeb a rozvoje podnikání 
na venkově. 

s Výstavba a modernizace infrastruktury pro volnočasové aktivity podmiňující zvyšování nabídky a možností pro trávení volného času (včetně 
informačních center ). 

s Rekonstrukce a modernizace infrastruktury sloužící pro podporu partnerství, spolků, paktů a iniciativ. 
s Investice do rekonstrukce, modernizace ,vybavení a zařízení základních (včetně speciálních), středních a vyšších škol podmiňující zavádění 

nových vzdělávacích programů nebo alternativních forem vzdělávání. 

Obce Libereckého, Královehradeckého a 
Pardubického kraje. 
Dobrovolné svazky obcí. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 

http://www.rada-severovychod.cz/regionalni-operacni-program-nuts-ii-sv/zakladni-informace-o-rop-sv)
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s Investice do výstavby, rekonstrukce, modernizace a do vybavení a zařízení související s rozvojem dalšího vzdělávání. 
s Investice do rozvoje infrastruktury v oblasti sociální péče a služeb v rámci zlepšení kvality těchto služeb (vyjma investic do domovů pro seniory 

a byty zvláštního určení). 
s Investice do výstavby, rozšíření a zkvalitnění infrastruktury sloužící pro sociální integraci skupin ohrožených sociální exkluzí (včetně aktivit 

bezbariérového řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace). 
s Investice vedoucí ke zvýšení bezpečnosti obyvatel a ochrany majetku – vyjma složek IZS podporovaných v IOP. 
 
Operační program Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad 
Zdroj Prováděcí dokument ROP SZ, verze 11.0, 28.8.2009  

(http://www.nuts2severozapad.cz/pro_zadatele/vyzvy_a_dokumentace/aktualni_vyzvy/vyzva_c_10/) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity (typ podpory) 
Podrobný popis je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu a kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována ve vyhlášených výzvách 
(k předkládání projektů po datu 28.8.2009). 

Příjemce 

Oblast podpory 2.1 - Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti 
s Příprava projektů a potřebných podkladových dokumentací. 
s Podnícení aktivit místních subjektů, jež povedou k ustavení místních partnerství za účelem vyhodnocení místních potřeb a vypracování místního 

akčního plánu obsahujícího střednědobé cíle a dohodnuté strategické projekty a záměry včetně identifikace nezbytných zdrojů a subjektů 
nezbytných pro realizaci tohoto plánu. 

s Zpracování informačních a komunikačních materiálů a médií určených pro místní občany i vnější svět a vztahující se nejen k vlastní iniciativě 
místního rozvoje, ale i k místním službám, území, jeho historii, kultuře, přírodě a lidem (časopisy, webové stránky, informační tabule včetně 
elektronických, publikace apod.), a to za účelem zvýšení zapojení občanů do připravovaného integrovaného projektu. 

s Osvětové akce pro zvyšování zapojení veřejnosti (kulaté stoly, občanská fóra, konzultace s veřejností o navrhovaných investicích a 
připravovaném projektu, o vizi místní oblasti), zpracování místních studií, provedení průzkumů, dotazníky a další aktivity potřebné pro přípravu 
projektu a dokumentace potřebné pro jeho realizaci. 

s Místní rozvojové iniciativy malého rozsahu (značení a veřejné mapy, kampaně proti odhazování odpadků, soutěže o upravenou obec apod.) s 
cílem realizace doplňkových aktivit souvisejících s připravovaným integrovaným záměrem. 

s Příprava projektů a potřebných podkladových dokumentací pro realizaci sestavených plánů. 

Obce Ústeckého a Karlovarského kraje s 
počtem obyvatel dle ČSÚ k 1. 1. 2006 - 
(dle analýzy a dohody o eliminaci překryvů 
mezi ROP a PRV a dalšími programy 
budou podpořeny obce v rozmezí 500 - 4 
999 obyvatel, respektive 2 000 – 4 999 
obyvatel u vybraných aktivit). 
Organizace zřizované či založené obcemi. 
Dobrovolné svazky obcí . 

Oblast podpory 2.2 - Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury 
s Stavební obnova a dostavby veřejných prostranství (včetně „venkovských nezemědělských brownfieldů“), náměstí, architektonických prvků. 
s Rekonstrukce a regenerace zchátralých objektů a výrobních a jiných areálů dříve využívaných pro průmyslové, dopravní, vojenské a 

administrativní účely (brownfields), včetně venkovských nezemědělských brownfieldů, pro jejich další využití jako součásti konceptu regenerace 
určitého území. 

s Dekontaminace a sanace území brownfields (pokud nespadá do působnosti OP ŽP);výstavby, rekonstrukce a vybavení objektů pro kulturní a 
komunitní život, veřejný sektor (včetně značení a úprav pro tělesně postižené); včetně (pokud je součástí komplexního řešení): rekonstrukce a 
výstavby chodníků, pěších zón, podchodů, pásů pro cyklisty včetně značení a úprav pro tělesně postižené; rekonstrukce a výstavby veřejného 
osvětlení; renovace a zakládání veřejných zelených ploch, parků, rekreačních zón apod. (bez vazby na cestovní ruch); rekonstrukce a obnovy 
historických a kulturních památek (bez vazby na cestovní ruch); rekonstrukce, modernizace a výstavba dětských hřišť, veřejných sportovišť a 
ploch pro volnočasové aktivity; investic do zlepšení dostupnosti a bezpečnosti veřejné dopravy (autobusové zastávky); rekonstrukce a výstavby 
místních komunikací včetně parkovacích ploch; rekonstrukce a výstavby místní technické infrastruktury včetně rozvodů datových 
(komunikačních) sítí; investic na podporu zvýšeného využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) ve venkovských obcích. 

s Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení vzdělávacích institucí včetně vybavení ICT (střední a vyšší odborné školství, celoživotní 

Obce Ústeckého a Karlovarského kraje s 
počtem obyvatel dle ČSÚ k 1. 1. 2006 (dle 
analýzy a dohody o eliminaci překryvů 
mezi ROP a PRV a dalšími programy 
budou podpořeny obce v rozmezí 500 - 4 
999 obyvatel, respektive 2 000 – 4 999 
obyvatel u vybraných aktivit). 
Organizace zřizované či založené obcemi. 
Dobrovolné svazky obcí. 

http://www.nuts2severozapad.cz/pro_zadatele/vyzvy_a_dokumentace/aktualni_vyzvy/vyzva_c_10/)
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vzdělávání, APZ, knihovny). 
s Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení institucí sloužících skupinám ohroženým vyloučením ze společnosti, podporující sociální 

začlenění uživatele do společnosti. 
s Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zdravotnických zařízení. 
s Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení předškolní a mimoškolní péče o děti. 
s Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení péče o seniory. 
s Rekonstrukce a regenerace zchátralých objektů a výrobních a jiných areálů dříve využívaných pro průmyslové, dopravní, vojenské a 

administrativní účely (brownfields) pro nové využití - ekonomické aktivity nevýrobní povahy a občanskou vybavenost včetně rozšíření o nové 
sousedící plochy. 

s Rekonstrukce a výstavba související technické infrastruktury (kanalizace, vodovody, osvětlení, značení), včetně rozvodů datových 
(komunikačních) sítí. 

s Rekonstrukce a výstavba přístupových komunikací. 
Oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu 
s Příprava koncepcí, programů a projektů zaměřených na řešení rozvoje dopravní obslužnosti v regionu a jeho částech včetně přípravy nezbytné 

související dokumentace. 
s Realizace ucelených integrovaných projektů rozvoje dopravní obslužnosti zaměřených jak na rozvoj, modernizace a rekonstrukce potřebné 

infrastruktury (rekonstrukce a budování dopravních terminálů, budování parkovišť v rámci systému „park & ride“ apod.), rozvoj souvisejících 
služeb (budování informačních a odbavovacích systémů, propagace a medializace veřejné dopravy…). 

s Zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel (staré a handicapované občany). 
s Nákup drážních vozidel hromadné přepravy osob. 
s Rozvoj a budování páteřních regionálních cyklostezek včetně jejich napojení na páteřní síť cyklostezek v sousedních regionech a ucelených 

úseků lokálních cyklostezek s napojením na páteřní síť, důležitých pro zajištění plnohodnotné dopravní obslužnosti regionu. 

Obce Ústeckého a Karlovarského kraje (do 
49 999 obyvatel). 
Organizace zřizované či založené obcí (do 
49 999 obyvatel). 
Dobrovolné svazky obcí. 

Oblast podpory 4.3 - Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu 
s Podpora vzniku a činnosti regionálních partnerství v oblasti CR (např. založení a podpora činnosti regionálního fóra pro cestovní ruch 

zajišťujícího koordinaci realizace marketingových strategií v regionu Severozápad, podpora regionálních či lokálních destinačních 
managementů). 

s Rozvoj informačních a rezervačních systémů a vytvoření regionální sítě informačních center 
s Podpora realizace marketingových akcí na podporu rozvoje cestovního ruchu a lázeňství - podpora monitoringu návštěvnosti, pasportizace, 

zpracování analytických studií a strategických dokumentů v oblasti cestovního ruchu a podkladů zajišťujících účinnější řízení, zpracování 
marketingových studií, generelů a koncepcí rozvoje cestovního ruchu, rozvoj produktů a marketing, zavádění systému certifikace zařízení a 
služeb CR apod. 

s Příprava nových, zkvalitňování a rozšiřování existujících marketingových produktů CR s regionálním dopadem (např. „wellness“ pro oblasti 
lázeňství či ekoturistiku na území NP). 

s Podpora marketingu a propagace cestovního ruchu (například v oblasti lázeňství a wellness, oblastí NATURA 2000 apod.). 
s Podpora marketingu a propagace akcí regionálního významu (např. propagace a prezentace významných filmových, hudebních a divadelních 

festivalů, propagace regionu na veletrzích cestovního ruchu a mediální kampaně). 
s Konání konferencí, seminářů, sympózií na podporu rozvoje cestovního ruchu a lázeňství. 
s Vytváření systémů informování turistů o přírodních a kulturních zajímavostech regionu Severozápad (značení turistických stezek, označení 

splavných úseků řek, označení infocenter, mapy měst a podobně). 

Obce Ústeckého a Karlovarského kraje (do 
49 999 obyvatel). 
Organizace zřizované či založené obcí (do 
49 999 obyvatel). 
Dobrovolné svazky obcí. 
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Operační program Regionální operační program regionu soudržnosti Jihozápad 
Zdroj Prováděcí dokument ROP JZ, verze 3.0, revize č. 2, 1.3.2009  

(http://www.rr-jihozapad.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200047&id_ktg=1026&p1=1288) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity (typ podpory) 
Podrobný popis je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu a kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována ve vyhlášených výzvách. Příjemce 

Oblast podpory 2.3 - Revitalizace částí měst a obcí 
s Sanace a revitalizace zanedbaných areálů, objektů a ploch v sídlech - brownfields aj. 
s Stavební obnova a dostavba veřejných prostranství, vč. architektonických prvků - Parky včetně altánů, zahrady, nábřeží, ulice atd. 
s Revitalizace centra města a památkových chráněných objektů a území - návsi, náměstí, nábřeží, centrální ulice, přilehlé památkové objekty, aj. 
s Výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu, volný čas, komunitní život a veřejný sektor - kulturní 

domy, knihovny, sály, klubovny, muzea, tělocvičny atd. 
s Značení a úpravy veřejných prostranství a objektů občanské vybavenosti pro zdravotně postižené - bezbariérové přístupy, informační systémy a 

jiné úpravy veřejných prostranství a objektů občanské vybavenosti pro zdravotně postižené. 

