Možnosti financování projektových
záměrů obcí a měst ze zdrojů EU
a KHK v novém programovém období
2014-2020
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PROGRAM
Úvodní slovo
Představení hostitelské obce
Dotace z fondů Evropské unie 2014 – 2020
MAS a CLLD - aktuální informace
přestávka 15 minut
Dotace Královéhradeckého kraje 2015+
Problematika ÚAP a jejich využitelnost v praxi
Diskuse, závěr

www.cirihk.cz

Příprava Královéhradeckého kraje
na období 2014 – 2020

Královéhradecký kraj 2007 – 2013

Miliardy

Čerpání dotací z EU na území KHK:
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OPPI

OPD

OPPS ČRPL

PRV

IOP

OPVK

OPLZZ

OPVVI

OP
Rybářství

Královéhradecký kraj 2014+
Příprava KHK na programové období EU 2014 – 2020
• strategické plánování a nové integrované přístupy
•
•
•

Strategie rozvoje KHK 2014 – 2020
integrované územní investice (ITI): HK – PCE aglomerace
komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) – 15 MAS

• budování regionálního partnerství v kraji
•
•
•
•

příprava RSK a pracovních skupin
spolupráce vč. ITI (HK-PCE) a CLLD (MAS)
odborné semináře a konference
webové stránky www.partnerstvi.eu

• absorpční kapacita KHK 2014+
•
•
•

dotazníkové průzkumy v regionu
sběr projektových záměrů, konzultace
Regionální akční plán KHK

www.cirihk.cz

Platforma PARTNERSTVÍ v KHK
od ledna 2014:

webový portál www.partnerstvi.eu
Aktuální informace 2014 - 2020
http://www.cirihk.cz/partnerstvi.html
Regionální stálá konference a pracovní skupiny
http://www.cirihk.cz/rsk.html
Absorpční kapacita, sběr projektových záměrů
http://www.cirihk.cz/absorpce.html
Poslední verze operačních programů
http://www.cirihk.cz/op2014-2020.html
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Regionální stálá konference KHK
• Složena ze zástupců regionálních partnerů
• Komunikační, plánovací a koordinační platforma
• Implementace územní dimenze
• Naplňování akčního plánu realizace SRR ČR 2014-2020 - Regionální
akční plán
Předseda – Lubomír Franc, hejtman KHK
Místopředseda – Otakar Ruml, 1.náměstek hejtmana
18 členů (náhradníci)
Sekretariát:
 Odbor regionálního rozvoje KÚ - rsk@kr-kralovehradecky.cz
 Centrum investic, rozvoje a inovací - rsk@cirihk.cz
www.cirihk.cz

Regionální stálá konference - složení
Zástupci kraje - 5 radních KHK
Zástupce statutárních měst - SMO ČR (ITI)
Zástupce středně velkých měst - SMO ČR
Zástupce malých měst - SMO ČR
Zástupce za venkov - SMS ČR
Zástupce za venkov – SPOV KHK
Zástupce RIS3 – S3 manažer
Zástupce krajské sítě MAS
Zástupce krajské hospodářské komory KHK
Zástupce nestátních neziskových organizací
Zástupce akademického sektoru (UHK)
Zástupce Agentury pro sociální začleňování
Zástupce krajské pobočky Úřadu práce ČR
Vlastní výběr dle potřeb regionu (regionální rozvojová agentura CIRI)

www.cirihk.cz/rsk
Stálí hosté RSK (radní KHK, URR, Agrární komora, ER Glacensis, MMR,/)

www.cirihk.cz

Regionální stálá konference KHK
30. 9. 2013
společné jednání významných regionálních partnerů s hejtmanem
KHK – příprava KHK, základní informace
20. 6. 2014
0.setkání RSK KHK – účast náměstkyně ministryně pro místní rozvoj
Ing. Kláry Dostálové, územní dimenze
30. 9. 2014
1. jednání RSK KHK – úvodní jednání, statut a jednací řád RSK
2. 12. 2014
2. jednání RSK KHK - absorpční kapacita KHK, příprava RAP
26. 5. 2015
3. jednání RSK KHK – schválení RAP, info KAP + MAP, ITI + CLLD
říjen 2015 – v plánu 4. jednání
www.cirihk.cz

