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OPERAÈNÍ PROGRAM �IVOTNÍ PROSTØEDÍ

Program se zamìøuje na zlepšení kvality �ivotního prostøedí v ÈR, které je pøedpokladem pro zdravé
obyvatelstvo, ale také pro zvýšení atraktivity území pro pracující a investory. Podporuje konkrétní
aktivity a to nejen ekologických organizací, ale posiluje také povìdomí široké veøejnosti o otázkách a
problémech �ivotního prostøedí v ÈR.

4 918 mil. EUR

1. ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁØSKÉ INFRASTRUKTURY
A SNI�OVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ

1.1.
1.2.
1.3.

Sní�ení zneèištìní vod
Zlepšení jakosti pitné vody
Omezování rizika

1 989 mil. EUR

Zlepšení stavu povrchových a podzemních vod,
zlepšení jakosti a dodávek pitné vody pro
obyvatelstvo a sni�ování rizika povodní.

P M NK U

2. ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNI�OVÁNÍ EMISÍ
634 mil. EUR

Zlepšení nebo udr�ení kvality ovzduší a omezení
emisí základních zneèiš�ujících látek do ovzduší
s dùrazem na vyu�ití inovativních environmen-
tálnì šetrných zpùsobù výroby energie vèetnì
obnovitelných zdrojù energie a energetických
úspor.

2.1.
2.2.

Zlepšování kvality ovzduší
Omezování emisí

P M NK VU

3. UDR�ITELNÉ VYU�ÍVÁNÍ ZDROJÙ ENERGIE

3.1.

3.2.

Výstavba nových zaøízení a rekonstrukce
stávajících zaøízení s cílem zvýšení vyu�í-
vání OZE pro výrobu tepla, elektøiny a
kombinované výroby tepla a elektøiny
Realizace úspor energie a vyu�ití odpad-
ního tepla u nepodnikatelské sféry

673 mil. EUR
Udr�itelné vyu�ívání zdrojù energie, zejména
obnovitelných zdrojù energie, a prosazování
úspor energie. Dlouhodobým cílem je zvýšení
vyu�ití OZE pøi výrobì elektøiny a zejména tepla
a vyšší vyu�ití odpadního tepla.

M NK U

4. ZKVALITNÌNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAÒOVÁNÍ
STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTÌ�Í777 mil. EUR

Zkvalitnìní nakládaní s odpady, sní�ení
produkce odpadù a odstraòování starých
ekologických zátì�í.

4.1.

4.2.

4.3.

Komercializace výsledkù výzkumných
organizací a ochrana jejich duševního
vlastnictví
Propagace a informovanost o výsledcích
VaV
Výzkumná práce se zahranièními partnery

P FM NK U

5. OMEZOVÁNÍ PRÙMYSLOVÉHO ZNEÈIŠTÌNÍ
A ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK

5.1. Omezování prùmyslového zneèištìní

61 mil. EUR

Omezování prùmyslového zneèištìní a sni�ování
environmentálních rizik.

P M NK VU

Tématické operaèní programy3



Tématické operaèní programy

Cílem je zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení
ekologické stability krajiny.

6. ZLEPŠOVÁNÍ STAVU PØÍRODY A KRAJINY
599 mil. EUR P FM NK V S

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Implementace a péèe o území soustavy
Natura 2000
Podpora biodiverzity
Obnova krajinných center
Optimalizace vodního re�imu krajiny
Podpora regenerace urbanizované krajiny
Prevence sesuvù a skalních øícení, monito-
rování geofaktorù a následkù hornické èin-
nosti a hodnocení neobnovitelných pøírod-
ních zdrojù vèetnì zdrojù podzemních vod

7. ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO ENVIRONMENTÁLNÍ
VZDÌLÁVÁNÍ, PORADENSTVÍ A OSVÌTU

Vybudování plošné a dostupné sítì center
environmentálního vzdìlávání, výchovy a
osvìty, informaèních center a environmentál-
ních poraden.

7.1. Rozvoj infrastruktury pro realizaci envi-
ronmentálních vzdìlávacích programù,
poskytování environmentálního poraden-
ství a environmentálních informací

42 mil. EUR M NK U

8. TECHNICKÁ POMOC FINANCOVÁNÍ Z FONDU SOUDR�NOSTI

Vytvoøit institucionální, technické a admi-
nistrativní podmínky pro realizaci operaèního
programu.

143 mil. EUR

8.1.

8.2.

Technická pomoc pøi pøípravì, realizaci,
monitorování a kontrole operací OP �P
Ostatní výdaje technické pomoci OP �P
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OPERAÈNÍ PROGRAM
VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE
Program je zamìøen na posílení konkurenceschopnosti ÈR prostøednictvím lépe nastavitelných
podmínek pro existenci a pùsobení výzkumných, vývojových a proinovaèních center, vysokých škol
apod. Nutností je pøedevším zvýšení kapacit stávajících center a vznik nových institucí v regionech ÈR,
dále také zrychlení pøenosu výsledkù vìdy a výzkumu (VaV) do praxe, prùmyslu a na trh.

2 070 mil. EUR

PØEVZATO Z PRACOVNÍ VERZE K 28.3. 2008

680 mil. EUR

Vytvoøit omezené mno�ství špièkových center s
kvalitní infrastrukturou pro výzkum a vývoj,
schopných se plnì zapojit do Evropského
výzkumného prostoru a vytváøet poznatky
vyu�ívané komerèními subjekty.

680 mil. EUR
Vybudovat sí� kvalitnì vybavených pracoviš�
VaV zamìøených na aplikovaný výzkum a posílit
jejich spolupráci s aplikaèní sférou.

3.1.

3.2.

Komercializace výsledkù výzkumných
organizací a ochrana jejich duševního
vlastnictví
Propagace a informovanost o výsledcích
VaV

230 mil. EUR

Vytvoøit ve výzkumných organizacích podmínky
pro úspìšnou komercializaci výsledkù vlastní
VaV èinnosti, zlepšit systém informovanosti o
výsledcích VaV, podpoøit jeho propagaci a
popularizaci.

414 mil. EUR
Podpoøit rozvoj kvalitní infrastruktury pro
výzkum a vývoj na vysokých školách, na nìm� se
podílejí studenti a který je tedy pøímo spojený s
výchovou budoucích odborných pracovníkù ve
výzkumu a vývoji.

Tématické operaèní programy

1. EVROPSKÁ CENTRA EXCELENCE

2. REGIONÁLNÍ VaV CENTRA

3. KOMERCIALIZACE A POPULARIZACE VaV

4. INFRASTRUKTURA PRO VÝUKU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
SPOJENOU S VÝZKUMEM A S PØÍMÝM DOPADEM NA NÁRÙST
LIDSKÝCH ZDROJÙ PRO VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ AKTIVITY

5. TECHNICKÁ POMOC

1.1. Evropská centra excelence

2.1. Regionální VaV centra

4.1. Infrastruktura pro výuku na vysokých
školách spojenou s výzkumem

66 mil. EUR

5.1.
5.2.

5.3.

Administrace OP VaV pro inovace
Informovanost a publicita OP VaV pro
inovace
Absorpèní kapacita OP VaV pro inovace

Vytvoøit institucionální, technické a admi-
nistrativní podmínky pro realizaci operaèního
programu.
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OPERAÈNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE A ZAMÌSTNANOST
Program je zamìøen na zvýšení zamìstnanosti a zamìstnatelnosti osob v ÈR prostøednictvím zvýšení
adaptability zamìstnancù a zamìstnavatelù, zlepšení pøístupu k zamìstnání, posílení integrace osob
ohro�ených sociálním vylouèením, ale i na zkvalitnìní a rozvoj lidských zdrojù prostøednictvím
rùzných forem školení a vzdìlávání. Cílem je i zaèlenìní dlouhodobì nezamìstnaných do pracovního
procesu, zlepšení fungování a vìtší transparentnost veøejné správy a veøejných slu�eb.

1 812 mil. EUR

525 mil. EUR

Pøedcházet nezamìstnanosti prostøednictvím podpory investic do rozvoje lidských zdrojù ze strany
podnikù a organizací a rozvoje odborných znalostí, kvalifikací a kompetencí zamìstnancù a
zamìstnavatelù. Dále pak zvyšování dostupnosti nabídky dalšího vzdìlávání podporou vzdìlávacích
a výcvikových programù ekonomicky aktivního obyvatelstva s ohledem na potøeby trhu práce a
znalostní spoleènosti.