Obce Plzeňského a Jihočeského kraje. 
Dobrovolné svazky obcí. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 

Oblast podpory 2.4 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství 
s Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů škol a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky. 
s Pořízení a modernizace vybavení škol a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky (vybavení a modernizace tříd, IT infrastruktura, 

tělocvičny, hřiště, jazykové a další jinak specializované učebny, dílny apod.). 

Obce Plzeňského a Jihočeského kraje. 
Školy a školská zařízení zřizovaná nebo 
zakládaná obcemi podle . 

Oblast podpory 2.5 - Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci 
s Rozvoj sítě sociálních služeb (výstavba, rekonstrukce a modernizace ústavů sociální péče, zázemí pro terapeutické komunity, sociální poradny 

apod.). 
s Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů zařízení sloužících skupinám ohroženým vyloučením ze společnosti (domovy pro osoby se 

zdravotním postižením, centra denních služeb, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro 
krizovou pomoc, nízkoprahová centra, sociálně terapeutické dílny, centra sociálně rehabilitačních služeb a další.). 

s Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení péče o seniory. 
s Nákup a modernizace vybavení zařízení sociálních služeb (technologie a vybavení pro výše uvedená zařízení soc. služeb, vybavení pro 

pečovatelské služby apod.). 
s Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů zařízení předškolní a mimoškolní péče o děti (školky, domovy dětí a mládeže, centra pro 

mimoškolní činnost dětí, klubovny apod.). 

Oblast podpory 2.6 - Rozvoj zdravotnické péče 
s Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů zdravotnických zařízení. 
s Nemocnice a jiná lůžková zdravotnická zařízení, registrované ordinace atd. 
s Rozvoj sítě neodkladné přednemocniční péče (zdravotnické záchranné služby). 

Obce Plzeňského a Jihočeského kraje. 
Dobrovolné svazky obcí. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 

Oblast podpory 3.1 - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 
s Výstavba a rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, cyklostezky, hipostezky, vodní cesty, přístavy či přístaviště) včetně doprovodné 

infrastruktury a značení (odpočívadla, mobiliář, sociální zařízení, úvaziště při hipostezkách, mimo výše uvedené také značení a doprovodná 
infrastruktura cyklotras, běžeckých tras a naučných stezek atd.). 

s Výstavba a rekonstrukce sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch (koupaliště, aquaparky, golfová hřiště, sjezdovky, hřiště atd.). 
s Výstavba a rekonstrukce kulturní vybavenosti pro cestovní ruch (muzea, sály, divadla aj. s prokazatelným dopadem na ruch). 
s Výstavba, rekonstrukce a modernizace ubytovacích kapacit (hotely, penziony, ubytovny atd.). 

Obce Plzeňského a Jihočeského kraje. 
Dobrovolné svazky obcí. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 

http://www.rr-jihozapad.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200047&id_ktg=1026&p1=1288)
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s Výstavba, rekonstrukce a modernizace zařízení pro kongresovou turistiku (ubytovací kapacity, jednací sály, stravovací kapacity a další 
doprovodná infrastruktura a zázemí apod.). 

s Výstavba a modernizace zařízení (stavebních objektů včetně vybavení) určených pro lázeňské a další ozdravné pobyty (wellness). 
s Výstavba a modernizace infrastruktury související s lázeňským a wellness provozem. 
s Úprava prostranství a pěších zón ve vnitřních územích lázeňských míst jedná se o úpravy ve vnitřních územích lázeňských míst, příp. míst 

v okolí wellness zařízení. 
Oblast podpory 3.2 - Revitalizace památek a využití kulturního 
s Stavební rekonstrukce kulturních, historických a technických památek. 
s Komplexní úpravy infrastruktury nebo veřejných prostranství v památkově chráněných územích, v areálech památkově chráněných objektů nebo 

na přilehlých plochách. 
s Budování doprovodných informačních systémů a značení památkově chráněných území a objektů. 
s Restaurování movitých kulturních památek. 
s Pořízení vybavení na podporu nového využití památkově chráněných objektů. 

Obce Plzeňského a Jihočeského kraje. 
Dobrovolné svazky obcí. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 

 
Operační program Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy 
Zdroj Prováděcí dokument ROP SČ, verze 3.4, 9.4.2009  

(http://www.ropstrednicechy.cz/documents.php?mid=922ac186-949f-102b-acac-00e0814daf34) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity (typ podpory) 
Podrobný popis je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu a kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována ve vyhlášených výzvách. Příjemce 

Oblasti podpory 1.1 - Regionální dopravní infrastruktura, podporována pouze aktivita 
s Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací (včetně výstavby chodníků a infrastruktury, která je nutná k realizaci komunikace a 

jejíž pozdější výstavba by komunikaci narušila) ve vlastnictví obcí v obcích nad 500 obyvatel za účelem zlepšení napojení stávajících 
rozvojových průmyslových areálů na regionální silniční síť. Podporovány budou projekty obcí či organizací zřízených či založených obcemi. 
Nebudou podporovány komunikace vedoucí pouze k drobným provozovnám.  

Obce Středočeského kraje. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 

Oblast podpory 3.3 – Rozvoj venkova 
s Podporované aktivity ve vazbě na fyzickou revitalizaci území a transformaci neefektivně využívaných urbanizovaných ploch na nové využití: 
ü úprava a vybavení veřejných prostranství (např. povrchy, veřejná zeleň, veřejné osvětlení, dětská hřiště včetně vybavení, městský mobiliář, 

drobné architektonické prvky). Tyto činnosti nebudou podporovány v rámci úpravy sídlištního prostoru, 
ü renovace, modernizace a rekonstrukce stávajících objektů v rámci revitalizace území. V rámci stavebních úprav (vliv fyzického opotřebení) 

objektů tvořících souvislou uliční linii bude podporována pouze oprava uliční fronty domů (fasády), které jsou ve vlastnictví žadatele a ve 
kterých není vyvíjena ekonomická činnost (např. pronájem bytových a nebytových prostor nebo provozování samostatně výdělečné 
činnosti), 

ü přeložky a výstavba technické infrastruktury pouze v nezbytné míře (např. rekonstrukce inženýrských sítí na území regenerovaného 
městského jádra nebo jiné části města) ve vazbě na revitalizaci území. Tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková. Výdaje 
bezprostředně související s touto aktivitou (stavební práce) mohou představovat max. 15 % celkových způsobilých výdajů projektu, 

ü odstranění nevyužitelných staveb z důvodu přípravy území pro další stavební činnost. Tato aktivita bude podporována pouze jako 
doplňková. Výdaje bezprostředně související s touto aktivitou (stavební práce) mohou představovat max. 15 % celkových způsobilých 
výdajů projektu, 

ü odstranění starých ekologických zátěží malého rozsahu a transformace brownfields s budoucím nekomerčním využitím. Nebudou 
podporovány brownfields s budoucím využitím pro zemědělství a pro podnikání v průmyslu. Posouzení rozsahu a závažnosti starých 
ekologických zátěží bude vždy podléhat stanovisku MŢP, 

 
 
 
Obce Středočeského kraje (neplatí pro obec 
Votice, která je podporována v rámci 
oblasti podpory 3.2). 
Dobrovolné svazky obcí. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 
 
 
 
 
 

http://www.ropstrednicechy.cz/documents.php?mid=922ac186-949f-102b-acac-00e0814daf34)
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ü hrubé terénní úpravy. Tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková. 
ü místní a účelové obslužné komunikace bezprostředně souvisící s revitalizací území (rekonstrukce, modernizace a v omezené míře i 

výstavba). Tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková, 
ü veřejný rozhlas (systémy ozvučení a místního rozhlasu). Nebudou podporovány varovné systémy, které jsou součástí integrovaného 

záchranného systému. Tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková. 
s Podporované typy zařízení a aktivity ve vazbě na rozvoj infrastruktury veřejných služeb: 
ü 1) Oblast vzdělávání: Zvyšování kvality ve vzdělávání; Rovné příležitosti dětí, žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; 

Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení; Vyšší odborné vzdělávání; Podpora nabídky dalšího vzdělávání. 
ü 2) Oblast zdravotní péče: modernizace, obnova a rekonstrukce stávajících objektů; transformace nevyužívaných prostor nebo zařízení 

sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce; zavádění moderních technologií a dalších inovací; pořízení zařízení a 
vybavení s ohledem na zvýšení a zajištění kvality poskytovaných služeb; pořízení výpočetní techniky - tato aktivita bude podporována 
pouze jako doplňková; úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti (např. osoby s handicapem) - 
tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková; terénní úpravy - tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková; výstavba a 
rekonstrukce parkovacích ploch - tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková. 

ü 3) Oblast sociální integrace: Aktivity podporované v rámci křížového financování v oblasti sociální: Podpora vzdělávání zadavatelů, 
poskytovatelů, uživatelů a dalších subjektů v oblasti sociálního začleňování; Aktivity podporované v rámci křížového financování v oblasti 
sociální: Podpora vzdělávání zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů a dalších subjektů v oblasti sociálního začleňování; Podpora procesů 
poskytování sociálních služeb, včetně podpory partnerství na místní a regionální úrovni; Integrace sociálně vyloučených skupin na trh 
práce; Posílení aktivních politik zaměstnanosti. 

ü 4) Oblast volnočasových aktivit: budování infrastruktury (nákup, výstavba); modernizace, obnova a rekonstrukce stávajících objektů; 
transformace nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce; pořízení zařízení a 
vybavení s ohledem na zvýšení a zajištění kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj - tato aktivita bude podporována pouze jako 
doplňková; zavádění moderních technologií a dalších inovací - tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková; úpravy infrastruktury 
s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti (např. osoby s handicapem) - tato aktivita bude podporována pouze jako 
doplňková; terénní úpravy - tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková; výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch - tato 
aktivita bude podporována pouze jako doplňková. 

 
 
 
 
 
 
Obce Středočeského kraje (neplatí pro obec 
Votice, která je podporována v rámci 
oblasti podpory 3.2). 
Dobrovolné svazky obcí. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 

 
Operační program Program rozvoje venkova (PRV) 
Zdroj Programový dokument PRV, schválený 18. 11. 2008 a informace řídícího orgánu  

(http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=74&typ=1&val=42694&ids=0&katId=2406) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity 
Podrobný popis je uveden v Programovém dokumentu PRV a kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována ve vyhlášených výzvách. Příjemce 

Osa III - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova 
Skupina opatření III.2 - Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech 
Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby 
Podopatření III.2.1.1 a) Obnova a rozvoj vesnic (neekonomické aktivity) a III.2.1.1 b) Obnova a rozvoj vesnic (ekonomické aktivity) 
s Aktivity spojené s investicemi do vodohospodářské infrastruktury (vodovody, kanalizace, ČOV). 
s Revitalizace zemědělské brownfields v obcích do rozlohy 5ha. 