Pracovní skupiny RSK KHK
PS Doprava
PS Sociální oblast
PS Zdravotnictví
PS Vzdělávání
PS Výzkum,inovace a podnikání
PS Životní prostředí
PS Obce a města
PS Venkov
PS Cestovní ruch
PS obce + PS venkov (MAP) - 3.7.2015
PS vzdělávání (MAP) – zástupce MŠMT
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ABSORPČNÍ KAPACITA KHK 2014+
Dotazníkový průzkum - elektronický formulář www.cirihk.cz/absorpce
od 5. 11. 2014 do 19. 11. 2014
! sběr projektových záměrů pokračuje !
Celkem zaregistrováno 718 záměrů od 189 subjektů
Dotazník členěn na 8 tematických okruhů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Doprava
Sociální oblast a zaměstnanost
Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém
Vzdělávání a výzkum
Energetické úspory a energie
Veřejná správa a památky
Životní prostředí
Podnikání a inovace

www.cirihk.cz

Počet záměrů celkem 718
OP PIK
27
3,8%

OP ŽP
134
18,7%

IROP
371
51,7%

OP Z
74
10,3%

OP D
20
2,8%
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OP VVV
92
12,8%

Finanční náročnost záměrů celkem 24,92 mld. Kč

Integrovaný regionální operační program

11,9

OP Doprava

5,7

OP Výzkum,vývoj a vzdělávání

3,1

OP Zaměstnanost

2,3

OP Životní prostředí

1,6

OP Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost

0,3
0
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Regionální akční plán KHK
realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020

Územní dimenze v KHK cca 10 mld. Kč
Zdůvodnění aktivity RAP
Aktivity RAP KHK

Upřesňující aktivity RAP KHK „subaktivity“

Vazba na Strategii regionálního rozvoje
ČR 2014-2020
• opatření SRR ČR
• aktivity SRR ČR

Vazba na Strategii rozvoje kraje
Vazba na Strategii RIS
Vazba na další tematické koncepce

Vazba na územní dimenzi OP

…
Indikátory RAP
Financování RAP
• ESIF
• mimo ESIF

www.cirihk.cz

PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 – 2020
Základní přehled a aktuální informace

Programové období 2014 – 2020
 od základní infrastruktury k podpoře konkurenceschopnosti
 od podpory všeho ke koncentraci na priority (11 cílů Strategie
2020)
 od plošné podpory k respektování území (územní dimenze)
 od izolovaných projektů k integrovaným plánům (integrované
nástroje)

www.cirihk.cz

Programové období 2014 – 2020
 rozšíření počtu ESIF fondů o zemědělský a rybářský fond
 snížení počtu operačních programů (ROP – IROP)
 nastavení systému předběžných podmínek
 vyšší měřitelnost přínosu podpořených operací (důraz na plnění
indikátorů)
 finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání (výkonnostní rámec)
 vyšší míra uplatnění finančních nástrojů (zvýhodněné úvěry, záruky,
rizikový kapitál) na úkor dotací
 koncepce jednotného metodického prostředí - stejná pravidla
skrze celý systém, zjednodušení administrativy (ISKP, MS 2014+,
elektronický podpis)

www.cirihk.cz

MS2014+

https://mseu.mssf.cz/

www.cirihk.cz

MMR pořádá školení pro žadatele k MS2014+
Edukační videa
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-naprojekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa

Veřejná podpora
Maximální míra podpory:
Veřejný subjekt
dotace EU = 85% (95% - CLLD)
kofinancování = 15% (5% ČR + 10% žadatel)
Podnikatelský subjekt
Typ podniku

2007 - 2013

2014 - 2020

Malý

60%

45%

Střední

50%

35%

Velký

40%

25%

www.cirihk.cz

Veřejná podpora
ESF (OPZ)

85% (10% ČR + 5% žadatel)

OPŽP - energetické úspory

60% EU + 40% žadatel

IROP – terminály
IROP – CŽV a zájmové vzdělávání
IROP – památky
IROP – energetické úspory:
dotace
finanční nástroj

21,25% + 1,25% + 77,5%
21,25% + 1,25% + 77,5%
68% + 4% + 28%
38,25% +1,5% + 60,25%
59,5% + 3,5% + 37%

OPPIK – brownfields (finanční nástroj – zvýhodněný úvěr)

www.cirihk.cz

ÚZEMNÍ DIMENZE + integrované nástroje

OPERAČNÍ PROGRAMY

Koordinace

Kraj

PRK

INTEGROVANÝ
NÁSTROJ

Město se
zázemím

MAS

ITI

Metropolitní oblasti

IPRÚ

Sídelní aglomerace a regionální
centra

CLLD

Periferní a stabilizovaná území

PRV

NSK
OP Rybářství

MMR ORSP

MMR NOK

ŘO

Stakeholders

Územní dimenze v OP
Příklady:
Urbánní dimenze (města - ITI)
Rurální dimenze (venkov - CLLD)
Hospodářsky problémové regiony (HPR)
Sociálně vyloučené lokality (SVL)
Regionální inovační strategie (RIS 3)
Regionální akční plán (RAP)
Akční plány vzdělávání (KAP+MAP)
Vybraná síť silnic 2. a 3. třídy
IZS – exponovaná území dle ORP
Památky UNESCO a NKP
Další (koncepce, plány, registry,V)
V