598 mil. EUR

Zlepšit pøístup k zamìstnání a pøedcházet zejména dlouhodobé nezamìstnanosti a nezamìstnanosti
znevýhodnìných skupin na trhu práce. Zvyšování kvality poradenských, vzdìlávacích a
zamìstnaneckých slu�eb poskytovaných institucemi na trhu práce.

399 mil. EUR

36 mil. EUR

Pomoc osobám ohro�eným sociálním vylouèením nebo osobám sociálnì vylouèeným, zvyšování
zamìstnatelnosti tìchto osob. Podpora aktivit zamìøených na prosazování rovných pøíle�itostí �en a
mu�ù na trhu práce. Zvláštní pozornost je vìnována pøíslušníkùm romských komunit a migrantùm a
dalším skupinám z odlišného sociokulturního prostøedí.

Podpora mezinárodní spolupráce v rámci rozvoje lidských zdrojù mezi projekty v rùzných èlenských
státech EU.

181 mil. EUR

72 mil. EUR

Zvýšení institucionální kapacity, kvality, efektivnosti a transparentnosti veøejné správy a veøejných
slu�eb.

Vytvoøit institucionální, technické a administrativní podmínky pro realizaci operaèního programu.

Tématické operaèní programy

1. ADAPTABILITA

2. AKTIVNÍ POLITIKA TRHU PRÁCE

3. SOCIÁLNÍ INTEGRACE A ROVNÉ PØÍLE�ITOSTI

4. VEØEJNÁ SPRÁVA A VEØEJNÉ SLU�BY

5. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

6. TECHNICKÁ POMOC

P N SU

P N SU

P M NK SU

MK U

M NK V S
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OPERAÈNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE

Program je zamìøen na podporu prùmyslu, malého a støedního podnikání s cílem zkvalitnit
infrastrukturu, zvýšit inovaèní èinnost, zintenzívnit zavádìní nových technologií, výrobkù a slu�eb.
Má povzbudit malé a støední podniky pøi vstupu na zahranièní trhy a posílit spolupráci sektoru
prùmyslu s výzkumem a vývojem.

3 041 mil. EUR

1.1.
1.2.

Podpora zaèínajícím podnikatelùm (Start)
Vyu�ití nových finanèních nástrojù

79 mil. EUR
Zvyšovat motivaci k zahájení podnikání,
zintenzivnit aktivitu malých a støedních podnikù
a vytváøet podmínky pro vyu�ití nových finanèní
nástrojù pro zahájení podnikání.

663 mil. EUR
Zvýšit konkurenceschopnost podnikù zavádìním
nových výrobních technologií, zintenzivnit
rozvoj informaèních a komunikaèních techno-
logií a slu�eb pro podnikání.

2.1.

2.2.

Bankovní nástroje podpory malých a
støedních podnikù (Progres, Záruka)
Podpora nových výrobních technologií, ICT
a vybraných strategických slu�eb (Rozvoj,
ICT a strategické slu�by, ICT v podnicích)

3.1. Úspory energie a obnovitelné zdroje
energie (Eko-Energie)

243 mil. EUR
Zvýšit úèinnost u�ití energií v prùmyslu a vyu�ití
obnovitelných, pøípadnì i druhotných zdrojù
energie (vyjma podpory spaloven).

680 mil. EUR

Posílit inovaèní aktivity podnikù (zavádìní
inovací technologií, výrobkù a slu�eb).

4.1. Zvyšování inovaèní výkonnosti podnikù
(Inovace, Potenciál)

Tématické operaèní programy

5.1.

5.2.

5.3.

Platformy spolupráce (Spolupráce,
Prosperita)
Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojù
Školicí støediska
Infrastruktura pro podnikání Nemovitosti

6.1.

6.2.

Podpora poradenských slu�eb
(Poradenství)
Podpora marketingových slu�eb
(Marketing)

1 077 mil. EUR

210 mil. EUR

Povzbudit spolupráci sektoru prùmyslu se
subjekty z oblasti výzkumu a vývoje, zkvalitnit
infrastrukturu pro prùmyslový výzkum, techno-
logický vývoj a inovace, zefektivnit vyu�ití
lidského potenciálu v prùmyslu a zkvalitnit
podnikatelskou infrastrukturu.

Zintenzívnit rozvoj poradenských a informaè-
ních slu�eb pro podnikání.

1. VZNIK FIREM

2. ROZVOJ FIREM

3. EFEKTIVNÍ ENERGIE

5. PROSTØEDÍ PRO PODNIKÁNÍ A INOVACE

6. SLU�BY PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ

4. INOVACE

P

P

P

P FV S

P M NK V S

P
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Tématické operaèní programy

7.1.

7.2.

Technická pomoc pøi øízení a implemen-
taci operaèního programu
Ostatní technická pomoc

90 mil. EUR

Vytvoøit institucionální, technické a admini-
strativní podmínky pro realizaci operaèního
programu.

7. TECHNICKÁ POMOC

8



OPERAÈNÍ PROGRAM DOPRAVA

Finanèní prostøedky programu jsou urèeny na zlepšení všech typù dopravy a dopravní infrastruktury,
které povede ke zlepšení dostupnosti dopravy. Nezbytný je soulad tìchto zmìn s minimálními dopady
na �ivotní prostøedí. �eleznièní a silnièní sí� je modernizována v úsecích patøících do sítì TEN-T i mimo
ni, velká pozornost je vìnována prodlu�ování a zkvalitòování dálnic. Podpora se soustøedí také na
multimodální nákladní dopravu a vnitrozemskou vodní dopravu.

5 777 mil. EUR

1.1.

1.2.

Modernizace a rozvoj �eleznièní sítì TEN-
T vèetnì �eleznièních uzlù
Zajištìní interoperability na stávajících
�eleznièních tratích, zajištìní souladu s
Technickými specifikacemi pro interopera-
bilitu (TSI) a rozvoj telepatických systémù

2 190 mil. EUR
Prioritnì soustøedìna na úseky �eleznièní sítì
uvedené v rozhodnutí Evropského parlamentu a
Rady è. 884/2004/ES. Dále pak modernizace a
rozvoj �eleznièních tratí a uzlù na síti TEN-T, a to
nejen její struktury ale i vozidel, která na ní
budou pou�ívána.

1 608 mil. EUR
Výstavba nových úseku dálnièní a silnièní sítì,
nahrazujících v souèasnosti ji� nevyhovující
úseky silnièní sítì TEN-T a zlepšování parametrù
na ji� existujících úsecích dálnic a silnic le�ících
na síti TEN-T.

2.1.

2.2.

Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítì
TEN-T
Rozvoj inteligentních dopravních systémù
v silnièní dopravì a systémù ke zvýšení
bezpeènosti a plynulosti silnièní dopravy

3.1. Modernizace a rozvoj �eleznièní sítì mimo
sí� TEN-T

394 mil. EUR
Modernizace a výstavba �eleznièních tratí,
le�ících mimo sít TEN-T. Podpora dopravy
šetrnìjší k �ivotnímu prostøedí, která mù�e
zároveò napomoci k významnému odlehèení
silnièní sítì.

1 051 mil. EUR
Výstavba a modernizace silnic mimo sítì TEN-T
a ostatních silnic I. tøídy.

4.1. Rekonstrukce a modernizace na silnicích
I. tøídy mimo sí� TEN-T

Tématické operaèní programy

5.1.
5.2.

Rozvoj sítì metra v Praze
Zavádìní systému øízení a regulace
silnièního provozu v Praze

330 mil. EUR
Podpora výstavby metra a zmíròování
negativních vlivù velkých objemù silnièní
dopravy na území hl. m. Prahy.

