Strategické dokumenty Zlínského kraje

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007343

Příloha č.4 Návrh priorit financování v České republice z evropských
fondů pro programové období 2021-2027

ZLÍNSKÝ KRAJ | třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

15. 12. 2019

Strana 1

Principy pro přípravu operačních programů
Zvažme všechny dostupné formy
podpory projektů – dotace, finanční
nástroje nebo integrované nástroje –
a navrhněme nejvhodnější řešení pro co
nejjednodušší realizaci projektů.

Čeho a proč chceme dosáhnout?
Vystavme jasnou intervenční
logiku s ohledem na reálné potřeby
a specifika území.

Vystavme argumentaci s využitím
koncepcí a strategií a při znalosti
potenciálu a poptávky v dané oblasti.
Připravenost projektů je klíčová pro
úspěch programů.

Respektujme a rozvíjejme partnerství
při přípravě programů jak na resortní,
tak regionální úrovni. Klíčové je přiblížit
se co nejblíže potřebám žadatelů.

Využijme pozitivní zkušenosti z minulosti
a využijme ji pro změnu, kterou chceme
přinést do budoucna.

Zachovávejme soulad s pravidly
a legislativou EU, národními prioritami
a Dohodou o partnerství.

Vláda ČR
schválila
rámcovou pozici
k legislativnímu
balíčku

Finalizace
konceptu
nového
Jednotného
metodického
prostředí
(JMP)

Finální
návrh NKR
a informace
o OP a DoP
vládě ČR

v České republice

Priority České republiky vycházející z potřeb na národní a regionální
úrovni jsou v souladu s návrhem pěti cílů Evropské komise, které stanovila
na jaře 2018. Struktura operačních programů a výčet podporovaných
oblastí v programovém období 2021–2027 z těchto priorit a cílů vychází.
Pro Českou republiku bude na období 2021–2027 k dispozici 20 mld. EUR*.
Vláda ČR v únoru 2019 schválila návrh oblastí a operačních programů,
který zahrnuje šest tematických operačních programů, operační program
technická pomoc a programy přeshraniční spolupráce, které se budou
podílet na naplnění národních strategických cílů. OP Rybářství bude
navržen Ministerstvem zemědělství. Program rozvoje venkova navrhuje
Evropská komise nově vyčlenit mimo politiku soudržnosti.
VIZE

Harmonogram přípravy pravidel, operačních programů
a Dohody o partnerství (DoP)
Evropská komise
zveřejnila návrhy
na víceletý finanční
rámec a pravidla

PRIORITY
FINANCOVÁNÍ

GLOBÁLNÍ CÍL

Předpokládaný
začátek
programového
období

7/2018

9/2018

Rada ESIF schválila
analytickou
část koncepce
k budoucím
prioritám (NKR)

2/2019

3/2019

Vláda ČR schválila
návrh národních priorit
financování a struktury
operačních programů
(OP)

pro politiku
soudržnosti

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

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

PRIORITY

5/2019

5/2018

20

mld.
EUR*

Volby do
Evropského
parlamentu

7/2019

Volby do EP mohou
ovlivnit schválení
pravidel a začátek
programového
období

Intenzivní formální i neformální vyjednávání

3/2020

1/2021

Finální verze
DoP a OP
vládě ČR

Nízkouhlíková
ekonomika
a odpovědnost
k životnímu
prostředí

Rozvoj založený na
výzkumu, inovacích
a uplatnění nových
technologií

Vzdělaná
a sociálně
soudržná
společnost

Dostupnost
a mobilita

Udržitelný
rozvoj území

Zlepšení kvality
životního prostředí,
zavedení nízkouhlíkové ekonomiky
a adaptace na
změnu klimatu

Výzkumný a inovační
systém zvyšující
konkurenceschopnost
společnosti v kontextu
technologické změny

Konkurenceschopná
a soudržná
společnost

Efektivní,
dostupná
a k životnímu
prostředí
šetrná
doprava

Udržitelný
a integrovaný
rozvoj
městských
a venkovských
oblastí

STRATEGICKÉ
CÍLE

Zdroj: Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 (NKR), připravil Národní orgán pro koordinaci
Ministerstva pro místní rozvoj. Materiál byl 4. 2. 2019 schválen vládou ČR a je dostupný na www.dotaceEU.cz.
Data platná k únoru 2019.
* v běžných cenách, ve stálých cenách roku 2018: 17,76 mld. EUR, výše je ještě předmětem jednání s Evropskou komisí

PŘEHLED NOVÝCH PROGRAMŮ A NAVRHOVANÝCH OBLASTÍ PODPORY
v programovém období 2021–2027