www.cirihk.cz

Promítnutí územní dimenze v Královéhradecké kraji
Území pokryté integrovanými nástroji MAS a ITI HK-Pce

www.cirihk.cz
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Operační programy 2014 – 2020 (23,9 mld. EUR)

www.cirihk.cz

Operační programy – priority
IROP (MMR)
- doprava
- IZS
- sociální služby a soc. podnikání
- zdravotnictví
- vzdělávání
- energetické úspory
- kulturní památky
- ICT a ÚPD
- MAS
PRV (MZe, SZIF)
- zemědělství a lesnictví
- venkov a MAS
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OPŽP (MŽP, SFŽP, AOPK)
- vodní hospodářství
- protipovodňová ochrana
- kvalita ovzduší
- odpady a ekologické zátěže
- ochrana a péče o krajinu
- energetické úspory
OPPIK (MPO, CzechInvest)
- inovace a výzkum
- podpora MSP
- energie a energetika
- ICT a internet

Operační programy – priority
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)
- výzkum a vývoj
- vysoké školy
- vzdělávání ve školách

OP Doprava (MD)
- dálnice, rychlostní komunikace
- železnice, vodní cesty
- ITS

OP Zaměstnanost (MPSV, ASV)
- adaptabilita pracovní síly, trh práce
- sociální začleňování a boj s chudobou
- veřejná správa a mezinárodní spolupráce

OP PS ČR – Polsko (MMR)
- řešení rizik
- vzdělávání a zaměstnanost
- přírodní a kulturní potenciál
- přeshraniční spolupráce

www.cirihk.cz

Integrovaný regionální
operační program
2014 – 2020

IROP – prioritní osy a specifické cíle I/II
Prioritní osa 1 - Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury
navazující na síť TEN-T
(945 062 951 EUR)
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
(472 531 476 EUR)
1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
(150 551 052 EUR)
Prioritní osa 2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
(337 812 752 EUR)
2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
(25 522 658 EUR)
2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
(283 518 885 EUR
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
(472 531 476 EUR)
2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
(622 796 485 EUR)
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IROP – prioritní osy a specifické cíle II/II
Prioritní osa 3 - Instituce
3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
(425 278 328 EUR)
3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
(330 247 845 EUR)
3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje
(46 406 994 EUR)
Prioritní osa 4 - Komunitně vedený místní rozvoj
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a
aktivizace místního potenciálu
(303 932 245 EUR)
4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních
schopností MAS
(85 631 397 EUR)
Prioritní osa 5: Technická pomoc
5.1 Zajištění kvalitního řízení a implementace programu
(138 874 827 EUR)
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1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje
sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

• Rekonstrukce, modernizace, či výstavba silnic
o Alokace: 945,06 mil. EUR
o Příjemci: kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji
o Územní dimenze: silnice splňující daná kritéria
(Příloha č. 4 IROP)

www.cirihk.cz

Promítnutí územní dimenze v Královéhradecké kraji
Územní dimenze pro SC 1.1 Rekonstrukce, modernizace, či výstavba silnic

1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

•
•
•
•
•

Terminály
Telematika
Bezpečnost
Nízkoemisní vozidla a související plnící stanice
Cyklodoprava

o Alokace: 472,5 mil. EUR
o Příjemci: kraje (+ jejich organizace); obce (+ jejich organizace);
DSO (+ jejich organizace); provozovatelé dráhy, dopravci,
Ministerstvo dopravy ČR
o Územní dimenze: celé území ČR mimo Prahy
www.cirihk.cz

1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
•
•

•

Zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a
novým rizikům
Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění
připravenosti základních složek IZS v exponovaných územích s důrazem na
přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům
Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS
(simulátory, trenažéry, polygony apod. a jejich vybavení), zaměřených na rozvoj
specifických dovedností a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných
událostí

o Alokace: 150,6 mil. EUR
o Příjemci: MV - Generální ředitelství HZS ČR; HZS krajů; Záchranný útvar HZS ČR; obce, které
zřizují jednotky požární ochrany; jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III; Policejní
prezidium ČR; krajská ředitelství Policie ČR; kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé
zdravotnické záchranné služby krajů; organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané
organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS; státní organizace, která zřizuje jednotku
HZS podniku s územní působností
o Územní dimenze: exponovaná území dle ORP (Příloha č. 6 IROP); v případě modernizace
středisek pak celé území ČR
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Promítnutí územní dimenze v Královéhradecké kraji
Územní dimenze pro IROP SC 3.1 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik
a katastrof (exponovaná území dle ORP v Královéhradeckém kraji)