5. MODERNIZACE A ROZVOJ PRA�SKÉHO METRA A SYSTÉMÙ ØÍZENÍ
SILNIÈNÍ DOPRAVY V HL. M. PRAZE

4. MODERNIZACE SILNIC I. TØÍDY MIMO TEN-T

3. MODERNIZACE �ELEZNIÈNÍ SÍTÌ MIMO SÍ� TEN-T

2. VÝSTAVBA A MODERNIZACE DÁLNIÈNÍ A SILNIÈNÍ SÍTÌ TEN-T

1. MODERNIZACE �ELEZNIÈNÍ SÍTÌ TEN-T
D

D

D

D

D

9



Tématické operaèní programy

6.1.

6.2.

6.3.

Podpora multimodální nákladní pøepravy,
nákup dopravních prostøedkù pro kombi-
novanou dopravu (KD) a pøepravních jed-
notek pro KD, modernizace pøekladiš� KD
Rozvoj a modernizace vnitrozemských
vodních cest sítì TEN-T a mimo TEN-T
Podpora modernizace vnitrozemských
plavidel

119 mil. EUR

82 mil. EUR

Podpora multimodálních pøepravních systémù a
modernizace vnitrozemských vodních cest
pøedevším v rámci sítì TEN-T.

Vytvoøit institucionální, technické a administrativní podmínky pro realizaci operaèního programu.

7. TECHNICKÁ POMOC

6. PODPORA MULTIMODÁLNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY
A ROZVOJ VNITROZEMSKÉ VODNÍ DOPRAVY D

10



INTEGROVANÝ OPERAÈNÍ PROGRAM

Finanèní prostøedky programu jsou urèeny k rozvoji veøejné správy, cestovního ruchu, kultury,
informaèní spoleènosti, podpoøe zamìstnanosti, péèi o zdraví obyvatel, ke zlepšení jejich bydlení a
bezpeènosti. Jeho cílem je tak celoplošnì zvýšit kvalitu �ivota v ÈR, èím� se zvýší atraktivita ÈR pro
�ivot a práci obyvatel a také pro vìtší pøíliv zahranièních investic.

1 582 mil. EUR

311 mil. EUR

Zlepšení úrovnì slu�eb elektronické veøejné správy, zvyšování vyu�ívání internetu obèany pro
komunikaci s veøejnou správou a sní�ení administrativní zatí�enosti obèanù, podnikatelù a
veøejného sektoru.

171 mil. EUR

Zvýšení úrovnì slu�eb elektronické veøejné správy na regionální a místní úrovni.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Slu�by v oblasti sociální integrace
Slu�by v oblasti veøejného zdraví
Slu�by v oblasti zamìstnanosti
Slu�by v oblasti bezpeènosti, prevence a
øízení rizik

545 mil. EUR

Zvýšení efektivity, kvality a dostupnosti
veøejných slu�eb v oblasti sociální integrace,
zdravotnictví, slu�eb zamìstnanosti a zajištìní
bezpeènosti a prevence rizik. a vyšší vyu�ití
odpadního tepla.

61 mil. EUR

Zvýšení potenciálu území prostøednictvím národních, systémových intervencí v oblasti cestovního
ruchu.

5.1.

5.2.

5.3.

Národní podpora vyu�ití potenciálu
kulturního dìdictví
Zlepšení prostøedí v problémových
sídlištích
Modernizace a rozvoj systémù tvorby
územních politik

421 mil. EUR

Zvýšit vyu�ití potenciálu území prostøednictvím
národních, systémových intervencí v oblasti
kultury, bydlení a rozvoje systémù tvorby
územních politik.

Tématické operaèní programy

Vytvoøit institucionální, technické a administrativní podmínky pro realizaci operaèního programu.

45 mil. EUR

1. MODERNIZACE STÁTNÍ SPRÁVY

2. ZAVÁDÌNÍ ICT V ÚZEMNÍ VEØEJNÉ SPRÁVÌ

3. ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI VEØEJNÝCH SLU�EB

4. NÁRODNÍ PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU

5. NÁRODNÍ PODPORA ÚZEMNÍHO ROZVOJE

6. TECHNICKÁ POMOC

U

MK

P M NK

P N

P M NK
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OPERAÈNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC

Program se zamìøuje na zlepšení jednotného centrálního øízení a koordinace jednotlivých programù
financovaných z fondù EU na úrovni ÈR. Dále je urèen k posílení administrativní a absorpèní kapacity a
publicity a ke zvýšení celkové úrovnì øízení a monitorování pøi respektování zásad øádného finanèního
øízení dle èlánku 14 obecného naøízení. Zabývá se té� pøípravou na nové programovací období 2014+.

244 mil. EUR

26 mil. EUR

Zajistit øídící, metodickou a koordinaèní roli
nejvyšší horizontální úrovnì øízení NOK, PCO a
AO pøi realizaci NSRR, v souladu s politikou
soudr�nosti a zásadami øádného finanèního
øízení. Vèas zajistit pøípravu nového
programového období 2014+.

49 mil. EUR

Zabezpeèit fungující jednotný centrální
monitorovací informaèní systém umo�òující
øízení, monitorování a hodnocení programù a
projektù i pøijímání nápravných opatøení.

102 mil. EUR

Zajistit administrativní kapacitu, nezbytnou pro
dosa�ení cílù NSRR prostøednictvím podpory
koordinaèních orgánù a zvyšovat absorpèní
kapacitu pro vyu�ití strukturálních fondù.

68 mil. EUR

Dosáhnout zvyšování povìdomí veøejnosti o
existenci a vyu�ití strukturálních fondù EU, o
implementaci Kohezní politiky a cílù NSRR v
podmínkách ÈR a o naplòování cílù NSRR.

Tématické operaèní programy

1. PODPORA ØÍZENÍ A KOORDINACE

2. MONITOROVÁNÍ

3. ADMINISTRATIVNÍ A ABSORPÈNÍ KAPACITA

4. PUBLICITA

Z

Z

Z

Z

1.1. Øízení implementace NSRR
1.2.
1.3.
1.4.

Finanèní øízení, kontrola a audit
Øízení a koordinace HSS
Pøíprava nového programového období
2014+

2.1. Monitorovací systém

3.1.

3.2.

Podpora administrativních struktur vèetnì
profesního vzdìlávání
Podpora absorpèní kapacity

4.1.
4.2.

Aktivity pro informování a publicitu
Správa nástrojù komunikace a øízení KoP
OPTP

12



OPERAÈNÍ PROGRAM
VZDÌLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Program se zamìøuje na zlepšování kvality vzdìlávání v celé šíøi, tedy jak na úrovni základních a
støedních škol, tak na vysokých školách a univerzitách. Tyto instituce budou podporovány pøi
aktivnìjší vìdecko-výzkumné èinnosti. Úroveò vzdìlanosti a praxe si budou zvyšovat i pedagogové a
vìdeètí pracovníci.

1 812 mil. EUR

1.1.
1.2.

1.3.

Zvyšování kvality ve vzdìlávání
Rovné pøíle�itosti dìtí a �ákù, vèetnì
dìtí a �ákù se speciálními vzdìlávacími
potøebami
Další vzdìlávání pracovníkù škol a škol-
ských zaøízení

612 mil. EUR

Zvýšení kvality ve vzdìlávání a zajištìní rovných
pøíle�itostí ke vzdìlání pro všechny bez ohledu
na druh znevýhodnìní (napø. zdravotního,
ekonomického, sociálního, etnického, podle
pohlaví èi státní pøíslušnosti atd.).

627 mil. EUR

Modernizace a zatraktivnìní systému vyššího
odborného vzdìlávání a vysokoškolského
vzdìlávání a zvýšení atraktivity a zlepšení
podmínek pro pracovníky výzkumu a vývoje.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Vyšší odborné vzdìlávání
Vysokoškolské vzdìlávání
Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Partnerství a sítì

3.1.
3.2.

Individuální další vzdìlávání
Podpora nabídky dalšího vzdìlávání

290 mil. EUR
Vytvoøení rámce pro poskytování dalšího
vzdìlávání a propojení systému poèáteèního a
dalšího vzdìlávání. Vytvoøení komplexního
systému celo�ivotního uèení a prohloubení
nabídky dalšího vzdìlávání .

211 mil. EUR

Vytvoøení moderního, kvalitního a efektivního
systému celo�ivotního uèení prostøednictvím
rozvoje systému poèáteèního, terciárního a
dalšího vzdìlávání vèetnì propojení tìchto
jednotlivých èástí systému celo�ivotního uèení.

4.1.
4.2.