Obce do 2000 obyvatel. 
Sdružení obcí do 2000 obyvatel. 

http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=74&typ=1&val=42694&ids=0&katId=2406)
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Dotační tituly pro obce od 5 000 do 49 999 obyvatel 
Operační program Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava 
Zdroj Prováděcí dokument ROP SM, verze 0.6, 2007 (http://www.rr-strednimorava.cz/file/940/) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity 
Podrobný popis je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu a kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována ve vyhlášených výzvách.. Příjemce 

Oblast podpory 2.2 - Rozvoj měst 
Podoblast podpory 2.2.1 – Fyzická revitalizace území 
s Realizace aktivit v rámci přípravy, realizace a koordinace Integrovaných projektů. 
s Přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení území, obnova a výstavba infrastruktury a místních a účelových obslužných komunikací. 
s Odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží. 
s Hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství včetně výsadby okrasné zeleně. 
s Transformace neefektivně využívaných urbanizovaných ploch na nové využití. 
 

Podoblast podpory 2.2.2 – Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb 
s Realizace aktivit v rámci přípravy, realizace a koordinace Integrovaných projektů a integrovaných plánů rozvoje měst/území. 
s Infrastruktura pro poskytování sociálních služeb. 
s Pořízení vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj. 
 

Podoblast podpory 2.2.3 – Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání 
s Realizace aktivit v rámci přípravy, realizace a koordinace Integrovaných projektů 
s Vzdělávací infrastruktura – především mateřské, základní a střední školy a infrastruktura pro celoživotní učení. 
s Pořízení vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj. 
 

Podoblast podpory 2.2.4 – infrastruktura pro rozvoj zdravotnictví 
s Realizace aktivit v rámci přípravy, realizace a koordinace Integrovaných projektů a integrovaných plánů rozvoje měst/území. 
s Infrastruktura pro poskytování zdravotní péče. 
s Pořízení vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj. 
 

Podoblast podpory 2.2.5 – Infrastruktura pro rozvoj volnočasových aktivit 
s Realizace aktivit v rámci přípravy, realizace a koordinace Integrovaných projektů a integrovaných plánů rozvoje měst/území. 
s Infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, včetně kulturních, sportovních a multifunkčních zařízení. 
 

Podoblast podpory 2.2.6 – Rozvoj krizové infrastruktury 
s Infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti, prevenci a řešení rizik. 
 

Podoblast podpory 2.2.7 – Úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti 
s Úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti (např. osoby s handicapem). 
 

Obce Zlínského a Olomouckého kraje s 
více než 5 000 obyvateli, s výjimkou 
statutárních měst Olomouce a Zlína. 
Dobrovolné svazky obcí. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi, s výjimkou organizací zřizovaných 
nebo zakládaných městy Olomoucí a 
Zlínem. 
Vlastníci nemovitostí v památkových 
zónách pouze ve vazbě na integrované 
projekty předkládané veřejným sektorem. 

http://www.rr-strednimorava.cz/file/940/)
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Podoblast podpory 2.2.8 – Rozvoj finančních nástrojů a pilotní projekty 
s Experimenty a pilotní aktivity na posílení regionálních inovačních systémů. 
s Podporované aktivity finančního inženýrství v rámci iniciativy Jessica. 

Oblast podpory 3.2 - Veřejná infrastruktura a služby 
s Realizace aktivit v rámci přípravy, realizace a koordinace integrovaných projektů. 
s Rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní a kulturně-poznávací formy cestovního ruchu, lázeňství a výstavnictví včetně návazné infrastruktury. 
s Rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury. 
s Vybudování jednotného systému turistických okruhů, naučných stezek a/nebo navigačních tabulí v turistické destinaci. 
s Stavební úprava kulturní památky, technické památky nebo kulturní zajímavosti se záměrem využití pro cestovní ruch včetně návazné 

infrastruktury. 

Obce Zlínského a Olomouckého kraje 
mimo tyto oblasti: Jeseník, Lipová-Lázně, 
Ostružná, Bělá pod Pradědem, Česká Ves, 
Šumperk, Vikýřovice, Rapotín, 
Vernířovice, Sobotín, Velké Losiny, 
Loučná nad Desnou, Olomouc, Luhačovice 
a Pozlovice, Rožnov pod Radhoštěm, 
Zubří, Dolní Bečva, Prostřední Bečva, 
Horní Bečva, Vidče, Vigantice, Valašská 
Bystřice a Hutisko – Solanec, Karolinka, 
Velké Karlovice, Nový Hrozenkov, 
Halenkov, Huslenky, Hovězí, Zděchov a 
Janová. 
Dobrovolné svazky obcí. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 

 
Operační program Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 
Zdroj Prováděcí dokument ROP MS, verze v3.04, 3.11.2008 (http://www.rr-moravskoslezsko.cz/folder/376/) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity 
Podrobný popis je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu a kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována ve vyhlášených výzvách. Příjemce 

Oblast podpory 2.1 - Infrastruktura veřejných služeb 
Dílčí oblast 2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb 
s Modernizace, rozvoj a vybavení zdravotnických zařízení, přispívajících ke zvýšení dostupnosti a kvality zdravotní péče a ke zlepšení 

zdravotního stavu obyvatel. 
s Vybavení zdravotnických zařízení zdravotnickou technikou s ohledem na jejich dostupnost, kvalitu a efektivní využívání (pořízení nových 

přístrojů, obnova stávajících přístrojů). 
s Zvýšení dostupnosti a kvality zdravotnických zařízení pro osoby znevýhodněné jejich zdravotním stavem nebo věkem (bezbariérové přístupy, 

vyhovující výtahy,…). 
s Zavádění informačních technologií souvisejících s pořízením zdravotnické techniky. 
s Nákup a vybavení vozů rychlé zdravotnické pomoci (RZP) a rychlé lékařské pomoci (RLP). 
s Stavební úpravy nutné při pořízení nového vybavení zdravotnických zařízení zdravotnickou technikou. 

Obce Moravskoslezského kraje 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi 

Oblast podpory 3.2 - Subregionální centra 
s Zvýšení kvality ekonomicky a sociálně exponovaných území, aby plnila reprezentativní, kulturní, sociální a další městské funkce (modernizace, 

výstavba a rekonstrukce objektů občanské vybavenosti, bezbariérové přístupy do veřejných budov). 
s Zvýšení atraktivity městského prostředí, zejména center měst (např. regenerace památkových objektů, muzeí apod. za jiným účelem než je 

podpora cestovního ruchu). 

 
Obce Moravskoslezského kraje 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi 
U aktivity Rekonstrukce veřejných 

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/folder/376/)
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s Rekonstrukce veřejných prostranství, zejména v centrech měst a na sídlištích. 
s Zvýšení kvality zón pro veřejné služby a bydlení. 
s Regenerace a využití lokalit typu brownfields s převážným využitím pro veřejné služby, veřejná prostranství, obchod, služby – regenerace bude 

podpořena pouze v souvislosti s novým nebo změněným funkčním využitím plochy nebo objektu, není podporována pouhá příprava rozvojové 
plochy nebo objektu). 

s Zkvalitnění a rozšíření občanské vybavenosti v oblasti kulturního, sportovního a volnočasového zázemí a podmínek, podpora zdravého způsobu 
života veřejných prostranství zahrnutých v Integrovaných plánech rozvoje m ě s t předkládaných do Integrovaného operačního programu. 

s Revitalizace zanedbaných a upadajících částí měst. 
s Modernizace vybavení škol a školských zařízení, které odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým metodám, zavádění informačních a 

komunikačních technologií do výuky. 
s Výstavba, obnova, rekonstrukce škol a školských zařízení (vyjma komplexních opatření ke snížení tepelné ztráty). 
s Podpora komunitní role škol a školských zařízení (vybavení pro další vzdělávání, poskytování komunitních služeb, tj. např. mateřská centra 

apod.) a aktivního využívání volného času dětí a mládeže při školách a školských zařízeních. 
s Infrastruktura pro celoživotní vzdělávání. 
s Výstavbu, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení poskytujících služby sociální péče, služby sociální prevence a služby odborného 

sociálního poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů. 
s Rozvoj služeb, odrážejících měnící se demografickou strukturu obyvatel – rozvoj terénních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách a pozdějších předpisů, dále pak služby pro rodiče s dětmi, které jim umožní návrat do práce. 
s Rozvoj služeb pro sociální začlenění etnických menšin. 
s Revitalizace zanedbaných a upadajících území doprovázená opatřeními ke zlepšení sociální situace obyvatel v ekonomicky a sociálně 

deprivovaných částech měst (směřujících např. ke zvýšení vzdělanosti nebo bezpečnosti). 
s Infrastruktura služeb pro rizikové skupiny mládeže a opatření proti místní kriminalitě. 
s Výstavbu, rozvoj zázemí a materiálního vybavení chráněných dílen(dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a pozdějších předpisů), kdy je 

příjemcem podpory NNO, zařízení sociálně – právní ochrany dětí (dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a pozdějších 
předpisů). 

s Výstavbu, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení na podporu rovných příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatel (sociálně 
terapeutické dílny, sociální rehabilitace dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a pozdějších předpisů). 

s Modernizace objektů zdravotnických zařízení 

prostranství, zejména v centrech měst a na 
sídlištích nebudou podpořeny projekty u 
měst s počtem obyvatel větším než 20 000 

 
Operační program Regionální operační program regionu soudržnosti Jihovýchod 
Zdroj Prováděcí dokument ROP JV, verze 1.14, 31.8.2009  

(http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/dokumenty-ke-stazeni/aktualni-dokumenty) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity 
Podrobný popis je uveden v Programovém a Prováděcím a kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována ve vyhlášených výzvách. Příjemce 

Oblast podpory 3.2 – Rozvoj regionálních středisek 
s Komplexní úpravy veřejných prostranství (např. náměstí, ulic, parků, dětských hřišť) a bezprostředního okolí, výstavbu a technické zhodnocení 

související dopravní a technické infrastruktury pro dopravu v klidu). 
s Výstavba a technické zhodnocení škol, školských zařízení a infrastruktury pro další vzdělávání zaměřené na zvýšení uplatnitelnosti na trhu 

práce49 včetně pořízení a modernizace učebních pomůcek a vybavení, sloužících přímo k výuce. Technické zhodnocení musí být využito ke 
zvýšení kvality a inovativnosti poskytované výuky. 