2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

• Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a
zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce
• Infrastruktura dostupnost a rozvoj sociální služby
• Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního
začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce
• Sociální bydlení
• Doplňková aktivita
o Alokace: 337,8 mil. EUR
o Příjemci:
o nestátní neziskové organizace; organizační složky státu (+ jejich organizace); kraje (+ jejich
organizace); obce (+ jejich organizace); dobrovolné svazky obcí (+ jejich organizace); církve
(+ jejich organizace)
o U sociálního bydlení: obce; nestátní neziskové organizace; církve; církevní organizace
o Územní dimenze: 60% alokace do ORP se sociálně vyloučenou lokalitou
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2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit
v oblasti sociálního podnikání

• Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků
o Alokace: 25,5 mil. EUR
o Příjemci: OSVČ; MSP; obce (+ jejich organizace); kraje (+ jejich
organizace); DSO (+ jejich organizace); NNO; církve (+ jejich
organizace)
o Územní dimenze: Územní dimenze: 60% alokace do ORP se
sociálně vyloučenou lokalitou

www.cirihk.cz

Promítnutí územní dimenze v Královéhradecké kraji
SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti soc. pod.
60% alokace do ORP se SVL

2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a
péče o zdraví

•
•
•
•

Zvýšení kvality vysoce specializované péče
Zvýšení kvality návazné péče
Deinstitucionalizace psychiatrické péče
Doplňková aktivita

o Alokace: 283,5 mil. EUR
o Příjemci: příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR;
kraje (+ jejich organizace); obce (+ jejich organizace); subjekty poskytující
veřejnou službu v oblasti zdravotní péče; nestátní neziskové organizace;
dobrovolné svazky obcí (+ jejich organizace); církve a církevní organizace
o Územní dimenze:
o 1. aktivita: celé území ČR (Zařízení, uvedená ve Věstnících MZd, které definují siť
specializovaných pracovišť)
o 2. aktivita: celé území ČR mimo území hl.m. Prahy (dle Koncepce návazné péče)
o 3. aktivita: celé území ČR mimo území hl.m. Prahy (reforma psychiatrické péče)
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Příklad koordinace vybraných aktivit SC 2.3
v Královéhradeckém kraji
IROP 2.3 Zvýšení kvality vysoce specializované péče , Zvýšení kvality návazné péče
nemocnice splňující kritéria

2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání
a celoživotní učení
•
•
•
•

Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání - podpora zařízení péče o děti do 3 let,
dětských skupin a mateřských škol
Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách
Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání
Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v následujících klíčových
kompetencích:
•
•
•

v oblastech komunikace v cizích jazycích,
v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.

•
•

Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže
Doplňkové aktivity

o
o

Alokace: 472,5 mil. EUR
Příjemci: zařízení péče o děti do 3 let; školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a
středního vzdělávání a vyšší odborné školy; další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit;
kraje (+ jejich organizace); obce (+ jejich organizace); nestátní neziskové organizace; organizační složky
státu (+ jejich organizace); církve a církevní organizace; organizační složky státu (+ jejich organizace)
Územní dimenze: území celé ČR mimo Prahy, soulad s KAP (MAP)

o
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Promítnutí územní dimenze v KHK
území ORP a MAS v KHK
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2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

• Snižování spotřeby energie zlepšením tepelných
vlastností budov
• Zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé vody
• Přechod na šetrné, ekologické zdroje
o Alokace: 622,8 mil. EUR
o Příjemci: vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek
- budovy se čtyřmi a více byty, kromě fyzických osob nepodnikajících; správce
fondu fondů/správce finančního nástroje podle výsledku ex-ante posouzení
finančního nástroje
o Územní dimenze: území celé ČR mimo Prahy
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3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje
kulturního dědictví

• Revitalizace souboru vybraných památek
• Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a
knihovních fondů a jejich zpřístupnění
o Alokace: 425,3 mil. EUR
o Příjemci: vlastníci památek, muzeí a knihoven nebo subjekty s
právem hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě
fyzických osob nepodnikajících
o Územní dimenze:
o 1. aktivita: UNESCO, NKP, kandidáti UNESCO, kandidáti NKP
(indikativní seznam)
o 2. aktivita: krajské knihovny a vybraná muzea dle kritérií
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Promítnutí územní dimenze v Královéhradeckém kraji
IROP 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
UNESCO, NKP, kandidáti UNESCO, kandidáti NKP

3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy
prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT

• eGovernment
• Kybernetická bezpečnost
• Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura
o Alokace: 330,2 mil. EUR
o Příjemci: organizační složky státu (+ jejich organizace); státní
organizace; kraje (+ jejich organizace); obce (+ jejich
organizace); státní podnik
o Územní dimenze: celé území ČR kromě Prahy
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3.3: Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního
rozvoje

• Pořízení územních plánů
• Pořízení regulačních plánů, nenahrazujících územní rozhodnutí
• Pořízení územních studií

o Alokace: 46,4 mil. EUR
o Příjemci: obce s rozšířenou působností
o Územní dimenze: celé území ČR kromě Prahy
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4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