4.3.

Systémový rámec poèáteèního vzdìlávání
Systémový rámec terciárního vzdìlávání
a rozvoje lidských zdrojù ve výzkumu a
vývoji
Systémový rámec dalšího vzdìlávání

1. POÈÁTEÈNÍ VZDÌLÁVÁNÍ

2. TERCIÁRNÍ VZDÌLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ

3. DALŠÍ VZDÌLÁVÁNÍ

4. SYSTÉMOVÝ RÁMEC CELO�IVOTNÍHO UÈENÍ

P M NK OSU

P M NK V SU

N ZS

U

5.1. Øízení, kontrola, monitorování a hodnoce-
ní programu

72 mil. EUR

Vytvoøit institucionální, technické a administra-
tivní podmínky pro realizaci operaèního
programu.

5. TECHNICKÁ POMOC

Tématické operaèní programy13



REGIONÁLNÍ OPERAÈNÍ PROGRAM NUTS II
SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007-2013

Program pokrývá nìkolik tématických oblastí s cílem zvýšení konkurenceschopnosti regionu
soudr�nosti Severovýchod, urychluje jeho rozvoj a zvyšuje atraktivitu regionu pro investory.

656 mil. EUR

1.1.

1.2.

1.3.

Rozvoj regionální silnièní dopravní infra-
struktury
Podpora projektù zlepšujících dopravní
obslu�nost území
Rozvoj veøejných mezinárodních letiš�

243 mil. EUR

Zlepšení dopravní obslu�nosti celého regionu
soudr�nosti pøi respektování zásad ochrany
�ivotního prostøedí a udr�itelného rozvoje.

223 mil. EUR

Dosáhnutí zvýšení kvality �ivota v mìstských a
venkovských èástech regionu, sní�it regionální
nerovnosti limitující zvýšení ekonomické
prosperity a efektivnì rozhodovat o dlouho-
dobém smìøování regionu.

2.1.
2.2.
2.3.

Rozvoj regionálních center
Rozvoj mìst
Rozvoj venkova

3.1.

3.2.

Rozvoj základní infrastruktury a dopro-
vodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Marketingové a koordinaèní aktivity v
oblasti cestovního ruchu

144 mil. EUR
Vyu�itím stávajícího potenciálu regionu a
zlepšením kvality slu�eb zvyšovat podíl
cestovního ruchu na hospodáøské prosperitì
regionu a zamìstnanosti.

26 mil. EUR

Zamìøena na podnikatelskou infrastrukturu a na
podporu vzdìlávacích institucí a firem jako
nezbytných podmínek rozvoje a konkurence-
schopnosti celého regionu.

4.1.

4.2.

Podpora rozvoje infrastruktury pro
podnikání
Podpora rozvoje spolupráce se støedními
školami a uèilišti, dalšími regionálními
vzdìlávacími institucemi a úøady práce,
rozvoj inovaèních aktivit v regionu

Regionální operaèní programy

5.1. Podpora aktivit spojených s realizací a
øízením ROP Severovýchod

20 mil. EUR

Vytvoøit institucionální, technické a admi-
nistrativní podmínky pro realizaci operaèního
programu.

5. TECHNICKÁ POMOC

1. ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

2. ROZVOJ MÌSTSKÝCH A VENKOVSKÝCH OBLASTÍ

3. CESTOVNÍ RUCH

4. ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTØEDÍ

P M NK

P M NK O

PK S

P FM DNK U
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OPERAÈNÍ PROGRAM PØESHRANIÈNÍ SPOLUPRÁCE
ÈR - POLSKÁ REPUBLIKA NA OBDOBÍ 2007-2013
V èesko-polské pøíhranièní oblasti pøetrvávají bariéry, které zpomalují socioekonomickou pøemìnu
regionu, omezují vyu�ívání místního potenciálu a sni�ují atraktivitu regionu pro zahranièní investory
a návštìvníky. Cílem programu je proto podpora socio-ekonomického rozvoje území èesko-polského
pøíhranièí posilováním jeho konkurenceschopnosti a soudr�nosti a propagací partnerské spolupráce
jeho obyvatel.

34 mil. EUR

70 mil. EUR

Zlepšování dopravní infrastruktury, stavu a
kvality �ivotního prostøedí a bezpeènosti v
èesko-polské pøíhranièní oblasti.

79 mil. EUR

Vyu�ití a rozvíjení stávajícího potenciálu
pøíhranièního regionu a posilování jeho
konkurenceschopnosti.

57 mil. EUR

Podpora pøeshranièní spolupráce v oblasti
rozvoje mezilidských vztahù, spoleèenských,
kulturních a volnoèasových aktivit a spolupráce
orgánù veøejné správy a organizací poskytujících
veøejné slu�by.

13 mil. EUR

Zajištìní úèinného øízení a implementace Programu a podpora propagaèních a informaèních aktivit
týkajících se Programu.

Evropská územní spolupráce

1. POSILOVÁNÍ DOSTUPNOSTI, OCHRANA �IVOTNÍHO PROSTØEDÍ
A PREVENCE RIZIK

2. PODPORA ROZVOJE PODNIKATELSKÉHO PROSTØEDÍ
A CESTOVNÍHO RUCHU

3. PODPORA SPOLUPRÁCE MÍSTNÍCH SPOLEÈENSTVÍ

4. TECHNICKÁ POMOC

1.1. Posilování dostupnosti
1.2.
1.3.

Ochrana �ivotního prostøedí
Prevence rizik

2.1. Rozvoj podnikatelského prostøedí
2.2.
2.3.

Podpora rozvoje cestovního ruchu
Podpora spolupráce v oblasti vzdìlávání

3.1. Územní spolupráce veøejných institucí

M NK OV SU

M NK OV SU

M NK OV SU
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PROGRAM NA PODPORU PØESHRANIÈNÍ SPOLUPRÁCE
2007-2013 MEZI ÈR A SASKEM
V èesko-nìmecké pøíhranièní oblasti pøetrvávají bariéry, které zpomalují socioekonomickou pøemìnu
regionu, omezují vyu�ívání místního potenciálu a sni�ují atraktivitu regionu pro zahranièní investory
a návštìvníky. Cílem programu je vytvoøení a realizace pøeshranièních hospodáøských, kulturních,
sociálních a ekologických aktivit prostøednictvím spoleèných strategií podporujících udr�itelný rozvoj
území.

207 mil. EUR

97 mil. EUR

Rozvoj spoleèenských výchozích podmínek v
dotaèním území prostøednictvím spoleèného
pùsobení.

62 mil. EUR

Vytvoøení trvalých kooperaèních struktur s
pøímým hospodáøským zamìøením.

36 mil. EUR

Aktivnì pøispìt ke sní�ení ekologických zátì�í a
ekologických rizik a ke zlepšení kvality ochrany
�ivotního prostøedí ve všech podobách a tím
podpoøit udr�itelný rozvoj v èesko-saském
pohranièí.

12 mil. EUR

Zajištìní úèinného øízení a implementace Programu a podpora propagaèních a informaèních aktivit
týkajících se Programu.

Evropská územní spolupráce

1. ROZVOJ RÁMCOVÝCH SPOLEÈENSKÝCH PODMÍNEK
V DOTAÈNÍM ÚZEMÍ

2. ROZVOJ HOSPODÁØSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

3. ZLEPŠENÍ SITUACE PØÍRODY A �IVOTNÍHO PROSTØEDÍ

4. TECHNICKÁ POMOC

1.1. Kooperativní zlepšení, rozvoj a výstavba
potøebné infrastruktury a spolupráce v
oblasti regionálního plánování a rozvoje

1.2.

1.3.

1.4.

Kooperace v oblasti lidských zdrojù,
sociokulturního rozvoje a partnerské
spolupráce
Kooperace v oblasti bezpeènosti, záchran-
ných slu�eb, ochrany pøed katastrofami
a protipo�ární ochrany
Spoleèný fond malých projektù

2.1. Hospodáøská kooperace a rozvoj pøeshra-
nièních hospodáøských struktur

2.2. Kooperace a rozvoj pøeshranièních
struktur v cestovním ruchu

3.1.

3.2.