Obce Jihomoravského kraje a kraje 
Vysočina o počtu obyvatel v rozmezí 5 000 
– 49 999 (+města Pohořelice a 
Židlochovice) 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi s počtem obyvatel 5 000 – 49 999 

http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/dokumenty-ke-stazeni/aktualni-dokumenty)
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s Technické zhodnocení zdravotnických zařízení poskytujících lůžkovou a ambulantní péči, ve smyslu zákona č. 20/1966 v platném znění 
(zřizovaných a zakládaných územně samosprávnými celky) a jejich vybavení informačními technologiemi, přístrojovým vybavením včetně 
souvisejících stavebních úprav (např. přístrojová technika radiodiagnostických pracovišť, rehabilitačních zařízení a zařízení následné péče, 
informační systémy aj.). 

s Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury zařízení neziskové sociální péče registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zvýšení kvality a komfortu zařízení sociálních služeb v návaznosti na komunitní plán měst; 

s Výstavba a technické zhodnocení objektů pro kulturu, sport a práci s dětmi a mládeží (zařízení pro neformální aktivity), národnostními 
menšinami i rizikovými skupinami obyvatel. 

s Regenerace, revitalizace a konverze brownfields a s tím souvisejících zanedbaných území, včetně úpravy a výstavby doprovodné infrastruktury 
(parkovací plochy, místní a účelové komunikace, veřejné osvětlení) a technické infrastruktury (kanalizace, plynovod, vodovod, telekom. 
rozvody, rozvody elektro, slaboproud aj.). 

s Výstavba místních datových sítí sloužících pro zpřístupnění broadbandových služeb veřejnosti (vyjma interní služby veřejné správy) fungujících 
na principu nediskriminačních otevřených sítí, na rozvoj prostředí pro místní služby privátního sektoru v oblasti ICT využívajících 
broadbandového přístupu a na aktivity motivující vstup komerčních poskytovatelů na místní telekomunikační trh (podpora nabídky) – pouze 
v oblastech postižených prokazatelným selháním trhu (typicky z důvodů nízké nebo nulové návratnosti soukromých investic). 

 
 
 
Obce Jihomoravského kraje a kraje 
Vysočina o počtu obyvatel v rozmezí 5 000 
– 49 999 (+města Pohořelice a 
Židlochovice) 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi s počtem obyvatel 5 000 – 49 999 

 
Operační program Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod 
Zdroj Prováděcí dokument ROP SV, verze 4.0, 23.1.2009  

(http://www.rada-severovychod.cz/ regionalni-operacni-program-nuts-ii-sv/zakladni-informace-o-rop-sv) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity (typ podpory) 
Podrobný popis je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu a kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována ve vyhlášených výzvách. Příjemce 

Oblast podpory 2.2 - Rozvoj měst 
s Regenerace a revitalizace brownfields s následným využitím především pro rozšíření občanského vybavení nebo pro podnikatelskou činnost 

vyjma cestovního ruchu. 
s Investice do dopravního napojení (od hranice areálu k nejbližšímu možnému místu napojení) stávajících i nových průmyslových zón a ploch o 

rozloze nepřevyšující 5 ha na nejbližší komunikaci (místní komunikaci, silnici I., II., III. třídy). Předmětem podpory je vybudování, nebo 
rekonstrukce silničních komunikací (bezprostředně přiléhajících k areálu) a parkovacích ploch. 

s Investice do napojení (od hranice areálu k nejbližšímu možnému místu napojení stávajících i nových průmyslových zón a ploch o rozloze 
nepřevyšující 5 ha na technickou infrastrukturu. Předmětem podpory je vybudování, nebo rekonstrukce napojení na stávající infrastrukturu 
(kanalizace a vodovod, plynovodní a elektro přípojky, regulační stanice, trafostanice. vždy se zohledněním současných environmentálních trendů 

s Regenerace a revitalizace zapsaných historických, kulturních a technických památek rámci projektů komplexní obnovy památek na venkově. 
s Revitalizaci a regeneraci náměstí, návsí a parků a dalších veřejných prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch. 
s Investice do rozvoje infrastruktury veřejných služeb a občanské vybavenosti pro obyvatele vedoucí ke zvýšení standardů kvality života na 

venkově s ohledem na trvale udržitelný rozvoj obcí včetně investic do víceúčelových zařízení v rámci zkvalitňování služeb a rozvoje podnikání 
na venkově. 

s Výstavba a modernizace infrastruktury pro volnočasové aktivity podmiňující zvyšování nabídky a možností pro trávení volného času (včetně 
informačních center ). 

s Rekonstrukce a modernizace infrastruktury sloužící pro podporu partnerství, spolků, paktů a iniciativ. 
s Investice do rekonstrukce, modernizace, vybavení a zařízení základních (včetně speciálních), středních a vyšších škol podmiňující zavádění 

nových vzdělávacích programů nebo alternativních forem vzdělávání. 
s Investice do výstavby, rekonstrukce, modernizace a do vybavení a zařízení související s rozvojem dalšího vzdělávání. 

Obce Libereckého, Královehradeckého a 
Pardubického kraje 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi 
Dobrovolné svazky obcí 

http://www.rada-severovychod.cz/
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s Investice do rozvoje infrastruktury v oblasti sociální péče a služeb v rámci zlepšení kvality těchto služeb (vyjma investic do domovů pro seniory 
a byty zvláštního určení). 

s Investice do výstavby, rozšíření a zkvalitnění infrastruktury sloužící pro sociální integraci skupin ohrožených sociální exkluzí (včetně aktivit 
bezbariérového řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace). 

s Investice vedoucí ke zvýšení bezpečnosti obyvatel a ochrany majetku – vyjma složek IZS podporovaných v IOP. 
 
Operační program Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad 
Zdroj Prováděcí dokument ROP SZ, verze 11.0, 28.8.2009  

(http://www.nuts2severozapad.cz/pro_zadatele/vyzvy_a_dokumentace/aktualni_vyzvy/vyzva_c_10/) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity (typ podpory) 
Podrobný popis je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu a kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována ve vyhlášených výzvách 
(k předkládání projektů po datu 28.8.2009). 

Příjemce 

Oblast podpory 1.2 - Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst 
s Revitalizace, modernizace, zatraktivnění a doplnění chybějící technické a občanské infrastruktury měst, městských částí, obnova historických a 

kulturních památek, tj. stavební obnova nebo dostavba budov, včetně související dopravní a technické infrastruktury, včetně veřejných 
prostranství, veřejného osvětlení, zeleně a zařízení pro volnočasové aktivity. 

s Modernizace, obnova a rozvoj městských center, náměstí, veřejných prostranství a zeleně, včetně doplňkové infrastruktury. 
s Výstavba zdravotnických zařízení. 
s Regenerace brownfields – areálů dříve využívaných pro průmyslové, dopravní, vojenské, administrativní aj. účely ve městech – pro jejich další 

veřejné využití včetně řešení dekontaminace a sanace postižených území (pokud nespadá do působnosti OP ŽP) a související dopravní a 
technické infrastruktury jako součásti širšího konceptu regenerace určitého území. 

s Modernizace infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů (výstavba a modernizace knihoven, modernizace a úpravy vzdělávací infrastruktury v 
návaznosti na potřeby dalšího vzdělávání – např. polyfunkční vybavení učeben s ohledem na kombinované využití pro běžné stupně škol a další 
vzdělávání v rámci komunitních škol, modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro poskytování sociálních služeb – např. centra denních 
služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením, modernizace a rekonstrukce zdravotnických 
zařízení). 

s Výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu, volný čas, komunitní život a veřejný sektor. 
s Značení a úpravy veřejných prostranství a objektů občanské vybavenosti pro zdravotně postižené. 
s Související projektová příprava, projektová dokumentace, architektonická soutěž, projektová spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP). 

Obce Ústeckého a Karlovarského kraje s 
počtem obyvatel 5000 – 49 999 (dle údajů 
ČSÚ k 1. 1. 2006) 
Organizace zřizované či založené obcí s 
5000 – 49 999 obyvateli 
Dobrovolné svazky obcí, jejichž členem je 
alespoň jedna obec s 5000 – 49 999 
obyvateli v případě realizace projektu, 
jehož převažující dopad je zaměřen na 
dotčenou obec (obce) s 5000 – 49 999 
obyvateli  

Oblast podpory 3.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti regionu 
s Příprava koncepcí, programů a projektů zaměřených na řešení rozvoje dopravní obslužnosti v regionu a jeho částech včetně přípravy nezbytné 

související dokumentace. 
s Realizace ucelených integrovaných projektů rozvoje dopravní obslužnosti zaměřených jak na rozvoj, modernizaci a rekonstrukci potřebné 

infrastruktury (rekonstrukce a budování dopravních terminálů, budování parkovišť v rámci systému „park & ride“ apod.), tak na rozvoj 
souvisejících služeb (budování informačních a odbavovacích systémů, propagace a medializace veřejné dopravy…). 

s Zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel (staré a handicapované občany). 
s Nákup drážních vozidel hromadné přepravy osob. 
s Rozvoj a budování páteřních regionálních cyklostezek včetně jejich napojení na páteřní síť cyklostezek v sousedních regionech a ucelených 

úseků lokálních cyklostezek s napojením na páteřní síť, důležitých pro zajištění plnohodnotné dopravní obslužnosti regionu. 
 

Obce Ústeckého a Karlovarského kraje (do 
49 999 obyvatel) 
Organizace zřizované či založené obcí (do 
49 999 obyvatel) 
Dobrovolné svazky obcí 

http://www.nuts2severozapad.cz/pro_zadatele/vyzvy_a_dokumentace/aktualni_vyzvy/vyzva_c_10/)
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Oblast podpory 4.3 - Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu 
s Podpora vzniku a činnosti regionálních partnerství v oblasti CR (např. založení a podpora činnosti regionálního fóra pro cestovní ruch 

zajišťujícího koordinaci realizace marketingových strategií v regionu Severozápad, podpora regionálních či lokálních destinačních 
managementů). 

s Rozvoj informačních a rezervačních systémů a vytvoření regionální sítě informačních center. 
s Podpora realizace marketingových akcí na podporu rozvoje cestovního ruchu a lázeňství - podpora monitoringu návštěvnosti, pasportizace, 

zpracování analytických studií a strategických dokumentů v oblasti cestovního ruchu a podkladů zajišťujících účinnější řízení, zpracování 
marketingových studií, generelů a koncepcí rozvoje cestovního ruchu, rozvoj produktů a marketing, zavádění systému certifikace zařízení a 
služeb CR apod. 

s Příprava nových, zkvalitňování a rozšiřování existujících marketingových produktů CR s regionálním dopadem (např. „wellness“ pro oblasti 
lázeňství či ekoturistiku na území NP). 

s Podpora marketingu a propagaci cestovního ruchu (například v oblasti lázeňství a wellness, oblastí NATURA 2000 apod.). 
s Podpora marketingu a propagaci akcí regionálního významu (např. propagace a prezentace významných filmových, hudebních a divadelních 

festivalů, propagace regionu na veletrzích cestovního ruchu a mediální kampaně). 
s Konání konferencí, seminářů, sympózií na podporu rozvoje cestovního ruchu a lázeňství. 
s Vytváření systémů informování turistů o přírodních a kulturních zajímavostech regionu Severozápad (značení turistických stezek, označení 

splavných úseků řek, označení infocenter, mapy měst a podobně). 