• Aktivity v rámci SC: 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3
o Alokace: 303,9 mil. EUR
o Příjemci: Příjemci podpory budou subjekty, které realizují
projekty v rámci schválených strategií komunitně vedeného
místního rozvoje na území MAS. Kategorie příjemců jsou
specifikovány v jednotlivých specifických cílech IROP.
o Územní dimenze: území MAS
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4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za
účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

• Přípravné podpůrné činnosti
• Provozní činnosti
• Animační činnosti
o Alokace: 85,6 mil. EUR
o Příjemci: V přípravné fázi MAS vytvářející strategii a dále MAS
se schválenou strategií, které mají formu partnerství bez právní
subjektivity v rámci organizační složky právnické osobnosti na
základě smluv mezi touto právnickou osobností a partnery,
nebo jsou partnerství s právní subjektivitou: OPS, spolek, ústav,
zájmové sdružení právnických osob
o Územní dimenze: území MAS
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Informace, zdroje a odkazy
Řídící orgán IROP – MMR ČR
http://www.mmr.cz
Zprostředkující subjekt - Centrum pro regionální rozvoj ČR
www.crr.cz
Integrovaný regionální operační program
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana
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Operační program
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
2014 – 2020

OP Životní prostředí – prioritní osy
Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
FS (768,7 mil. EUR) – 29,16%
Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
FS (453,8 mil EUR) – 17,21%
Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
FS + EFRR (458,8 mil EUR) – 17,40%
Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
EFRR (351,7 mil. EUR) – 13,34%
Prioritní osa 5: Energetické úspory
FS (529,6 mil. EUR) – 20,09%
Obce jsou potenciálními příjemci ve všech specifických cílech OPŽP
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OP Životní prostředí – PO 1
Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
Specifické cíle:
1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních
vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a
podzemních vod
1. 2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
1. 3: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
1. 4: Podpořit preventivní protipovodňová opatření
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OP Životní prostředí – PO 2
Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
Specifické cíle:
2. 1: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici
obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek
2. 2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva
nadlimitním znečišťujících látek
2.3: Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší
a souvisejících meteorologických aspektů
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„Kotlíkové dotace“ OPŽP 2014 - 2020
Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
Specifický cíl 2.1: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na
expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
Opatření: Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná
paliva v domácnostech prostřednictvím kraje.
(počet realizovaných výměn do konce roku 2018 v KHK min. 1340)

Předmět podpory:
tepelné čerpadlo
kotel na pevná paliva
plynový kondenzační kotel
instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV
(pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepla pro vytápění)

„mikro“ energetická opatření
(zateplení střešních/půdních prostor, tepelně izolačních fólie do oken, hydroizolace objektu, dílčí výměna
oken, výměna vstupních či balkonových dveří, těsnění do oken a dveří, výměna zasklení
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„Kotlíkové dotace“ OPŽP 2014 - 2020
Podmínkou je současné snížení energetické náročnosti objektu na úroveň klas. třídy „C“
(„mikro“ energetická opatření, příp. kombinace s programem NZÚ apod.)

Způsobilé výdaje
zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
nová otopná soustava
rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy
spalinových cest
finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy
(max. 20 tis. Kč)

služby energetického specialisty
Maximální způsobilé výdaje: 150 tis. Kč
Výše podpory:
75 % (kombinovaný kotel uhlí/biomasa, tepelné čerpadlo)
70 % (pouze kotel na uhlí)
(+ 5 % pokud jde o tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu; + 5 % pro prioritní oblasti dle
Střednědobé strategie ochrany ovzduší)
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OP Životní prostředí – PO 3
Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
Specifické cíle:
3. 1: Prevence vzniku odpadů
3. 2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
3. 3: Rekultivovat staré skládky
3. 4: Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže
3. 5: Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení
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OP Životní prostředí – PO 4
Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifické cíle:
4. 1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných
území
4. 2: Posílit biodiverzitu
4. 3: Posílit přirozené funkce krajiny
4. 4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Zprostředkující subjekt: Agentura ochrany přírody a krajiny
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OP Životní prostředí – PO 5
Prioritní osa 5: Energetické úspory
Specifické cíle:
5. 1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů energie
5. 2: Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov
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Informace, zdroje a odkazy
Řídící orgán OPŽP – MŽP ČR
http://www.mzp.cz
Zprostředkující subjekty:
SFŽP
https://www.sfzp.cz/
AOPK
http://www.ochranaprirody.cz/
OP Životní prostředí 2014-2020
http://www.opzp.cz
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PROGRAM ROZVOJE
VENKOVA 2014 – 2020