Kooperace v oblasti ochrany klimatu,
ochrany pøírody, péèe o krajinu a odpado-
vého hospodáøství
Kooperace v oblasti protipovodòové
ochrany, vodního hospodáøství a vodních
staveb

M NK OV SU

M NK OV SU

M NK OV SU
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Program se zamìøuje na zásady územní soudr�nosti v rámci tzv. Støedoevropského prostoru, resp.
prostoru, do kterého daná èlenská zemì spadá. ÈR byla pro nadcházející období zaèlenìna do oblasti
Støední Evropa. V rámci této oblasti spolupracuje s Rakouskem, Polskem, èástí Nìmecka, Maïarskem,
Slovinskem, Slovenskem, èástí Itálie a z neèlenských zemí s èástí Ukrajiny.

246 mil. EUR

49 mil. EUR

Zlepšit klima pro inovaci ve všech regionech a
umo�nit jim lépe vyu�ívat svého inovaèního
potenciálu tím, �e se budou øešit jejich
konkrétní potøeby a slabá místa a budou se
posilovat silné stránky.

64 mil. EUR

Prostøednictvím inovaèních øešení posilování
vnitøní soudr�nosti zemí ve Støední Evropì tím,
�e se bude zlepšovat dostupnost støedoevropské
oblasti i v rámci ní s tím, �e budou plnì
respektovány principy udr�itelného rozvoje.

64 mil. EUR

Odpovìdné vyu�ívání a ochrana ekologického
potenciálu Støední Evropy na základì podpory
inovaèních a trvale udr�itelných øešení v oblasti
øízení pøírodních zdrojù, sni�ování rizik a
zkvalitòování pøirozeného �ivotního prostøedí.

Evropská územní spolupráce

1.1.

1.2.

1.3.

Zlepšování rámcových podmínek pro
inovaci
Budování podmínek pro šíøení a aplikaci
inovace
Podpora rozvoje znalostí

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Zlepšování vzájemné propojenosti støední
Evropy
Rozvíjení multimodální evropské
spolupráce
Podpora trvale udr�itelné a bezpeèné
mobility
Informaèní a komunikaèní technologie
(ICT) a alternativní øešení pro zlepšování
pøístupu

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Budování vysoce kvalitního �ivotního
prostøedí na základì øízení pøírodních
zdrojù a pøírodního dìdictví
Sni�ování rizik a dopadù pøírodních a
èlovìkem zpùsobených katastrof
Podpora vyu�ívání energie z obnovitel-
ných zdrojù a zvyšování energetické
úèinnosti
Podpora technologií a èinností, které jsou
šetrné k �ivotnímu prostøedí

OPERAÈNÍ PROGRAM NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
OBLAST STØEDNÍ EVROPA

1. USNADÒOVÁNÍ/UMO�ÒOVÁNÍ INOVACE VE STØEDNÍ EVROPÌ

2. ZLEPŠOVÁNÍ DOSTUPNOSTI STØEDNÍ EVROPY A V RÁMCI NÍ

3. ODPOVÌDNÉ U�ÍVÁNÍ �IVOTNÍHO PROSTØEDÍ
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54 mil. EUR

Posilování polycentrického sídelního uspoøádá-
ní, zvyšování kvality �ivota a prosazování trvale
udr�itelného rozvoje mìst a regionù.

Evropská územní spolupráce

4. ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI
A ATRAKTIVITY MÌST A REGIONÙ

4.1. Budování polycentrických sídelních struk-
tur a územní spolupráce

4.2.

4.3.

Øešení územních dopadù demografických
a sociálních zmìn na rozvoj mìst a
regionù
Vyu�ívání kulturních zdrojù ke zvyšování
atraktivity mìst a regionù

5. TECHNICKÁ POMOC
15 mil. EUR

Vytvoøit institucionální, technické a administrativní podmínky pro realizaci operaèního programu.

5. TECHNICKÁ POMOC
15 mil. EUR

Vytvoøit institucionální, technické a administrativní podmínky pro realizaci operaèního programu.
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Program Mezinárodní spolupráce pobízí do aktivnìjší spolupráce úøady a subjekty èlenských státù EU
27, Norska a Švýcarska, které pùsobí na regionální nebo místní úrovni. Umo�ní jim výmìnu zkušeností
v rùzných profesních oblastech, ale také zajištìní spoleèného pou�ívání nástrojù politiky regionálního
rozvoje tak, aby se regiony dále rozvíjely.

321 mil. EUR

177 mil. EUR

Umo�nit výmìnu a pøenos znalostí a zkušeností a rozvoj nové politiky a pøístupù mezi regiony napøíè
Evropskou unií.

126 mil. EUR

Výmìna a pøenos znalostí a zkušeností a rozvoj nových politik a pøístupù mezi regiony v celé Evropské
unii a dále udr�ení a zlepšování kvality �ivotního prostøedí a zvýšení atraktivnosti regionù v Evropì.

19 mil. EUR
Vytvoøit institucionální, technické a administrativní podmínky pro realizaci operaèního programu.

Evropská územní spolupráce

OPERAÈNÍ PROGRAM
MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

M

MK

K V

V S

S

1. INOVACE A ZNALOSTNÍ EKONOMIKA

2. �IVOTNÍ PROSTØEDÍ A PØEDCHÁZENÍ RIZIKÙM

3. TECHNICKÁ POMOC
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Evropská územní spolupráce

ESPON 2013

Program je zamìøen na podporu výzkumu v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje.
Program podporuje politiku územní soudr�nosti a harmonického rozvoje evropského území. Zajistí
srovnatelné informace, doklady, analýzy a scénáøe týkající se rámcových podmínek pro rozvoj regionù
a vìtších územních celkù Programu se úèastní zejména vìdecké a výzkumné instituce èi univerzity, ale
veškeré informace získané výzkumnými týmy v rámci projektù je mo�né bezplatnì získat na
www.espon.eu.

34 mil. EUR

17,3 mil. EUR

Rozšíøení a prohloubení existující znalostní báze k evropskému územnímu rozvoji, poskytnutou
pøedevším programem ESPON 2006.

5,2 mil. EUR

Získat prostøedky v rámci evropské perspektivy územního rozvoje pro zvýraznìní potenciálu
pøíslušného území.

5,2 mil. EUR

Pou�ití dat a nástrojù ESPON pøi tvorbì politik na rùzných úrovních.

4,4 mil. EUR

1,9 mil. EUR

Média a publikace, Evropské semináøe a pracovní setkání, nadnárodní sí�ové èinnosti.

Zajištìní úèinného øízení a implementace Programu a podpora propagaèních a informaèních aktivit
týkajících se Programu.

1. APLIKOVANÝ VÝZKUM ÚZEMNÍHO ROZVOJE,
KONKURENCESCHOPNOSTI A SOUDR�NOSTI:

POSOUZENÍ EVROPSKÝCH ÚZEMNÍCH TRENDÙ,
PERSPEKTIV A DOPADÙ POLITIK

2. CÍLENÁ ANALÝZA ZALO�ENÁ NA POPTÁVCE U�IVATELÙ:
EVROPSKÁ PERSPEKTIVA ROZVOJE RÙZNÝCH TYPÙ ÚZEMÍ

3. VÌDECKÁ ZÁKLADNA A NÁSTROJE: ÚZEMNÍ INDIKÁTORY A DATA,
ANALYTICKÉ NÁSTROJE A VÌDECKÁ PODPORA

4. KAPITALIZACE, VLASTNICTVÍ A ÚÈAST: VÝSTAVBA KAPACIT,
DIALOG A SÍ�OVÉ PROPOJENÍ

5. TECHNICKÁ POMOC

V

V

V

V S

S

S

S
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ÈR 2007-2013

Pro naplòování Programu rozvoje venkova ÈR 2007 - 2013 budou slou�it finanèní prostøedky z novì
vzniklého Evropského zemìdìlského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Cílem programu je zvýšit
konkurenceschopnost zemìdìlství, potravináøství a lesnictví, podporovat novì vznikající podniky na
venkovì. Vìtší dùraz je kladen na tzv. multifunkèní zemìdìlství, jeho� významnou souèástí je
orientace na nepotravináøské vyu�ití zemìdìlské produkce. Program rozvoje venkova podporuje
projekty environmentálnì pozitivní.