Obce Ústeckého a Karlovarského kraje (do 
49 999 obyvatel) 
Organizace zřizované či založené obcí (do 
49 999 obyvatel) 
Dobrovolné svazky obcí 

 
Operační program Regionální operační program regionu soudržnosti Jihozápad 
Zdroj Prováděcí dokument ROP JZ, verze 3.0, revize č. 2, 1.3.2009  

(http://www.rr-jihozapad.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200047&id_ktg=1026&p1=1288) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity (typ podpory) 
Podrobný popis je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu a kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována ve vyhlášených výzvách. Příjemce 

Oblast podpory 2.2 – Rozvojové projekty spádových center 
s Sanace a revitalizace zanedbaných areálů, objektů a ploch v sídlech - brownfields aj. 
s Stavební obnova a dostavba veřejných prostranství, vč. architektonických prvků - Parky včetně altánů, zahrady, nábřeží, ulice 
s Revitalizace centra města a památkových chráněných objektů a území - návsi, náměstí, nábřeží, centrální ulice, přilehlé památkové objekty, aj. 
s Výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu, volný čas, komunitní život a veřejný sektor - kulturní 

domy, knihovny, sály, klubovny, muzea, tělocvičny atd. 
s Značení a úpravy veřejných prostranství a objektů občanské vybavenosti pro zdravotně postižené - bezbariérové přístupy, informační systémy a 

jiné úpravy veřejných prostranství a objektů občanské vybavenosti pro zdravotně postižené 

Obce Plzeňského a Jihočeského kraje 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi 

Oblast podpory 2.4 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství 
s Výstavbu, rekonstrukci a modernizaci objektů škol a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky 
s Pořízení a modernizaci vybavení škol a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky (vybavení a modernizace tříd, IT infrastruktura, 

tělocvičny, hřiště, jazykové a další jinak specializované učebny, dílny apod.). 

Obce Plzeňského a Jihočeského kraje 
Školy a školská zařízení zřizovaná nebo 
zakládaná obcemi podle § 8 zákona č. 
561/2004 Sb. 

http://www.rr-jihozapad.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200047&id_ktg=1026&p1=1288)
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Oblast podpory 2.5 - Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci 
s Rozvoj sítě sociálních služeb (výstavba, rekonstrukce a modernizace ústavů sociální péče, zázemí pro terapeutické komunity, sociální poradny 

apod.). 
s Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů zařízení sloužících skupinám ohroženým vyloučením ze společnosti (domovy pro osoby se 

zdravotním postižením, centra denních služeb, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro 
krizovou pomoc, nízkoprahová centra, sociálně terapeutické dílny, centra sociálně rehabilitačních služeb a další.). 

s Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení péče o seniory. 
s Nákup a modernizace vybavení zařízení sociálních služeb (technologie a vybavení pro výše uvedená zařízení soc. služeb, vybavení pro 

pečovatelské služby apod.). 
s Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů zařízení předškolní a mimoškolní péče o děti (školky, domovy dětí a mládeže, centra pro 

mimoškolní činnost dětí, klubovny apod.). 
Oblast podpory 2.6 - Rozvoj zdravotnické péče 
s Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů zdravotnických zařízení. 
s Nemocnice a jiná lůžková zdravotnická zařízení, registrované ordinace atd. 
s Rozvoj sítě neodkladné přednemocniční péče (zdravotnické záchranné služby). 

Obce Plzeňského a Jihočeského kraje 
Dobrovolné svazky obcí. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 

Oblast podpory 3.1 – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 
s Výstavba a rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, cyklostezky, hipostezky, vodní cesty, přístavy či přístaviště) včetně doprovodné 

infrastruktury a značení (odpočívadla, mobiliář, sociální zařízení, úvaziště při hipostezkách, mimo výše uvedené také značení a doprovodná 
infrastruktura cyklotras, běžeckých tras a naučných stezek atd.). 

s Výstavba a rekonstrukce sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch (koupaliště, aquaparky, golfová hřiště, sjezdovky, hřiště atd.). 
s Výstavba a rekonstrukce kulturní vybavenosti pro cestovní ruch (muzea, sály, divadla s prokazatelným dopadem na CR). 
s Výstavba, rekonstrukce a modernizace ubytovacích kapacit (hotely, penziony, ubytovny atd.). 
s Výstavba, rekonstrukce a modernizace zařízení pro kongresovou turistiku (ubytovací kapacity, jednací sály, stravovací kapacity a další 

doprovodná infrastruktura a zázemí apod.). 
s Výstavba a modernizace zařízení (stavebních objektů včetně vybavení) určených pro lázeňské a ozdravné pobyty (wellness). 
s Výstavba a modernizace infrastruktury související s lázeňským a wellness provozem. 
s Úprava prostranství a pěších zón ve vnitřních územích lázeňských míst jedná se o úpravy ve vnitřních územích lázeňských míst, příp. míst 

v okolí wellness zařízení. 

Obce Plzeňského a Jihočeského kraje 
Dobrovolné svazky obcí 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi 

Oblast podpory 3.2 - Revitalizace památek a využití kulturního 
s Stavební rekonstrukce kulturních, historických a technických památek. 
s Komplexní úpravy infrastruktury nebo veřejných prostranství v památkově chráněných územích, v areálech památkově chráněných objektů nebo 

na přilehlých plochách. 
s Budování doprovodných informačních systémů a značení památkově chráněných území a objektů. 
s Restaurování movitých kulturních památek. 
s Pořízení vybavení na podporu nového využití památkově chráněných objektů. 

Obce Plzeňského a Jihočeského kraje 
Dobrovolné svazky obcí 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi 
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Operační program Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy 
Zdroj Prováděcí dokument ROP SČ, verze 3.4, 9.4.2009  

(http://www.ropstrednicechy.cz/documents.php?mid=922ac186-949f-102b-acac-00e0814daf34) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity (typ podpory) 
Podrobný popis je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu a kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována ve vyhlášených výzvách. Příjemce 

Oblasti podpory 1.1 - Regionální dopravní infrastruktura, podporována pouze aktivita 
s Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací (včetně výstavby chodníků a infrastruktury, která je nutná k realizaci komunikace a 

jejíž pozdější výstavba by komunikaci narušila) ve vlastnictví obcí v obcích nad 500 obyvatel za účelem zlepšení napojení stávajících 
rozvojových průmyslových areálů na regionální silniční síť. Podporovány budou projekty obcí či organizací zřízených či založených obcemi. 

Obce Středočeského kraje 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi 

Oblast podpory 3.2 – Rozvoj měst 
s Regenerace a revitalizace brownfields. 
s Revitalizace specifických městských zón. 
s Modernizace veřejných prostranství. 
s Rozvoj infrastruktury v oblasti školství a vzdělávání. 
s Rozvoj infrastruktury zdravotní péče posilování sociální soudržnosti, kvality života a zdraví městského obyvatelstva. 

Obce Středočeského kraje a pro obec 
s rozšířenou působností Votice 
Dobrovolné svazky obcí 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi 

 
Operační program Integrovaný operační program (IOP) 
Zdroj Prováděcí dokument IOP, verze 29. 6. 2009  

(http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity 
Podrobný popis a specifikace charakteristiky území, pro které je podpora určena, jsou uvedeny v Programovém a Prováděcím dokumentu IOP a 
kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována v Prováděcím dokumentu a ve vyhlášených výzvách. 

Příjemce 

Oblast intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 
s Aktivita a) Revitalizace veřejných prostranství - projekty realizované ve vybraných problémových zónách v IPRM. 
s Aktivita b) Regenerace bytových domů v problémových lokalitách – pro domy ve vlastnictví obcí. 
s Aktivita c) Pilotní projekty zaměřené na řešení romských komunit ohrožených sociálním vyloučením (propojení aktivit a) a b) s aktivitou 3.1 b 

Služby v oblasti sociální integrace IOP nebo 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit OP LZZ). 

Obce nad 20.000 obyvatel 

http://www.ropstrednicechy.cz/documents.php?mid=922ac186-949f-102b-acac-00e0814daf34)
http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy)
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Dotační tituly pro obce nad 50 000 obyvatel 
Operační program Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava 
Zdroj Prováděcí dokument ROP SM, verze 0.6 2007 (http://www.rr-strednimorava.cz/file/940/) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity 
Podrobný popis je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu a kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována ve vyhlášených výzvách. Příjemce 

Oblast podpory 2.1 - Rozvoj regionálních center 
Podporované aktivity zaměřené na fyzickou revitalizaci a rozvoj území. 
s Realizace aktivit v rámci přípravy, realizace a koordinace integrovaných plánů rozvoje měst. 
s Přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení území, obnova a výstavba infrastruktury a místních a účelových obslužných komunikací. 
s Odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží. 
s Obnova, stavební úpravy a případné rozšíření stávajících objektů. 
s Hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství včetně výsadby okrasné zeleně. 
s Transformace neefektivně využívaných urbanizovaných ploch na nové využití. 
 

Podporované aktivity zaměřené na rozvoj sociální infrastruktury. 
s Realizace aktivit v rámci přípravy, realizace a koordinace Integrovaných projektů a integrovaných plánů rozvoje měst/území. 
s Vzdělávací infrastruktura – především mateřské, základní a střední školy a infrastruktura pro celoživotní učení. 
s Infrastruktura pro poskytování sociálních služeb. 
s Pořízení vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj. 
s Infrastruktura pro poskytování zdravotní péče. 
s Infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit včetně kulturních, sportovních a multifunkčních zařízení. 
s Experimenty a pilotní aktivity na posílení regionálních inovačních systémů. 
s Úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti (např. osoby s handicapem). 
s Infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti, prevenci a řešení rizik. 
 

Podporované aktivity zaměřené na rozvoj veřejné dopravy. 
s Stavební úpravy a případné rozšíření nevyhovujících a výstavba zastávek veřejné dopravy. 
s Budování přestupních terminálů integrované veřejné dopravy. 
s Modernizace a výstavba systémů městské hromadné dopravy a jejich vybavení. 
s Bezbariérové úpravy zastávek a souvisejícího vybavení a přístupových cest. 
s Zavádění moderních a ekologických technologií ve veřejné dopravě (informační systémy, systémy umožňující přednost dopravních prostředků 

hromadné dopravy na křižovatkách apod.). 

Statutární města Olomouc a Zlín 
(předkladatelé IPRM) 

http://www.rr-strednimorava.cz/file/940/)
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Oblast podpory 3.1 - Integrovaný rozvoj cestovního ruchu 
s Realizace aktivit v rámci přípravy, realizace a koordinace integrovaných plánů rozvoje území. 
s Rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní a kulturně-poznávací formy cestovního ruchu, lázeňství a výstavnictví včetně návazné infrastruktury. 
s Rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury. 
s Vybudování jednotného systému turistických okruhů, naučných stezek a/nebo navigačních tabulí v turistické destinaci. 
s Stavební úprava kulturní památky, technické památky nebo kulturní zajímavosti se záměrem využití pro cestovní ruch včetně návazné 

infrastruktury. 

Statutární město Olomouc 

Oblast podpory 3.2 - Veřejná infrastruktura a služby 
s Realizace aktivit v rámci přípravy, realizace a koordinace integrovaných projektů. 
s Rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní a kulturně-poznávací formy cestovního ruchu, lázeňství a výstavnictví včetně návazné infrastruktury. 
s Rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury. 
s Vybudování jednotného systému turistických okruhů, naučných stezek a/nebo navigačních tabulí v turistické destinaci. 
s Stavební úprava kulturní památky, technické památky nebo kulturní zajímavosti se záměrem využití pro cestovní ruch včetně návazné 

infrastruktury. 