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014 - 2020
Přehled opatření:
1. Opatření Předávání znalostí a informační akce
2. Opatření Poradenské, řídící a pomocné služby pro zemědělství
3. Opatření Investice do hmotného majetku
4. Opatření Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti
5. Opatření Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů
6. Opatření Agroenvironmentálně-klimatické opatření
7. Opatření Ekologizace zemědělství
8. Opatření Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě
9. Opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními
10. Opatření Dobré životní podmínky zvířat
11. Opatření Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů
12. Opatření Spolupráce
13. Opatření Podpora místního rozvoje LEADER (CLLD)

www.cirihk.cz

PRV 2014 – 2020 Dotační možnosti obcí
Možnosti pro obce v rámci Spolupráce:
•
Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
•
Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v
průmyslových procesech
Možnosti pro obce v rámci lesnických opatření – individuální projekty
•
Investice do hmotného majetku:
• Lesnická infrastruktura
•
Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů:
• Zalesňování a zakládání lesů
• Zavádění preventivních opatření v lesích
• Obnova lesních porostů po kalamitách
• Odstraňování škod způsobených povodněmi
• Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
• Neproduktivní investice v lesích
• Přeměna porostů náhradních dřevin
• Technika a technologie pro lesní hospodářství

Podpora obcí prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje - CLLD
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13. Opatření Podpora místního rozvoje LEADER (kód 19)
Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
19.2 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje
 Koneční žadatelé z území MAS.
Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny
19.3 Příprava a provádění kooperačních činností místní akční skupiny
 Místní akční skupina, jejíž SCLLD byla schválena k podpoře z PRV.
•
•
•
•
•
•
•

Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti, podpora investic na založení a rozvoj
nezemědělských činností
Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů
Podpora investic v zemědělských podnicích
Podpora investic, které se týkají zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů
Podpora investic související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví
– Lesnická infrastruktura
Předávání znalostí a informační akce
Spolupráce na národní i nadnárodní úrovni

Celkový příspěvek EU: 115 283 701 EUR
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Informace, zdroje a odkazy
Řídící orgán PRV – MZE ČR
http://www.eagri.cz
Zprostředkující subjekt
http://www.szif.cz
Program rozvoje venkova 2014-2020
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-naobdobi-2014/
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Operační program
RYBÁŘSTVÍ
2014 – 2020

OP Rybářství – Priority Unie
Priorita Unie 2: Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a
konkurenceschopné akvakultury založené na
znalostech a účinně využívající zdroje
ENRF (19,42 mil. EUR)
Míra spolufinancování ENRF – 75%

Priorita Unie 3: Podpora provádění Společné rybářské politiky
ENRF (2,5 mil. EUR z toho SC 3.A ve výši 1,84 mil. EUR a SC 3.B 0,66 mil. EUR)
Míra spolufinancování ENRF – 80% (SC 3.A) a 90% (opatření 3.B)

Priorita Unie 5: Podpora uvádění na trh a zpracování
ENRF (5,6 mil. EUR)
Míra spolufinancování ENRF – 75%
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Informace, zdroje a odkazy
ŘO OP Rybářství – Ministerstvo zemědělství ČR (MZ ČR)
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/

Zprostředkující subjekt ŘO OP Rybářství - Státní zemědělský intervenční fond
https://www.szif.cz/cs

OP Rybářství 2014-2020
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi1/

www.cirihk.cz

Operační program
DOPRAVA
2014 – 2020

OP Doprava – prioritní osy
Prioritní osa 1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
FS (2 449,5 mil. EUR)
Prioritní osa 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná
infrastruktura pro čistou mobilitu
FS (1 548,4 mil. EUR)
Prioritní osa 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
EFRR (627,5 mil. EUR)

www.cirihk.cz

OP Doprava – PO 1
Prioritní osa 1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Specifické cíle:
1.1 Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití
železniční dopravy
1.2 Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití
vnitrozemské vodní dopravy
1.3 Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy
1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve
městech v elektrické trakci
1.5 Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy
prostřednictvím modernizace dopravního parku
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OP Doprava – PO 2
Prioritní osa 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro
čistou mobilitu
Specifické cíle:
2. 1 Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti
silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic,
rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS
2. 2 Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon
na silniční síti
2. 3 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního
provozu ve městech
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OP Doprava – PO 3
Prioritní osa 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Specifické cíle:
3. 1 Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení
dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a
zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T
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Informace, zdroje a odkazy
ŘO OP Doprava – MD ČR
http://www.mdcr.cz
OP Doprava 2014-2020
http://www.opd.cz/cz/OP_doprava_2014-2020
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Operační program
ZAMĚSTNANOST
2014 – 2020

OP Zaměstnanost – prioritní osy
Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
ESF (1 292,3 mil. EUR) – 60,23 %, YEI (27,2 mil. EUR) – 1,27 %
Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou
ESF (572,0 mil EUR) – 26,66 %
Prioritní osa 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
ESF (42,4 mil EUR) – 1,97 %
Prioritní osa 4: Efektivní veřejná správa
ESF (127,1 mil. EUR) – 5,92 %
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OP Zaměstnanost – SC 2.3.1
Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů

•
•
•
•
•

•

•

nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni
Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti
Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků
Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální
zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání;
Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením
ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob,
služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce;
Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených
lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s využitím znalosti lokálního
prostředí;
Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni

Podpora zacílena na území pokrytá Místními akčními skupinami se schválenou strategií komunitně
vedeného místního rozvoje
Příjemci: subjekty realizující projekty v rámci schválených Komunitně vedených strategií

místního rozvoje.
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Informace, zdroje a odkazy
Řídící orgán OPZ – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
http://www.mpsv.cz
OP Zaměstnanost 2014 – 2020
http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020
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Operační program Výzkum,
vývoj a vzdělávání

OPVVV – prioritní osy a specifické cíle I/II
Prioritní osa 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
1.1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků
1.2 Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s
aplikační sférou
1.3 Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely
1.4 Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni
Prioritní osa 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
2.1 Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu
práce
2.2 Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky
znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, a snížení
studijní neúspěšnosti studentů
2.3 Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách
2.4 Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení
vysokých škol
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OPVVV – prioritní osy a specifické cíle II/II
2.5 Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti
výzkumu a vývoje
2.1 IP2 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké
kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých
škol
Prioritní osa 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a
sekundárnímu vzdělávání
3.1 IP1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
3.2 IP1 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
3.3 IP1 Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání
3.4 IP1 Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků
3.5 IP1 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh
práce
3.1 IP2 Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání
3.1 IP3 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání
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Krajské akční plány vzdělávání

Krajská úroveň – střední školství:
Základní priority MŠMT:
 Podnikavost a iniciativa
 Polytechnické vzdělávání (STEM vč. EVVO)
 Odborné vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů
 Kariérové poradenství
 Školy jako centra dalšího vzdělávání
 Inkluzivní vzdělávání
Další témata:
Klíčové kompetence a rozvoj cizích jazyků napříč tématy, regionální
specifika
www.cirihk.cz

Místní akční plány vzdělávání

zaměřené na předškolní a základní vzdělávání, včetně neformálního a zájmového
vzdělávání.
zpracovány na území s funkčním partnerstvím
vznik/ fungování partnerství zřizovatelů, ředitelů, škol a vzdělávacích organizací
v místěV
Základní priority: Rozvoj kvality vzdělávání - MŠ, ZŠ
•

čtenářská a matematická gramotnost (u MŠ i přírodovědná)

•

vybavení a infrastruktura

•

otevřenost a inkluzivita vzdělávání v MŠ, ZŠ

•

dostupnost kvalitního vzdělávání MŠ, ZŠ

mapovány taktéž oblasti:
•

podnikavost a iniciativa

•

polytechnické vzdělávání (STEM vč. EVVO)

•

kariérové poradenství
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Informace, zdroje a odkazy
Řídící orgán OPVVV – MŠMT ČR
http://www.msmt.cz/
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv
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Operační program
Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost
2014 – 2020

OPPIK – prioritní osy a specifické cíle I/II
Prioritní osa 1 - Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
1.1 Zvýšit inovační výkonnost podniků
1.2 Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích

Prioritní osa 2 - Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních
podniků
2.1 Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP
2.2 Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků
2.3 Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání
2.4 Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP
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OPPIK – prioritní osy a specifické cíle II/II
Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a
obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti
nakládání energií a druhotných surovin
3.1 Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR
3.2 Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru
3.3 Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách
3.4 Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách
3.5 Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem
3.6 Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy
Prioritní osa 4 - Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních
a komunikačních technologií
4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu
4.2 Zvýšit využití potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost ekonomiky
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Hospodářsky problémové regiony

Regiony dle
usnesení vlády
ČR ze dne 15.
května 2013 č.
344
Regiony dle
usnesení vlády
ČR ze dne 11.
prosince 2013 č.
952

Informace, zdroje a odkazy
Řídící orgán OPPIK – MPO ČR
http://www.mpo.cz/
CzechInvest
http://www.czechinvest.org/kralovehradecky-kraj
OP Podnikání a inovace pro konkureceschopnost 2014 – 2020
http://www.czechinvest.org/op-podnikani-a-inovace-prokonkurenceschopnost
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Operační program přeshraniční spolupráce
Česká republika – Polská republika
2014 – 2020

OP přeshraniční spolupráce ČR PL – prioritní osy
Prioritní osa 1: Společné řízení rizik
EFRR (12,2 mil. EUR)
Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro
podporu zaměstnanosti
EFRR (135,7 mil EUR)
Prioritní osa 3: Vzdělání a kvalifikace
EFRR (10,2 mil EUR)
Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit
EFRR (54,5 mil. EUR)
Prioritní osa 5: Technická pomoc
EFRR (13,6 mil. EUR)
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OP přeshraniční spolupráce ČR PL – PO 1
Prioritní osa 1: Společné řízení rizik
Specifický cíl: 1.1: Zvýšení přeshraniční akceschopnosti při řešení
mimořádných událostí a krizových situací
•
•
•