2 810 mil. EUR

630 mil. EUR
Podpora konkurenceschopnosti zemìdìlství a
lesnictví a posílení dynamiky podnikání v
zemìdìlské výrobì a v navazujícím
potravináøství.

1 549 mil. EUR

Vyu�ití a rozvíjení stávajícího potenciálu
pøíhranièního regionu a posilování jeho
konkurenceschopnosti.

3.1.

3.2.

3.3.

Opatøení k diverzifikaci hospodáøství
venkova
Opatøení ke zlepšení kvality �ivota ve
venkovských oblastech
Opatøení týkající se vzdìlávání a informo-
vání hospodáøských subjektù pùsobících v
oblastech, na nì� se vztahuje osa III

477 mil. EUR
Podpora pøeshranièní spolupráce v oblasti
rozvoje mezilidských vztahù, spoleèenských,
kulturních a volnoèasových aktivit a spolupráce
orgánù veøejné správy a organizací poskytujících
veøejné slu�by.

141 mil. EUR
Zlepšení kvality �ivota ve venkovských
oblastech, posílení ekonomického potenciálu a
zhodnocení pøírodního a kulturního dìdictví
venkova, spolu s posílením øídících a admini-
strativních schopností na venkovì.

5.1.

5.2.

Pøíprava, sledování, hodnocení, informo-
vání a kontrola v rámci programu
Zøízení a provoz Celostátní sítì pro
venkov

14 mil. EUR
Zajištìní úèinného øízení a implementace
Programu.

Spoleèná zemìdìlská politika

1. ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMÌDÌLSTVÍ A LESNICTVÍ

2. ZLEPŠOVÁNÍ �IVOTNÍHO PROSTØEDÍ A KRAJINY

3. KVALITA �IVOTA VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH
A DIVERZIFIKACE HOSPODÁØSTVÍ VENKOVA

4. LEADER

5. TECHNICKÁ POMOC

1.1. Opatøení zamìøená na restrukturalizaci a
rozvoj fyzic. kapitálu a podporu inovací

1.2.

1.3.

Opatøení pøechodná pro Èeskou republiku
a ostatní nové èlenské státy EU
Opatøení zamìøená na podporu vìdomostí
a zdokonalování lidského potenciálu

2.1. Opatøení zamìøená na udr�itelné vyu�í-
vání zemìdìlské pùdy

2.2. Opatøení zamìøená na udr�itelné vyu�í-
vání lesní pùdy

4.1. Implementace místní rozvojové strategie
4.2.
4.3.

Realizace projektù spolupráce
Provoz místních akèních skupin

N

P FM N

P FM S

P FM O
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OPERAÈNÍ PROGRAM RYBÁØSTVÍ PRO 2007-2013

Program reaguje na pøíle�itost èerpat finanèní prostøedky z Evropského rybáøského fondu (EFF).
Sleduje nejen zajištìní trvale udr�itelného rozvoje evropského moøského i vnitrozemského rybolovu,
ale vyzývá i ke zvyšování kvality akvakultury, ke zlepšování prostøedí vodních ekosystémù a jejich
spoleèenstev.

27 mil. EUR

12 mil. EUR

Zachování tradièní akvakultury šetrné k
�ivotnímu prostøedí, zvýšení jakosti a rozšíøení
sortimentu, rozšíøení mo�ností chovu ryb,
zlepšení pracovních podmínek, posílení rovných
práv mu�ù a �en apod.

14 mil. EUR

Zvýšení domácí i zahranièní poptávky po rybách
a výrobcích z nich pocházejících z rybáøské
produkce ÈR a rozšíøení mo�ností chovu ryb ve
sladkovodní akvakultuøe.

1,4 mil. EUR

Zajištìní úèinného øízení a implementace
Programu.

Spoleèná zemìdìlská politika

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

Opatøení pro produktivní investice do
akvakultury
Opatøení na ochranu vodního hospodáøství
Opatøení v oblasti zdraví zvíøat
Investice do zpracování a uvádìní na trh

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

Spoleèné èinnosti
Opatøení na ochranu a rozvoj vodních
�ivoèichù a rostlin
Podpora a rozvoj nových trhù a propagaè-
ní kampanì
Pilotní projekty

5.1. Technická pomoc

2. AKVAKULTURA, ZPRACOVÁNÍ PRODUKTÙ RYBOLOVU
A AKVAKULTURY A JEJICH UVÁDÌNÍ NA TRH

3. OPATØENÍ SPOLEÈNÉHO ZÁJMU

5. TECHNICKÁ POMOC

P F ZO

P F ZOV S
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Komunitární programy

658 mil. EUR

2 143 mil. EUR

400 mil. EUR

PROGRESS

LIFE+

CULTURE

Hlavním cílem programu je zlepšování chápání
situace v èlenských a jiných zúèastnìných
státech formou analýz, hodnocení a podrob-
ného sledování politik, podporování rozvoje
statistických nástrojù a metod v oblastech
tohoto programu, sledování provádìní právních
pøedpisù Spoleèenství a cílù jeho politik, pod-
pora vytváøení sítí, vzájemné uèení, urèování a
šíøení osvìdèených postupù a inovativních pøí-
stupù na evropské úrovni a zvyšování povìdomí
zainteresovaných stran a široké veøejnosti o
politikách a cílech Spoleèenství sledovaných v
rámci ka�dého z pìti oddílù programu.

Komunitární program LIFE+ je finanèním
nástrojem, úzce zamìøeným na �ivotní prostøe-
dí. Poskytuje specifickou podporu pro rozvoj a
implementaci Komunitární politiky a legislativy
�ivotního prostøedí zvláštì pak cíl 6. akèního
programu pro �ivotní prostøedí. Nahrazuje døí-
vìjší programy Forest Focus, NGO Proramme,
Urban Programme, LIFE Programme a General
fund supporting policy development and policy
implementatnion. Program nefinancuje opa-
tøení, která spadají do jiných finanèních ná-
strojù Spoleèenství (jedná se zejména o Ope-
raèní program �ivotní prostøedí, ale i další OP).

Hlavním cílem je povznést kulturní oblast
sdílenou Evropany zalo�enou na spoleèném
kulturním prostoru, a to prostøednictvím rozvo-
je kulturní spolupráce mezi tvùrci, kulturními
aktéry a kulturními institucemi v zemích úèast-
nících se Programu, s cílem podpoøit vznik
evropského obèanství. Program se zamìøuje na
propagaci nadnárodní mobility kulturních akté-
rù, podporu nadnárodní mobility umìleckých
dìl a kulturních produktù a podporu
mezikulturního dialogu.

1. Zamìstnanost
2. Sociální ochrana a zaèlenìní
3. Pracovní podmínky
4. Boj proti diskriminaci a rozmanitost
5. Rovnost �en a mu�ù

1. LIFE+ Pøíroda Biodiverzita
2. LIFE+ Politika správa �ivotního prostøedí
3. LIFE+ Informace Komunikace

&
&

&

1. Podpora kulturních projektù
2. Podpora subjektù pùsobících v oblasti

kultury na evropské úrovni
3. Podpora analytických prací, shroma�ïování

a šíøení
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Komunitární programy

400 mil. EUR

149 mil. EUR

45 mil. EUR

755 mil. EUR

MARCO POLO II

IDABC

BEZPEÈNÌJŠÍ INTERNET PLUS

MEDIA 2007

Hlavním cílem programu je snaha o pøesun
znaèné èásti roèního souhrnného rùstu silnièní
nákladní dopravy (mìøené v tkm) na vnitro-
zemské vodní cesty, krátkou námoøní plavbu a
�eleznici nebo o kombinace rùzných typù pøe-
pravy, kde silnièní nákladní doprava èiní co nej-
menší èást. Navrhuje podpùrné akce na omeze-
ní dopravní neprùjezdnosti, ke zlepšení vlivu
dopravního systému na �ivotní prostøedí a na
rozšíøení intermodality, a tím se sna�í pøispìt k
úèinnému a udr�itelnému dopravnímu sys-
tému, který poskytne Evropské unii pøidanou
hodnotu ani� by mìl negativní dopad na eko-
nomickou, sociální nebo teritoriální kohezi.