OP Konkurenceschopnost

Integrovaný regionální
operační program

OP Výzkum a vzdělávání

OP Lidské zdroje

OP Životní prostředí

OP Doprava

OP Technická pomoc
a kvalita správy

Řídicí orgán
Ministerstvo průmyslu
a obchodu

Řídicí orgán
Ministerstvo pro místní rozvoj

Řídicí orgán
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy

Řídicí orgán
Ministerstvo práce
a sociální věcí

Řídicí orgán
Ministerstvo životního
prostředí

Řídicí orgán
Ministerstvo
dopravy

Řídicí orgán
Ministerstvo pro místní
rozvoj

Podpora inovace prostřednictvím
aplikovaného a experimentálního
výzkumu

Regionální dopravní napojení
s vazbou na síť TEN-T

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

Ochrana a péče
o přírodu a krajinu

Rovnost ve vzdělávání, jeho
dostupnost a individuální přístup

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

Řízení a koordinace
Dohody o partnerství

Rozvoj městské a příměstské
dopravy (vč. vozového parku,
přestupních terminálů atd.)

Zefektivnění veřejné
správy pro poskytování
kvalitních služeb

Spolupráce a funkční propojení
veřejné správy, akademického,
výzkumného a podnikatelského
sektoru
Zlepšení inovační schopnosti
malých a středních podniků
Zvýšení přidané hodnoty výrobků
a služeb podniků v produkčním
řetězci
Zavedení principů průmyslu 4.0 ve
firmách
Účinné zabezpečení informačních
systémů veřejné správy a adekvátní
reakce na rostoucí kybernetické
hrozby
Elektronizace výkonu veřejné správy
a zavedení související infrastruktury
Modernizace a zefektivnění výroby,
distribuce a akumulace energie
Zvýšení energetické účinnosti
a energetických úspor

Rozvoj kapacit pro vzdělávání

Nízkoemisní a bezemisní vozidla
a související infrastruktura
Zkvalitňování územní vzdělávací
infrastruktury
Sociální bydlení
Infrastruktura sociálních služeb
Infrastruktura zdravotních služeb
Rozvoj inovačních aktivit ve vazbě
na podporu podnikání a trh práce
Podpora veřejné infrastruktury
cestovního ruchu a kulturního
dědictví

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

Zkvalitňování veřejných prostranství
v obcích a městech včetně zelené
infrastruktury
Revitalizace brownfieldů
Ochrana obyvatelstva a prevence
rizik

Zvýšení účasti
znevýhodněných skupin
na trhu práce
Modernizace institucí na
trhu práce
Podpora rovných
příležitostí a slaďování
pracovního a osobního
života
Fungující systém dalšího
profesního vzdělávání
Podpora a využití
pracovní mobility

Zlepšení kvality ovzduší
Ochrana a zlepšení
stavu vody a vodního
hospodářství
Sanace míst
s ekologickou zátěží
a revitalizace brownfieldů
Vytvoření zázemí pro
vzdělávání pro udržitelný
rozvoj
Zavedení principů
oběhové hospodářství
a účinné využívání zdrojů

Zavedení moderních
technologií pro
organizaci dopravy
a snížení dopravní zátěže
Efektivní využití
multimodální nákladní
dopravy

Podpora horizontálních
otázek a partnerů
Podpora administrativní
kapacity implementace
Vybrané činnosti na
podporu veřejné správ

Zvýšení využití
a dostupnosti
alternativních paliv
v dopravě

Zvýšení energetické
účinnosti a energetických
úspor

Sociální začleňování
Sociální bydlení
Klientsky orientované
sociální služby
Zlepšování kvality
a dostupnosti zdravotní
péče

Efektivní a šetrné
využívání obnovitelných
zdrojů energie

Zavedení inovativních
nízkouhlíkových technologií
Efektivní a šetrné využívání
obnovitelných zdrojů energie
Zavedení moderních a vysoce
účinných způsobů výroby,
distribuce a akumulace tepelné
energie
Využití brownfieldů pro
podnikatelskou činnost

Zdroj financování programů podle prozatímního návrhu Evropské komise
Program přeshraniční spolupráce
Řídicí orgán
bude upřesněno

Evropský sociální fond +
ESF+
2,74 mld. EUR

Bude upřesněno na základě spolupráce
se sousedními státy

Názvy operačních programů jsou předběžné a budou předmětem dalšího projednávání, stejně jako upřesnění oblastí, které bude možné z těchto programů podporovat.

Fond soudržnosti
FS
6,44 mld. EUR

vzdělávací programy
rekvalifikace
podpora postižených
a znevýhodněných osob
sociální začleňování

dálnice
železnice
obnovitelné zdroje
životní prostředí

14 %

53 %

Návrh celkové
alokace pro ČR

33 %

EUR*
20 mld.

Evropský fond
pro regionální rozvoj
ERDF
10,52 mld. EUR

výzkum, vývoj a inovace
podpora podnikání
digitalizace
školství (školky, ZŠ, SŠ, VŠ)
zdravotnictví
památky
silnice II. a III. třídy
městská hromadná doprava
integrovaný záchranný systém

* 0,31 mld. EUR připadá na Evropskou územní spolupráci
částky v běžných cenách roku 2018