Statutární město Zlín 

 
Operační program Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 
Zdroj Prováděcí dokument ROP MS, verze v3.04, 3.11.2008 (http://www.rr-moravskoslezsko.cz/folder/376/) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity 
Podrobný popis je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu a kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována ve vyhlášených výzvách. Příjemce 

Oblast podpory 2.1 - Infrastruktura veřejných služeb 
Dílčí oblast 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání 
s Modernizace vybavení škol, které odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování tak, aby 

bylo na požadované úrovni technického vývoje anebo odpovídalo požadavkům zaměstnavatelů na trhu práce; a Modernizace vybavení školských 
zařízení. 

s Rekonstrukce stávajících objektů nebo výstavba nových objektů nutných pro modernizaci výuky a to pouze v rozsahu odpovídajícím této 
modernizaci (např. rekonstrukce třídy na novou učebnu s modernizovaným vybavením nebo výstavba nové učebny s novým vybavením apod., 
tzn. nejedná se o rekonstrukci objektu jako celku). 

s Podpora komunitní role škol (učebny a vybavení pro další vzdělávání, zázemí pro poskytování komunitních služeb). 
s Podpora aktivního využívání volného času dětí a mládeže při školách a školských zařízeních (např. modernizace sportovišť u škol a školských 

zařízení, modernizace vybavení13 klubů pro zájmové vzdělávání, modernizace vybavení informačních center mládeže). 
s Zavádění ICT a multimediálního vybavení a e-learningu do výuky na základních, středních a vyšších odborných školách a školských zařízeních s 

možností využití pro celoživotní učení. 
s Vytváření a vybavení oborových center praktické přípravy pro klíčové obory MS kraje. Tato centra budou vznikat jak v rámci stávající sítě škol, 

tak při vybraných centrech celoživotního vzdělávání. 
s Obnova kapacit a materiálního vybavení škol a školských zařízení a zařízení pro aktivní využívání volného času dětí a mládeže, která jsou ve 

správě obcí, kraje i neziskových organizací, občanských iniciativ a podobně, které pomáhají řešit specifické místní a regionální problémy 
v oblasti vzdělávání a aktivního využití volného času. 

 

 
 
 
 
 
 
Statutární města Frýdek-Místek, Havířov, 
Karviná, Opava, Ostrava. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
těmito obcemi. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/folder/376/)
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Dílčí oblast 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb 
s Výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení poskytujících služby sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších předpisů 

(odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se 
zvláštním režimem, chráněné bydlení, atd., vyjma domovů pro seniory a hospiců, 

s Výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení poskytujících služby sociální prevence dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších 
předpisů (azylové domy, domy na půl cesty, kontaktní centra, krizová pomoc, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová 
zařízení pro děti a mládež, noclehárny, sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, terapeutické 
komunity, sociální rehabilitace, služby následné péče, atd.), 

s Výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení dalších služeb sociální péče a prevence (dle zákona č. 108/2006 Sb. a pozdějších 
předpisů (tlumočnické služby, ranná péče, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, osobní asistence, pečovatelská 
služba, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, odborné sociální poradenství, atd.), 

s Transformace pobytových zařízení o velkém počtu uživatelů na koedukovaná zařízení komunitního typu (vyjma transformace domovů pro 
seniory), 

s Výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení chráněných dílen, kdy je příjemcem podpory NNO, 
s Výstavba, rozvoj zázemí a materiálního vybavení zařízení sociálně - právní ochrany dětí dle zákona 359/199 (zařízení pro výkon náhradní 

rodinné výchovy a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc), sociální podnikání. 
 

Dílčí oblast 2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb 
s Modernizace, rozvoj a vybavení zdravotnických zařízení, přispívajících ke zvýšení dostupnosti a kvality zdravotní péče a ke zlepšení 

zdravotního stavu obyvatel, a to se zaměřením na: 
s Vybavení zdravotnických zařízení zdravotnickou technikou s ohledem na jejich dostupnost, kvalitu a efektivní využívání (pořízení nových 

přístrojů, obnova stávajících přístrojů); 
s Zvýšení dostupnosti a kvality zdravotnických zařízení pro osoby znevýhodněné jejich zdravotním stavem nebo věkem (bezbariérové přístupy, 

vyhovující výtahy,…); 
s Zavádění informačních technologií souvisejících s pořízením zdravotnické techniky; 
s Nákup a vybavení vozů rychlé zdravotnické pomoci (RZP) a rychlé lékařské pomoci (RLP) 
s Stavební úpravy nutné při pořízení nového vybavení zdravotnických zařízení zdravotnickou technikou 
 

Dílčí oblast 2.1.4 Podpora rozvoje veřejných informačních služeb poskytovaných knihovnami 
s Výstavba a vybavení nového objektu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě jako informačního centra pro rozvoj lidských zdrojů, 

střediska celoživotního vzdělávání občanů a koordinačního pracoviště pro poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb v kraji. 
s Podpora rozvoje knihovnických a informačních služeb s využitím ICT (Informačních a komunikačních technologií), podpora automatizace 

knihovnických agend a internetizace knihoven. 
s Podpora tvorby elektronických informačních zdrojů vztahujících se k Moravskoslezskému kraji včetně digitalizace a jejich zpřístupňování široké 

veřejnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statutární města Frýdek-Místek, Havířov, 
Karviná, Opava, Ostrava 
Organizace zřizované nebo zakládané 
těmito obcemi. 

Oblast podpory 3.1 - Rozvojové póly regionu 
s Zlepšení podmínek pro cestovní ruch ve městech – doplnění kulturní sportovní a/nebo zábavní infrastruktury v centrech měst nebo ve vazbě na 

stávající turistické cíle/památky. 
s Rozvoj služeb, odrážejících měnící se demografickou strukturu obyvatel – rozvoj terénních služeb pro staré občany, služby pro rodiče s dětmi, 

které jim umožní návrat do práce. 
s Rozvoj služeb pro sociální začlenění etnických menšin a dalších znevýhodněných skupin obyvatel. 
s Opatření ke zlepšení sociální situace obyvatel v ekonomicky a sociálně deprivovaných částech měst (směřujících např. ke zvýšení vzdělanosti 

 
Statutární města Frýdek-Místek, Havířov, 
Karviná, Opava, Ostrava 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 
 



82 / 99 

nebo bezpečnosti). 
s Doplnění kapacit a zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělání všech stupňů 
s Infrastruktura prevence sociálně-patologických jevů zejména pro rizikové skupiny mládeže a opatření proti místní kriminalitě 
s Infrastruktura pro služby osobám se sníženou schopností pohybu a/nebo orientace budování měst bariér a vytváření podmínek mobility pro 

všechny 
s Zvýšení kvality ekonomicky a sociálně exponovaných území, aby plnila reprezentativní, kulturní, sociální a další městské funkce (modernizace, 

výstavba a rekonstrukce objektů občanské vybavenosti, bezbariérové přístupy do veřejných budov). 
s Regenerace památkových objektů, zejména v centrech měst, posílení infrastruktury pro cestovní ruch a zvyšování turistické atraktivity tvorbou 

produktů cestovního ruchu včetně navazujících investic (fyzické investice s odpovídajícími marketingovými nástroji). 
s Rekonstrukce veřejných prostranství, zejména v centrech měst a na sídlištích. 
s Zvýšení kvality zón pro bydlení a veřejné služby. 
s Regenerace lokalit typu brownfields s převážným využitím pro veřejné služby, veřejná prostranství, obchod, služby – regenerace bude 

podpořena pouze v souvislosti s novým nebo změněným funkčním využitím území. 
s Zkvalitnění a rozšíření kulturního, sportovního a volnočasového zázemí a podmínek, podpora zdravého způsobu života. 
s Revitalizace zanedbaných a upadajících částí měst 
s Zvýšení bezpečnosti, zvýšení výkonu a kvality veřejné dopravy ve městech 
s Budování a/nebo zvýšení kapacity tras veřejné městské dopravy napojujících významná rozvojová území ve městech (pro bydlení i podnikání), 

budování a/nebo rekonstrukce technického zázemí podniků/organizací veřejné městské dopravy; 
s Budování a posilování systémů integrované veřejné dopravy ve městech investice do technickoorganizačních opatřeních při řízení veřejné 

městské dopravy; 
s Budování přestupních terminálů, budování systémů Park&Go a Park&Ride; 
s Podpora využívání „měkkých“ forem dopravy (cyklo, pěší); 
s Zklidňování dopravy; řešení problematiky parkování. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statutární města Frýdek-Místek, Havířov, 
Karviná, Opava, Ostrava. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 

 
Operační program Regionální operační program regionu soudržnosti Jihovýchod 
Zdroj Prováděcí dokument ROP JV, verze 1.14, 31.8.2009  

(http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/dokumenty-ke-stazeni/aktualni-dokumenty) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity 
Podrobný popis je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu a kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována ve vyhlášených výzvách. Příjemce 

Oblast podpory 3.1 - Rozvoj urbanizačních center 
s Regenerace historických center a městských památkových rezervací a funkčního využití stavebního fondu ve starší zástavbě těchto center a 

rezervací. 
s Revitalizace veřejných prostranství ve městech (např.: náměstí, parky, dětská hřiště včetně ploch veřejné zeleně a jiné), včetně řešení související 

infrastruktury. 
s Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury zařízení neziskové sociální péče registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 

službách ve smyslu zvýšení kvality a komfortu zařízení sociálních služeb v návaznosti na komunitní plán měst. 
s řešení kvalitativně i kapacitně nedostatečné dopravní infrastruktury související s rostoucí automobilovou dopravou (např. místní komunikace39, 

automatické parkovací domy určené pro veřejnost, aj.). 
s Výstavba a technické zhodnocení škol, školských zařízení a infrastruktury pro další vzdělávání zaměřené na zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce 

 
Statutární města Brno a Jihlava 
Organizace zřizované nebo zakládané 
statutárními krajskými městy regionu 
soudržnosti Jihovýchod (Brno, Jihlava) se 
souhlasem zřizovatele (jen pokud budou 
svůj projekt realizovat na správním území 
vymezených měst). 
 
 

http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/dokumenty-ke-stazeni/aktualni-dokumenty)
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včetně pořízení a modernizace učebních pomůcek a vybavení sloužících přímo k výuce. Technické zhodnocení musí být využito ke zvýšení 
kvality a inovativnosti poskytované výuky. 

s Technické zhodnocení zdravotnických zařízení poskytujících lůžkovou a ambulantní péči, ve smyslu zákona č. 20/1966 v platném znění 
(zřizovaných a zakládaných územně samosprávnými celky) a jejich vybavení informačními technologiemi, přístrojovým vybavením včetně 
souvisejících stavebních úprav (např. přístrojová technika radiodiagnostických pracovišť, rehabilitačních zařízení a zařízení následné péče, 
informační systémy aj.). 

s Technické zhodnocení infrastruktury a vybavení zařízení sloužících k poskytování služeb pro sociální integraci skupin ohrožených a postižených 
sociální exkluzí. 

s Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury pro kulturu, sport a práci s dětmi a mládeží, zařízení pro neformální aktivity. 
s Regenerace, revitalizaci a konverzi brownfields a s tím souvisejících zanedbaných území, včetně úpravy a dostavby doprovodné infrastruktury 

(parkovací plochy, místní účelové komunikace, veřejné osvětlení) a technické infrastruktury (kanalizace, plynovod, vodovod, telekomunikační 
rozvody, rozvody elektro, slaboproud aj.). 