Program vyu�ívá pøíle�itostí nabízených infor-
maèními a komunikaèními technologiemi k
podpoøe slu�eb v pøeshranièním veøejném
sektoru a jejich doruèení obyvatelùm a podni-
kùm v Evropì, ke zvýšení efektivity a spolu-
práce mezi Evropskou veøejnou správou a k
rozvoji Evropy jako atraktivního místa k �ití,
pracování a investování.

Cílem programu je podpora bezpeènìjšího
vyu�ívání internetu a nových on-line technolo-
gií, zejména ve vztahu k dìtem, a pro boj proti
nedovolenému obsahu a proti obsahu, který je
koneèným u�ivatelem nechtìný.

MEDIA je podpùrný program EU pro Evropský audiovisuální prùmysl. Program kofinancuje
tréninkové iniciativy pro profesionální pracovníky audiovisuálního prùmyslu, vývoj výrobních
projektù (zejména filmy, televizní poøady, dokumentární poøady, animace a nová média) a stejnì
tak i propagaci Evropských audiovisuálních prací.

1. Modal shift actions
2. Catalyst actions
3. Traffic avoidance actions
4. Motorways of the seas actions
5. Common learning actions

1. Projekty obecného zájmu
2. Horizontální opatøení

1. Boj proti nedovolenému obsahu
2. Potírání nechtìného a škodlivého obsahu
3. Podpora bezpeènìjšího prostøedí
4. Zvyšování povìdomí
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215 mil. EUR

885 mil. EUR

149 mil. EUR

EVROPA PRO OBÈANY

MLÁDE� V AKCI

RÁMCOVÝ PROGRAM "ZÁKLADNÍ PRÁVA A JUSTICE"

eCONTENT PLUS

Snahou programu je rozvíjet vìdomí evropské
identity zalo�ené na spoleèných hodnotách,
historii a kultuøe, posilovat pocit sounále�itosti
s Evropskou unií a zvyšování vzájemného poro-
zumìní mezi obèany EU a respektovat kulturní
a jazykové odlišnosti a pøispívat dialogu mezi
kulturami. V rámci programu je napøíklad mo�-
né uspoøádávat setkávání obèanù partnerských
mìst èi poøádat konference a semináøe na té-
mata politiky EU realizované na místní úrovni,
výmìna zkušeností èi pøíklady dobré praxe.

Program je urèen mladým lidem ve vìku 13 - 30
let. Od ostatních programù se liší svým
zamìøením - volnoèasové aktivity mladých lidí.
Nabízí výmìny mláde�e dobrovolnou slu�bu,
podporu místní komunity, školení a semináøe
pro pracovníky s mláde�í, spolupráci s
ostatními partnerskými zemìmi EU a další.

Cílem programu je podpora rozvoje evropské
spoleènosti, která respektuje lidská práva, bo-
juje proti antisemitismu, rasizmu a xenofobii a
posiluje obèanskou spoleènost, a pøispívání k
vytvoøení evropského prostoru svobody, bez-
peènosti a spravedlnosti. Dále pak podporuje
spolupráci soudù v obchodním a civilním právu.

Program eContentplus byl vytvoøen za úèelem
umo�nìní vìtší dosa�itelnosti, pou�ívání a vy-
u�ívání digitálnì šíøeného obsahu ve Spole-
èenství. Zamìøuje se na usnadnìní pøístupu k
digitálnì šíøenému obsahu jeho pou�ívání a
vyu�ívání na úrovni Spoleèenství, na zlepšování
kvality a zvyšování úrovnì osvìdèených postu-
pù ve vztahu k digitálnì šíøenému obsahu mezi
poskytovateli a u�ivateli digitálnì šíøeného
obsahu a napøíè odvìtvími a posílení spolu-
práce mezi subjekty se zájmem na digitálnì
šíøeném obsahu a zvyšování povìdomí.

1. Aktivní obèané pro Evropu
2. Aktivní obèanská spoleènost v Evropì
3. Spoleènì pro Evropu
4. Aktivní evropská pamì�

1. Mláde� pro Evropu
2. Evropská dobrovolná slu�ba
3. Mláde� ve svìtì
4. Systémy na podporu mláde�e
5. Podpora evropské spolupráce v oblasti

mláde�e

1. Daphne III (prevence a boj proti násilí na
dìtech, mladých lidech a �enách a ochrana
obìtí a rizikových skupin)

2. Prevence drog a informovanost
3. Základní práva a obèanství
4. Civilní soudnictví

1. Geografické informace
2. Vzdìlávací obsah
3. Kulturní obsah, vìdecké informace a

vzdìlávací obsah informací a èinností
zamìøených na maximalizaci úèinku

Komunitární programy25



Komunitární programy

72 729 mil. EUR

3,6 mil. EUR

6 970 mil. EUR

322 mil. EUR

7. RÁMCOVÝ PROGRAM PRO VÝZKUM A VÝVOJ

CIP - RÁMCOVÝ PROGRAM PRO
KONKURENCESCHOPNOST A INVESTICE

PROGRAM CELO�IVOTNÍHO UÈENÍ

HEALTH PROGRAMME 2008-2013

7. rámcový program je hlavním nástrojem
Evropské unie pro podporu výzkumu a vývoje v
témìø všech vìdních disciplínách. Jeho cílem
je tak posílit konkurenceschopnost Evropy a
tím pøispìt k naplnìní cílù Lisabonské
strategie. V rámci programu je uskuteèòována
podpora výzkumu, inovací, mobility výzkum-
níkù a specifické typy projektù podporující
spolupráci firem a výzkumu.

Program pomáhá zvyšovat konkurenceschop-
nost Evropských podnikù. S malými a støedními
podniky jako hlavním cílem, program podporu-
je inovaèní aktivity (vèetnì ekoinovací), posky-
tuje lepší pøístup k financím a rozvíjí obchodní
podpùrný informaèní servis v regionech. Bude
vyzývat k lepšímu sbìru a pou�ití informací a
komunikaèních technologií a pomáhat rozvíjet
informaèní spoleènost. Také bude podporovat
rùst vyu�ívání obnovitelných zdrojù energie a
jejich efektivnost.

Program je zamìøen na rùzné formy vzdìlávání
osob v rùzných stupních vzdìlávání (VŠ, VOŠ,
ZŠ, SŠ, SOŠ…).

Cílem programu je ochrana a podpora lidského
zdraví a bezpeènosti a zlepšování veøejného
zdraví, a tím pøispívat k vìtší solidaritì a
prosperitì v rámci Evropské unie.

1. Spolupráce (Cooperation)
2. Myšlenky (Ideas)
3. Lidé (People)
4. Kapacity (Capacities)

1. Program pro podnikání a inovace
2. Program pro podporu politiky ICT
3. Program inteligentní energie

1. Zlepšit ochranu zdraví obèanù
2. Podporovat zdraví
3. Vytváøet a šíøit informace a znalosti z oblasti

zdraví

1. Comenius
2. Erasmus
3. Leonardo da Vinci
4. Grundtvig
5. Prùøezový program
6. Program Jean Monnet
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Ostatní evropské zdroje

110 mil. CHF

111 mil. EUR

FINANÈNÍ POMOC ŠVÝCARSKA
DESETI NOVÝM ZEMÍM EU

VISEGRADSKÝ FOND

FINANÈNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Program švýcarsko-èeské spolupráce je
zamìøen na sní�ení hospodáøských a sociálních
rozdílù v rámci rozšíøené Evropské unie.
Rámcová dohoda podepsaná 20.12.2007 v
Bernu stanovuje rámcové podmínky pro pøed-
kládání a schvalování projektù a jejich násled-
nou realizaci a umo�òuje Èeské republice pøijí-
mat finanèní pomoc Švýcarska do roku 2001.
Èeská republika mù�e èerpat pomoc formou
grantù poskytovaných èeským subjektùm v
urèitých prioritních oblastech.

Fond byl zalo�en na úèelem podpory rozvoje u�ší spolupráce mezi státy Visegrádské ètyøky Èeskou
republikou, Maïarskem, Polskem a Slovenskem). Fond podporuje projekty v oblastech kulturní
spolupráce (festivaly, publikace), vìdecké výmìny a výzkumù, školství (semináøe, letní školy),
výmìny mladých lidí (sportovní, výchovné a kulturní), pøeshranièní spolupráce v rámci Visegradské
ètyøky a podpory turismu.