Investice do rozvoje společných či propojených systémů prevence, monitoringu,
reakce a odstraňování následků rizik
Investiční opatření směřující ke zvýšení schopnosti záchranných a bezpečnostních
složek efektivně zasahovat po obou stranách hranice
Společná odborná příprava pracovníků záchranných/bezpečnostních složek a
složek krizového řízení zaměřená na posílení přeshraniční akceschopnosti
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OP přeshraniční spolupráce ČR PL – PO 2
Prioritní osa 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu
zaměstnanosti
Specifický cíl: 2.1: Zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího
využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů
•
•
•
•
•

Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich
využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí
Podpora využití nehmotného kulturního dědictví
Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního
a přírodního dědictví příhraničního regionu
Společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití
přírodních a kulturních zdrojů
Evaluace, studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních
zdrojů
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OP přeshraniční spolupráce ČR PL – PO 3
Prioritní osa 3: Vzdělání a kvalifikace
Specifický cíl: 3.1: Zlepšení úrovně zaměstnanosti absolventů
•
•
•

Příprava a realizace společného vzdělávání
Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce
Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému

www.cirihk.cz

OP přeshraniční spolupráce ČR PL – PO 4
Prioritní osa 4: Spolupráce institucí a komunit
Specifický cíl: 4. 1 Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v
příhraničním regionu
•
•
•

Opatření směřující k posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce
občanské společnosti a další aktivity přispívající ke kohezi na lokální úrovni
Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy
Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně spolupráce NNO
a sociálních a hospodářských partnerů
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Informace, zdroje a odkazy
Řídící orgán OP PS ČR – PL
http://www.mmr.cz
Společný technický sekretariát – CRR
Královéhradecký kraj
OP přeshraniční spolupráce Česko – Polsko 2014 - 2020
www.cz-pl.eu/nove-obdobi-2014-2020.html
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Dotace pro obce a města 2014 – 2020
Integrované nástroje:
ITI Hradecko–pardubické aglomerace – možnost výběru SC z OP
Strategie místního rozvoje MAS – SCLLD (IROP, PRV, OPZ, OPŽP)

Individuální projekty:
IROP – dopravní dostupnost, řešení rizik, sociální a zdravotní služby,
sociální podnikání, vzdělávání a školství, kulturní a přírodní dědictví,
energetická náročnost bydlení, ICT ve veřejné správě
OPŽP – čištění odpadních vod, vodovody, protipovodňová ochrana, odpady
a ekologické zátěže, kvalita prostředí v sídlech, ochrana krajiny, energetická
náročnost veřejných budov a obnovitelné zdroje energie
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Dotace pro obce a města 2014 – 2020
OPZ – zaměstnanost a trh práce, další vzdělávání, sociální služby a zdraví,
sociální začleňování a sociální ekonomika, veřejná správa
OPD – drážní systémy veřejné dopravy
OPVVV – předškolní vzdělávání, základní školství, inkluzivní vzdělávání,
lidské zdroje pro výzkum
OPPIK – podpora podnikání, pokrytí a přístup k internetu
PRV – lesní hospodářství, Leader
OPPS ČR – Polsko – řešení rizik, vzdělávání a zaměstnanost, přírodní a
kulturní potenciál, přeshraniční spolupráce
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Integrovaná územní investice (ITI)
Hradecko-pardubická
aglomerace
strategie ITI
6 mld. Kč z fondů EU
(IROP, OPD, OPVVV,
OPZ, OPŽP)
Priority:
doprava a životní prostředí
vzdělávání, výzkum a inovace
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Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)
Místní akční skupiny
15 MAS v KHK
strategie CLLD
(menší projekty do 5 mil. Kč)
IROP, PRV, OPZ
OPŽP, OPVVV
Priority:
zemědělství a lesnictví
doprava a služby
spolupráce
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Co nás čeká
příprava regionálních subjektů na výzvy z OP
další jednání PS RSK, spolupráce a konzultace
práce na RAP, dokončení strategie ITI a MAS
cestovní ruch – identifikace potřeb z území kraje
příprava KAP a MAP na území kraje
rozvoj partnerství – platforma a web
září 2015
 konference EU 2014+
Nové
 publikace pro obce
operační
 V
programy
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Děkuji za pozornost
Ladislav Mlejnek
Centrum investic, rozvoje a inovací
mlejnek@cirihk.cz
rozvoj@cirihk.cz
m: +420 775 553 933
t: +420 495 817 814
Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
www.cirihk.cz
www.partnerstvi.eu.
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