 
 
Statutární města Brno a Jihlava. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
statutárními krajskými městy regionu 
soudržnosti Jihovýchod (Brno, Jihlava) se 
souhlasem zřizovatele (jen pokud budou 
svůj projekt realizovat na správním území 
vymezených měst). 

 
Operační program Regionální operační program regionu soudržnosti Severovýchod 
Zdroj Prováděcí dokument ROP SV, verze 4.0, 23.1.2009  

(http://www.rada-severovychod.cz/regionalni-operacni-program-nuts-ii-sv/zakladni-informace-o-rop-sv) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity (typ podpory) 
Podrobný popis je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu a kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována ve vyhlášených výzvách. Příjemce 

Oblast podpory 2.1 - Rozvoj regionálních center 
s Regenerace a revitalizace brownfields a investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu. 
s Revitalizace specifických městských zón. 
s Modernizace veřejných prostranství. 
s Rozvoj infrastruktury v oblasti školství a vzdělání. 
s Rozvoj infrastruktury zdravotní péče. 
s Posilování sociální soudržnosti, kvality života a zdraví populace ve městech. 

Statutární města Liberec, Hradec Králové, 
Pardubice. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 

 
Operační program Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad 
Zdroj Prováděcí dokument ROP SZ, verze 11.0, 28.8.2009  

(http://www.nuts2severozapad.cz/ pro_zadatele/vyzvy_a_dokumentace/aktualni_vyzvy/vyzva_c_10/) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity (typ podpory) 
Podrobný popis je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu a kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována ve vyhlášených výzvách 
(k předkládání projektů po datu 28.8.2009). 

Příjemce 

Oblast podpory 1.1 - Podpora rozvojových pólů regionu 
s Revitalizace, modernizace, zatraktivnění a doplnění chybějící technické a občanské infrastruktury měst, městských částí, obnova historických a 

kulturních památek9, tj. stavební obnova nebo dostavba budov, včetně související dopravní a technické infrastruktury, včetně veřejných 
prostranství, veřejného osvětlení, zeleně a zařízení pro volnočasové aktivity. 

s Regenerace brownfields – areálů dříve využívaných pro průmyslové, dopravní, vojenské, administrativní aj. účely ve městech – pro jejich další 
veřejné využití nevýrobní povahy (nepřijatelné jsou činnosti zpracovatelského charakteru), včetně řešení dekontaminace a sanace postižených 
území, pokud nespadá do působnosti OP ŽP, (jako součást širšího projektu v rámci regenerace městského prostředí) a související dopravní a 
technické infrastruktury jako součásti širšího konceptu regenerace určitého území. 

 

Statutární města Karlovy vary, Děčín, 
Most, Teplice, Ústí nad Labem, Chomutov. 
Organizace zřizované či založené obcí nad 
50 000 obyvatel. 
Dobrovolné svazky obcí, jejichž členem je 
alespoň jedno město od 50 000 obyvatel. 
 

http://www.rada-severovychod.cz/regionalni-operacni-program-nuts-ii-sv/zakladni-informace-o-rop-sv)
http://www.nuts2severozapad.cz/
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s Programy pro regeneraci a revitalizaci urbanizovaných oblastí, jednotlivých měst nebo jejich částí včetně zajištění procesu jejich zpracování za 
použití vhodných participativních metod. 

s Související projektová příprava, projektová dokumentace, architektonická soutěž, projektová spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP), 
aktivity související s řízením IPRM. 

s Zvyšování know-how v oblasti regenerace a revitalizace měst, včetně sdílení „dobré praxe“ v ostatních zemích EU. 
s Modernizace infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů (výstavba a modernizace knihoven,modernizace a úpravy vzdělávací infrastruktury v 

návaznosti na potřeby dalšího vzdělávání – např. polyfunkční vybavení učeben s ohledem na kombinované využití pro běžné stupně škol a další 
vzdělávání v rámci komunitních škol, modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro poskytování sociálních služeb – např. centra denních 
služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením, modernizace a rekonstrukce zdravotnických 
zařízení). 

s Modernizace městské hromadné dopravy (nákup tramvají a trolejbusů včetně doprovodné infrastruktury typu měnírny pro trolejbusy apod., 
rozvoj tratí MHD, zlepšování dostupnosti veřejné dopravy pro specifické skupiny obyvatel – staré a handicapované občany, zvyšování atraktivity 
a bezpečnosti veřejné dopravy – např. zastávky). 

 
 
Statutární města Karlovy vary, Děčín, 
Most, Teplice, Ústí nad Labem, Chomutov. 
Organizace zřizované či založené obcí nad 
50 000 obyvatel. 
Dobrovolné svazky obcí, jejichž členem je 
alespoň jedno město od 50 000 obyvatel. 

 
Operační program Regionální operační program regionu soudržnosti Jihozápad 
Zdroj Prováděcí dokument ROP JZ, verze 3.0, revize č. 2, 1.3.2009  

(http://www.rr-jihozapad.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200047&id_ktg=1026&p1=1288) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity (typ podpory) 
Podrobný popis je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu a kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována ve vyhlášených výzvách. Příjemce 

Oblast podpory 2.1 - Integrované projekty rozvojových center 
s Sanace a revitalizace zanedbaných areálů, objektů a ploch v sídlech. 
s Revitalizace centra města a památkových chráněných objektů a území. 
s Příprava rozvojových území pro podnikání a služby. 
s Výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu a volný čas. 
s Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury. 
s Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací. 
s Modernizace a rozvoj sítě městské hromadné dopravy. 
s Management a koordinace aktivit IPRM. 

Statutární města Plzeň a České Budějovice. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi (jen pokud budou svůj projekt 
realizovat v rámci IPRM na správním 
území měst Plzeň, nebo České Budějovice). 

Oblast podpory 2.4 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství 
s Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů škol a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky. 
s Pořízení a modernizace vybavení škol a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky (vybavení a modernizace tříd, IT infrastruktura, 

tělocvičny, hřiště, jazykové a další jinak specializované učebny, dílny apod.). 

Obce Plzeňského a Jihočeského kraje. 
Školy a školská zařízení zřizovaná nebo 
zakládaná obcemi. 

Oblast podpory 2.5 - Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci 
s Rozvoj sítě sociálních služeb (výstavba, rekonstrukce a modernizace ústavů sociální péče, zázemí pro terapeutické komunity, sociální poradny 

apod.). 
s Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů zařízení sloužících skupinám ohroženým vyloučením ze společnosti (domovy pro osoby se 

zdravotním postižením, centra denních služeb, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro 
krizovou pomoc, nízkoprahová centra, sociálně terapeutické dílny, centra sociálně rehabilitačních služeb a další.). 

s Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení péče o seniory 

 
Obce Plzeňského a Jihočeského kraje. 
Dobrovolné svazky obcí. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 
 
 

http://www.rr-jihozapad.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200047&id_ktg=1026&p1=1288)
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s Nákup a modernizace vybavení zařízení sociálních služeb (technologie a vybavení pro výše uvedená zařízení soc. služeb, vybavení pro 
pečovatelské služby apod.). 

s Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů zařízení předškolní a mimoškolní péče o děti (školky, domovy dětí a mládeže, centra pro 
mimoškolní činnost dětí, klubovny apod.). 

 
Oblast podpory 2.6 - Rozvoj zdravotnické péče 
s Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů zdravotnických zařízení. 
s Nemocnice a jiná lůžková zdravotnická zařízení, registrované ordinace atd. 
s Rozvoj sítě neodkladné přednemocniční péče (zdravotnické záchranné služby). 
 
Oblast podpory 3.1 – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 
s Výstavba a rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, cyklostezky, hipostezky, vodní cesty, přístavy či přístaviště) včetně doprovodné 

infrastruktury a značení (odpočívadla, mobiliář, sociální zařízení, úvaziště při hipostezkách, mimo výše uvedené také značení a doprovodná 
infrastruktura cyklotras, běžeckých tras a naučných stezek atd.). 

s Výstavba a rekonstrukce sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch (koupaliště, aquaparky, golfová hřiště, sjezdovky. 
s Výstavba a rekonstrukce kulturní vybavenosti pro cestovní ruch (muzea, sály, divadla aj. s prokazatelným dopadem na ruch.). 
s Výstavba, rekonstrukce a modernizace ubytovacích kapacit (hotely, penziony, ubytovny atd.). 
s Výstavba, rekonstrukce a modernizace zařízení pro kongresovou turistiku (ubytovací kapacity, jednací sály, stravovací kapacity a další 

doprovodná infrastruktura a zázemí apod.). 
s Výstavba a modernizace zařízení (stavebních objektů včetně vybavení) určených pro lázeňské a další ozdravné pobyty. 
s Výstavba a modernizace infrastruktury související s lázeňským a wellness provozem. 
s Úprava prostranství a pěších zón ve vnitřních územích lázeňských míst jedná se o úpravy ve vnitřních územích lázeňských míst, příp. míst 

v okolí wellness zařízení. 
 
Oblast podpory 3.2 - Revitalizace památek a využití kulturního 
s Stavební rekonstrukce kulturních, historických a technických památek. 
s Komplexní úpravy infrastruktury nebo veřejných prostranství v památkově chráněných územích, v areálech památkově chráněných objektů nebo 

na přilehlých plochách. 
s Budování doprovodných informačních systémů a značení památkově chráněných území a objektů. 
s Restaurování movitých kulturních památek. 
s Pořízení vybavení na podporu nového využití památkově chráněných objektů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obce Plzeňského a Jihočeského kraje. 
Dobrovolné svazky obcí. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 
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Operační program Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy 
Zdroj Prováděcí dokument ROP SČ, verze 3.4, 9.4.2009  

(http://www.ropstrednicechy.cz/documents.php?mid=922ac186-949f-102b-acac-00e0814daf34) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity (typ podpory) 
Podrobný popis je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu a kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována ve vyhlášených výzvách. Příjemce 

Oblasti podpory 1.1 - Regionální dopravní infrastruktura, podporována pouze aktivita 
s Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací (včetně výstavby chodníků a infrastruktury, která je nutná k realizaci komunikace a 

jejíž pozdější výstavba by komunikaci narušila) ve vlastnictví obcí v obcích nad 500 obyvatel za účelem zlepšení napojení stávajících 
rozvojových průmyslových areálů na regionální silniční síť. Podporovány budou projekty obcí či organizací zřízených či založených obcemi. 
Nebudou podporovány komunikace vedoucí pouze k drobným provozovnám.  