Na základì Dohody o úèasti Èeské republiky v
Evropském hospodáøském prostoru (EHP) byl
zaveden nový finanèní mechanismus, jeho�
prostøednictvím budou státy ESVO (Islandská
republika, Lichtenštejnské kní�ectví a Norské
království) v letech 2004 - 2009 pøispívat Èeské
republice na projekty v rozšíøeném vnitøním
trhu. Norsko bude navíc pøispívat i pomocí
bilaterálního finanèního nástroje. Pomoc je
realizována pomocí poskytování grantù na
investièní a rozvojové projekty v prioritních
oblastech.

1. Zamìstnanost
2. Sociální ochrana a zaèlenìní
3. Pracovní podmínky
4. Boj proti diskriminaci a rozmanitost

1. Uchování evropského kulturního dìdictví
2. Ochrana �ivotního prostøedí
3. Rozvoj lidských zdrojù
4. Zdravotnictví a péèe o dítì
5. Podpora udr�itelného rozvoje
6. Vìdecký výzkum a vývoj
7. Implementace Schengenského acquis,

posilování justice
8. Technická pomoc
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Komunitární programy

Ostatní evropské zdroje

PROGRESS

FINANÈNÍ POMOC ŠVÝCARSKA 10 NOVÝM ZEMÍM EU

eCONTENT PLUS

CULTURE

FINANÈNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

MLÁDE� V AKCI

LIFE +

VISEGRADSKÝ FOND

RÁMCOVÝ PROGRAM "ZÁKLADNÍ PRÁVA A JUSTICE"

MEDIA 2007

HEALTH PROGRAMME 2008-2013

IDABC

CIP - RÁMC. PR. PRO KONKURENCESCHOPNOST A INOVACE

MARCO POLO II

7. RÁMCOVÝ PROGRAM PRO VÝZKUM A VÝVOJ

BEZPEÈNÌJŠÍ INTERNET PLUS

PROGRAM CELO�IVOTNÍHO UÈENÍ

EVROPA PRO OBÈANY

Zodpovìdné instituce

www.mpsv.cz

www.mfcr.cz

www.ec.europa.eu

www.ec.europa.eu

www.programculture.cz

www.mfcr.cz

www.mladezvakci.cz

www.ec.europa.eu

www.europa.eu.int

www.ec.europa.int

www.ec.europa.eu

www.cordis.europa.eu; www.tc.cz

www.ec.europa.int

www.env.cz

www.visegradfund.org

www.naep.cz

www.liberec-region.cz

www.kraj-lbc.cz/rozvoj

www.smocr.cz

www.ec.europa.eu

www

www

Další informace:
Reprezentace Libereckého kraje v Bruselu

Kontakt:
Krajský úøad Libereckého kraje,
odbor regionálního rozvoje a evropských projektù



Tématické operaèní programy

Evropská územní spolupráce

Spoleèná zemìdìlská politika

Regionální operaèní programy

OP �IVOTNÍ PROSTØEDÍ

OP PØESHRANIÈNÍ SPOLUPRÁCE ÈR - POLSKO

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ÈR 2007-2013

ROP NUTS II SEVEROVÝCHOD

OP VZDÌLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OP PØESHRANIÈNÍ SPOLUPRÁCE ÈR - SASKO

OP RYBÁØSTVÍ PRO 2007-2013

OP VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE

OP NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMÌSTNANOST

OP MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE

ESPON 2013

OP DOPRAVA

INTEGROVANÝ OPERAÈNÍ PROGRAM

OP TECHNICKÁ POMOC

Zodpovìdné instituce

Program Øídící orgán

Ministerstvo �ivotního prostøedí

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo zemìdìlství

Regionální rada Regionu soudr�nosti SV

Ministerstvo školství, mláde�e a tìlovýchovy

saské Státní ministerstvo hospodáøství a práce

Ministerstvo zemìdìlství

Ministerstvo školství, mláde�e a tìlovýchovy

Amt der Wiener Landesregierung - MA 27

Ministerstvo práce a sociálních vìcí

Conseil Régional Nord - Pas de Calais

Ministerstvo prùmyslu a obchodu

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj



Zodpovìdné instituce

Pøíjem �ádostí, informace Kontakt

Státní fond �ivotního prostøedí

Spoleèný technický sekretariát Olomouc, Krajský úøad Libereckého kraje

Státní zemìdìlský intervenèní fond

Krajský úøad Libereckého kraje

Státní zemìdìlský intervenèní fond www.szif.cz

Úøad Regionální rady Regionu soudr�nosti Severovýchod

Czech Education and Research Agency

Ministerstvo pro místní rozvoj

Min. školství, mláde�e a tìlovýchovy, Krajský úøad Libereckého kraje

Ministerstvo práce a sociálních vìcí

Ministerstvo pro místní rozvoj

CzechInvest, Èeskomoravská záruèní a rozvojová banka

Ústav územního rozvoje

Ministerstvo dopravy

Centrum pro regionální rozvoj

Centrum pro regionální rozvoj

www.sfzp.cz

www.msmt.cz

www.mpsv.cz

www.opd.cz

www.cz-pl.eu

www.ziel3-cil3.eu

www.mmr.cz

www.uur.cz

www.uur.cz

www.szif.cz

www.rada-severovychod.cz

www.msmt.cz, www.kraj-lbc.cz

www.czechinvest.org, www.cmzrb.cz

www.crr.cz

www.crr.cz



POZNÁMKY:
* A pro jednotlivé programy jsou uvádìny na celé období trvání

programu 2007-2013, kromì:
* - eContentplus, Bezpeènìjší internet plus
* - IDABC
* - Finanèní mechanismus EHP/Norska

* Alokace finanèních prostøedkù pro jednotlivé jsou uvádìny za všechny
dotèené státy dohromady pro celé období trvání programu

* je uvedena i v pøípadì, �e na finanèní prostøedky má nárok pouze
jeden subjekt ze skupiny a v pøípadech, kdy na subjekty mohou být kladeny další upøesòující
po�adavky.

lokace finanèních prostøedkù

Programové období 2005 - 2008
Programové období 2005 - 2009
Programové období 2004 - 2009

komunitární programy

Znaèka vhodného �adatele

ZDROJE:
* www.strukturalni-fondy.cz
* www.ec.europa.eu
* programové a provádìcí dokumenty jednotlivých programù
* oficiální internetové stránky ministerstev ÈR
* oficiální internetové stránky jednotlivých programù
* autoøi fotografií: Miroslav Hojný, Pavel Kopal

ZKRATKY:
AO
CF

ESF
EU

ERDF

HSS
NOK
NSRR
PCO
TEN - T

Auditní orgán
Fond soudr�nosti

Evropský sociální fond
Evropská unie

Evropský fond regionálního rozvoje

Hospodáøská a sociální soudr�nost
Národní orgán pro koordinaci
Národní strategický referenèní rámec
Platební a certifikaèní orgán
Trans-evropská dopravní sí�

kraj a jím zøizované organizace

podnikatelský subjekt, malé a støední podniky, sdru�ení podnikatelù, zamìstnavatelé,
podnikatelská seskupení, zájmová sdru�ení PO a jiné organizace

územní samosprávné celky, jejich svazky a organizace jimi zøízené, euroregiony

ústøední orgány a organizaèní slo�ky státní správy, státní podniky a organizace,
státem zøízené pøíspìvkové organizace, správní úøady

neziskové a nestátní neziskové organizace, nadace a nadaèní fondy, obèanská sdru�ení a církve,
pøíspìvkové organizace, obecnì prospìšné spoleènosti

fyzické osoby

veøejné výzkumné orgány, resortní výzkumné ústavy

školy a školská zaøízení, organizace pùsobící ve vzdìlávání a kariérovém poradenství

pøíslušná ministerstva

vlastníci/správci komunikací a infrastruktury, pøíp. pøepravních a pøekládacích jednotek,
provozovatelé drá�ní dopravy

ostatní (Hospodáøské komory, CzechInvest, rybáøské svazy a sdru�ení, pozemkové úøady,
Èeská televize a Èeský rozhlas)
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VYSVÌTLIVKY - SKUPINY �ADATELÙ:


