
Politika soudržnosti:

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

Výzkum a inovace

Digitalizace a rozvoj internetu 

Dovednosti pro inteligentní 
specializaci, průmyslovou 
transformaci a podnikání

Růst konkurenceschopnosti malých 
a středních podniků 

Zvýšení přidané hodnoty výrobků 
a služeb podniků v produkčním 
řetězci 

Zavádění pokročilých technologií 
a principů průmyslu 4.0 ve firmách  

Modernizace a zefektivnění výroby, 
distribuce a akumulace energie 

Zvýšení energetické účinnosti 
a energetických úspor 

Zavedení inovativních 
nízkouhlíkových technologií 

Efektivní a šetrné využívání 
obnovitelných zdrojů energie 

Zavedení moderních a vysoce 
účinných způsobů výroby, 
distribuce a akumulace tepelné 
energie 

Využití brownfieldů pro 
podnikatelskou činnost 

Ochrana a péče 
o přírodu a krajinu 

Zlepšení kvality ovzduší 

Ochrana a zlepšení 
stavu vody a vodního 
hospodářství 

Řešení sucha, povodňová 
prevence a opatření proti 
sesuvům půdy

Sanace míst 
s ekologickou zátěží 

Vytvoření zázemí pro 
vzdělávání pro udržitelný 
rozvoj 

Zavedení principů 
oběhové hospodářství 
a účinné využívání zdrojů 

Zvýšení energetické 
účinnosti a energetických 
úspor 

Efektivní a šetrné 
využívání obnovitelných 
zdrojů energie

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

Rovnost ve vzdělávání, jeho 
dostupnost a individuální 
přístup 

Rozvoj kapacit pro vzdělávání 

Komplexní zlepšení přípravy 
a rozvoje pedagogických 
pracovníků 

Mobilita zaměstnanců ve 
výzkumu a vzdělávání a rozvoj 
mezinárodní spolupráce 

Zlepšování prostředí a rozvoj 
kapacit pro výzkum a vývoj 

Spolupráce a funkční 
propojení veřejné správy, 
akademického, výzkumného 
a podnikatelského sektoru

Zefektivnění veřejné 
správy pro poskytování 
kvalitních služeb 

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 

Sociální začleňování 

Sociální bydlení 

Klientsky orientované 
sociální služby 

Zlepšování kvality 
a dostupnosti zdravotní 
péče 

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

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

Rozvoj cyklistické infrastruktury 

Zkvalitňování územní vzdělávací 
infrastruktury 

Sociální bydlení 

Účinné zabezpečení informačních 
systémů veřejné správy a adekvátní 
reakce na rostoucí kybernetické hrozby

Infrastruktura sociálních služeb 

Podpora ochrany veřejného zdraví

Modernizace urgentních příjmů

Integrovaná onkologická, 
perinatologická s gerontologická péče

Psychiatrická péče

Následná a dlouhodobá péče 

Digitalizace a klientsky orientována 
veřejná správa

Zkvalitňování veřejných prostranství 
v obcích a městech včetně zelené 
infrastruktury

Ochrana obyvatelstva a prevence rizik 

Kulturní dědictví a cestovní ruch

Komunitně vedený místní rozvoj

Podporují přeshraniční projekty  
v českém příhraničí

OP Jan Amos Komenský OP Zaměstnanost+ Integrovaný regionální 
operační program 

Programy přeshraniční  
spolupráce (Interreg VI-A) 

OP Životní prostředí OP Technologie a aplikace 
pro konkurenceschopnost 

Řídicí orgán 
Ministerstvo průmyslu  
a obchodu 

Řídicí orgán 
Ministerstvo životního 
prostředí

Řídicí orgán 
Ministerstvo práce  
a sociální věcí 

Řídicí orgán 
Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy 

Řídicí orgán 
Ministerstvo pro místní rozvoj 

 
Řídicí orgán

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

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

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

Zavedení moderních 
technologií pro 
organizaci dopravy 
a snížení dopravní zátěže 

Zvýšení využití 
a dostupnosti 
alternativních paliv 
v dopravě 

OP Doprava 

Řídicí orgán 
Ministerstvo  
dopravy

Ochrana a obnova vodní 
biodiverzity

Rozvoj akvakultury  

Propagace rybářství

Podpora 
zpracovatelských kapacit

Řízení a koordinace 
Dohody o partnerství 

Podpora horizontálních 
otázek a partnerů 

Podpora administrativní 
kapacity implementace 

Řešení sociálních, 
hospodářských 
a environmentálních 
dopadů transformace 
na klimaticky neutrální 
ekonomiku ve vybraných 
regionech

OP Rybářství

OP Technická pomoc  OP Fond spravedlivé 
transformace 
(pracovní název) 

Řídicí orgán 
Ministerstvo  
zemědělství

Řídicí orgán 
Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

Řídicí orgán 
Ministerstvo životního 
prostředí

Přehled operačních programů odpovídá stavu, v jakém byly předloženy vládě v říjnu 2020 pro informaci.  
Upřesnění oblastí, které bude možno z těchto programů podporovat, tak jako finální rozdělení alokace, bude předmětem dalšího jednání.