Obce Středočeského kraje. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 

Oblast podpory 3.1 – Rozvoj regionálních center 
s Regenerace a revitalizace brownfields. 
s Revitalizace specifických městských zón. 
s Modernizace veřejných prostranství. 
s Rozvoj infrastruktury v oblasti školství a vzdělávání. 
s Rozvoj infrastruktury zdravotní péče. 
s Posilování sociální soudržnosti, kvality života a zdraví městského obyvatelstva. 

Statutární města Kladno a Mladá Boleslav. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 

Oblast podpory 3.2 – Rozvoj měst 
s Regenerace a revitalizace brownfields. 
s Revitalizace specifických městských zón. 
s Modernizace veřejných prostranství. 
s Rozvoj infrastruktury v oblasti školství a vzdělávání. 
s Rozvoj infrastruktury zdravotní péče posilování sociální soudržnosti, kvality života a zdraví městského obyvatelstva. 

Jen pro projekty na území statutárních měst 
a měst nad 5000 obyvatel, které nebudou 
součástí IPRM, ve výjimečných a řádně 
odůvodněných případech. 
Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi ve výjimečných a řádně 
odůvodněných případech. 

 
 

 

Operační program Integrovaný operační program (IOP) 
Zdroj Prováděcí dokument IOP, verze 29. 6. 2009  

(http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity 
Podrobný popis a specifikace charakteristiky území, pro které je podpora určena, jsou uvedeny v Programovém a Prováděcím dokumentu IOP a 
kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována v Prováděcím dokumentu a ve vyhlášených výzvách. 

Příjemce 

Oblast intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 
s Aktivita a) Revitalizace veřejných prostranství - projekty realizované ve vybraných problémových zónách definovaných v IPRM. 
s Aktivita b) Regenerace bytových domů v problémových lokalitách – pro domy ve vlastnictví obcí. 
s Aktivita c) Pilotní projekty zaměřené na řešení romských komunit ohrožených sociálním vyloučením (v koordinaci s 3.1 b) – pro domy ve 

vlastnictví obcí. 

Obce nad 50.000 obyvatel 

http://www.ropstrednicechy.cz/documents.php?mid=922ac186-949f-102b-acac-00e0814daf34)
http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy)
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Dotační tituly pro specifické příjemce 
Operační program Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava 
Zdroj Prováděcí dokument ROP SM, verze 0.6 2007 (http://www.rr-strednimorava.cz/file/940/) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity 
Podrobný popis je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu a kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována ve vyhlášených výzvách. Příjemce 

Oblast podpory 1.2 - Veřejná doprava 
Podoblast podpory 1.2.2 – Obnova vozidel železnic 
s Realizace aktivit v rámci přípravy, realizace a koordinace integrovaných projektů a integrovaných plánů rozvoje měst/území. 
s Podpora obnovy vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob. 

Provozovatelé drážní dopravy. 

Oblast podpory 1.2 - Veřejná doprava 
Podoblast podpory 1.2.3 – Obnova drážních vozidel – trolejbusy a tramvaje 
s Realizace aktivit v rámci přípravy, realizace a koordinace integrovaných projektů 
s Modernizace a výstavba systémů veřejné dopravy a jejich vybavení včetně nákupu dopravních prostředků včetně ekologických 
s Zavádění moderních a ekologických technologií ve veřejné dopravě (informační systémy, systémy umožňující přednost dopravních prostředků 

hromadné dopravy na křižovatkách apod.) 

Organizace zřizované či zakládané obcemi 
Olomouc a Zlín - Otrokovice. 

Oblast podpory 3.1 - Integrovaný rozvoj cestovního ruchu 
s Realizace aktivit v rámci přípravy, realizace a koordinace integrovaných plánů rozvoje území. 
s Rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní a kulturně-poznávací formy cestovního ruchu, lázeňství a výstavnictví včetně návazné infrastruktury. 
s Rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury. 
s Vybudování jednotného systému turistických okruhů, naučných stezek a/nebo navigačních tabulí v turistické destinaci. 
s Stavební úprava kulturní památky, technické památky nebo kulturní zajímavosti se záměrem využití pro cestovní ruch včetně návazné 

infrastruktury. 

Dobrovolné svazky obcí. 
Ostatní subjekty, jejichž individuální 
projekt je součástí schváleného 
integrovaného plánu rozvoje území s 
výjimkou příjemců uvedených v oblasti 
podpory 3.3 (mimo podnikatelů) 
Vybrané lokality: 
Jeseník, Lipová-Lázně, Ostružná, Bělá pod 
Pradědem, Česká Ves, Šumperk, 
Vikýřovice, Rapotín, Vernířovice, Sobotín, 
Velké Losiny, Loučná nad Desnou, 
Olomouc, Luhačovice a Pozlovice, Rožnov 
pod Radhoštěm, Zubří, Dolní Bečva, 
Prostřední Bečva, Horní Bečva, Vidče, 
Vigantice, Valašská Bystřice a Hutisko – 
Solanec, Karolinka, Velké Karlovice, Nový 
Hrozenkov, Halenkov, Huslenky, Hovězí, 
Zděchov a Janová. 

 

http://www.rr-strednimorava.cz/file/940/)
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Operační program Regionální operační program regionu soudržnosti Jihozápad 
Zdroj Prováděcí dokument ROP JZ, verze 3.0, revize č. 2, 1.3.2009  

(http://www.rr-jihozapad.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200047&id_ktg=1026&p1=1288) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity (typ podpory) 
Podrobný popis je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu a kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována ve vyhlášených výzvách. Příjemce 

Oblast podpory 1.4 – Rozvoj regionálních letišť 
s Výstavba, rekonstrukce a modernizace infrastruktury veřejných regionálních letišť. 
s Dráhy, terminály, kontrolní věže, rozjezdové dráhy, zázemí pro letiště atd. 
s Napojení veřejných letišť na silniční síť. 
s Zlepšení technického a bezpečnostního vybavení regionálních letišť. 

Organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi. 

 
Operační program Integrovaný operační program (IOP) 
Zdroj Prováděcí dokument IOP, verze 29. 6. 2009  

(http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity 
Podrobný popis je uveden v Programovém a Prováděcím dokumentu IOP a kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována ve vyhlášených výzvách. Příjemce 

Oblast intervence 3.2 - Služby v oblasti veřejného zdraví 
s Aktivita a) Modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí (do národní sítě jsou zařazena 

specializovaná pracoviště) zdravotnických zařízení včetně technického zázemí.  

Organizace zřizované a zakládané obcemi. 

Oblast intervence 3.4 - Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik 
s Aktivita a) Vybudování informačního systému operačních středisek IZS. 
s Aktivita b) Vybudování potřebné infrastruktury pro zajištění efektivity příjmu a poskytování humanitární pomoci. 
s Aktivita c) Vybudování odpovídající infrastruktury pro jednotný a efektivní výcvik IZS. 
s Aktivita d) Pořízení technologie pro zajištění akceschopnosti IZS. 
s Aktivita e) Zřízení kontaktních a koordinačních center po celém území ČR. 

Organizace zřizované a zakládané obcemi. 

 
Operační program Program rozvoje venkova (PRV) 
Zdroj Programový dokument PRV, schválený 18. 11. 2008  

(http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=74&typ=1&val=42694&ids=0&katId=2406) 
Oblast podpory (intervence), podporované aktivity 
Podrobný popis je uveden v Programovém dokumentu PRV a kriteria pro podávání žádostí jsou specifikována ve vyhlášených výzvách. Příjemce 

Osa IV- OSA IV Leader 
Opatření IV.1 - Místní akční skupina 
s Informační a osvětová činnost pro žadatele a veřejnost o území a Strategickém plánu Leader (např. semináře, propagační prezentace). 
s Administrativní činnost: 
ü a) vyhlášení výzvy k podávání žádostí, 
ü b) příjem žádostí, 

 
Obce v rámci Místní akční skupiny (MAS) 
- území působnosti MAS – subregionální 
venkovské území s 10 000 až 100 000 
obyvateli, na celém území České republiky, 
mimo území hl. města Prahy a měst s více 
než 25 000 obyvateli. 

http://www.rr-jihozapad.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200047&id_ktg=1026&p1=1288)
http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy)
http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=74&typ=1&val=42694&ids=0&katId=2406)
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ü c) administrativní kontrola žádostí a příloh, 
ü d) hodnocení projektů podle výběrových kritérií, jejich uspořádání do pořadí, výběr projektů k financování a schválení výběru, 
ü e) kontrola realizace projektů. 

s Sběr informací pro monitoring a hodnocení, vedení složek projektů a uchovávání dokladů o administrativní činnosti. 
s Budování schopností a vzdělávání pracovníků místních akčních skupin zapojených do přípravy a provádění strategie a vedoucích pracovníků. 
s Nákup poradenských služeb. 
s Provoz - nájemné, vybavení, vytápění, elektřina, telefon, cestovní náklady apod. 
s Aktualizace, popř. tvorba Strategického plánu Leader, včetně studií o území. 
 

Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie 
s Podporu lze poskytnout na projekty, které jsou v souladu se schváleným Strategickým plánem Leader místní akční skupiny a příslušnými 

podmínkami opatření Programu rozvoje venkova. 
 

Opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce 
s Projekty spolupráce mezi územími na národní úrovni nebo nadnárodní spolupráce s cílem povzbudit spolupráci mezi místními akčními 

skupinami v rámci členských států a na území třetích zemí. 
s Rozvoj a propagace spolupráce a nejlepších výsledků a projektů. 
s Zavedení místní rozvojové strategie do systému programů rozvoje venkova. 

Příjemce podpory je specifikován ve 
Strategickém plánu Leader 
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Seznam zkratek 
BAT Best Available Techniques OP LZZ Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 
CR Cestovní ruch OP PI Operační program podnikání a inovace 
CTT Centrum pro transfer technologií OP VaVpI Operační program výzkum a vývoj pro inovace 
ČOV Čistička odpadních vod OP VpK Operační program vzdělání pro konkurenceschopnost 
ČR Česká republika OP ŽP Operační program životní prostředí 
EMAS Eco-management and Audit Scheme OZE Obnovitelné zdroje energie 
ESF Evropský sociální fond P+R Parkoviště P + R 

EU Evropská unie PPP Public private partnership (Partnerství veřejného a 
soukromého sektoru) 

ICT Information and Communication Technologies PRV Program rozvoje venkova 

IPPC The European Integrated Pollution Prevention and 
Control R&D Research and Development 

IPRM Integrovaný program rozvoje měst ROP Regionální operační program 

IPRÚ Integrovaný program rozvoje území REACH Registrace, evaluace (hodnocení) a autorizace (povolování) 
chemických látek v EU 

ISO International organization for Standartization RLP Rychlá lékařská pomoc 
IT Informační technologie RZP Rychlá zdravotní pomoc 
IZS Integrovaný záchranný systém SEA Strategic environmental Assessment 
MHD Městská hromadná doprava SFŽP Státní fond životního prostředí 
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj SID Středočeská integrovaná doprava 
MSP Malé s střední podniky TOP Tématický operační program 

MZe Ministerstvo zemědělství UNESCO United nations educational, scientific and cultural 
oraganization 

NP Národní park VHD Veřejná hromadná doprava 
NUTS Nomenclature des Unites Territoriales Statistique VaV Výzkum a vývoj 
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