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Současnost



Specifické cíle OPŽP 2007-2013

1. vodní hospodářství a protipovodňová ochrana
2. zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
3. využití obnovitelných zdrojů energie a úspory 

energie
4. odpady a staré ekologické zátěže
5. omezování průmyslového znečištění a snižování

environmentální rizika
6. příroda a krajina
7. environmentální vzdělávání, poradenství a osvěta







Budoucnost



Tematické cíle EU 2020

1. Výzkum a inovace
2. Informační a komunikační technologie
3. Konkurenceschopnost malých a středně

velkých podniků (SME) 
4. Přechod k nízkouhlíkové ekonomice

5. Přizpůsobení se klimatickým změnám, řízení
rizik a předcházení rizikům

6. Ochrana životního prostředí a účinné
využívání zdrojů



Tematické cíle EU 2020

7. Udržitelná doprava a odstraňování problémů
v klíčových síťových infrastrukturách

8. Zaměstnanost a podpora mobility pracovních 
sil

9. Sociální začlenění a boj proti chudobě
10.Vzdělávání, dovednosti a celoživotní

vzdělávání
11.Budování institucionálních kapacit a efektivní

práce orgánů veřejné správy



Kolik bude mít ČR k dispozici prostředků?

Méně, 
ale 
stále 
hodně.

2007 – 2013
26,7 mld EUR

2014 – 2020
20,5 mld EUR



Příležitosti EU fondů 2014 až 2020

Víceletý finanční rámec na nové období: 

•20,5 mld EUR pro ČR
•spolufinancování z EU bude až 85%
•DPH bude zp ůsobilý výdaj (v p řípadě
nevratnosti podle národn ích předpis ů)



Programové období 2014-2020

EFRR+ESF+FS EZFRV ENRF

Program rozvoje 
venkova

OP Rybářství
Cíl Investice pro r ůst a zaměstnanost

OP Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
OP Doprava

OP Životní prostředí
OP Zaměstnanost

Integrovaný regionální operační program
OP Praha - pól růstu ČR

OP Technická pomoc

Cíl EÚS
OP ČR - Polsko

OP Svobodný stát Sasko - ČR
OP Svobodný stát Bavorsko - ČR

OP Rakousko - ČR
OP Slovensko - ČR

OP Nadnárodní spolupráce
OP Meziregionální spolupráce



Prioritní osy OPŽP 2014-2020

1. Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
2. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
3. Odpady a materiálové toky, ekolog. zátěže a rizika
4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu
5. Energetické úspory
6. Technická pomoc



PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika 
povodní

• Výstavba a rekonstrukce ČOV a kanalizací
• Výstavba a rekonstrukce úpraven vody a 

vodovodů
• Opatření ke snížení vodní a větrné eroze
• Opatření vedoucí k efektivnímu využívání

vody
• Protipovodňová opatření



PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

• Výstavba a rekonstrukce stacionárních zdrojů
znečištění

• Výstavba a rekonstrukce systémů centralizovaného 
zásobování teplem

• Opatření na omezení prašnosti
• Podpora čisté mobility vč. související infrastruktury
• Monitoring kvality ovzduší



PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické
zátěže a rizika

• Zvýšení úrovně systému třídění
• Podpora recyklačních technologií

• Energetické využití směsného komunálního 
odpadu

• Sanace ekologických zátěží



PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

• Péče o druhy, stanoviště, zvláště chráněná
území a soustavu Natura 2000

• Posilování ekologické stability krajiny

• Zlepšování vodního režimu a obnova 
retenčních schopností krajiny

• Péče o kvalitu prostředí sídel (veřejná zeleň)



PO 5: Energetické úspory

• Podpora energetických úspor a tepelných 
vlastností budov

• Podpora ekologického vytápění v budovách

• Podpora úsporného veřejného osvětlení



Alokace na OPŽP 2014-2020 

• Na národn í úrovni zatím nebyla stanovena
• Rozděleni finanční alokace bude navrženo s 

ohledem na 
– výstupy z identifikace potřeb v oblasti ŽP
– na naplňovaní cílů Strategie Evropa 2020
– na naplňování cílů Státní politiky životního 

prostředí ČR 2012-2020



IROP 2014-2020

• Prioritní osa 1 - Zvýšení konkurenceschopnosti 
v území
– Projekty obsahující prvky pro eliminaci negativních vlivů

dopravy na životní prostředí
– Vytvoření podmínek pro snížení spotřeby energií v budovách 

pro bydlení
– Snížení koncentrace látek zhoršujících kvalitu ovzduší
– Snížení emisí oxidu uhličitého



SC 1.2 - Rozvoj integrovaných dopravních systémů v regionech

SC 1.3 - Snížení zátěže center měst IAD

• Výstavba parkovišť pro přestup na veřejnou dopravu 
• Instalace zařízení dopravní telematiky ve městech 

(např. preference MHD před IAD)
• Přestavba autobusů na ekologický pohon využívající

alternativní paliva
• Výstavba a modernizace infrastruktury drážních 

systémů městské a příměstské dopravy
• Výstavba a modernizace regionálních železničních 

tratí



SC 1.4 - Zvýšení podílu nemotorové dopravy na 
celkové přepravě obyvatel, snížení závislosti obyvatel 
měst na IAD a snížení negativních jevů IAD na ŽP

• Výstavba a rekonstrukce cyklostezek a 
společných stezek pro chodce a cyklisty 

• Výstavba a rekonstrukce komunikací pro 
bezmotorová vozidla

• Realizace opatření na stávajících 
komunikacích vedoucí ke zvýšení
bezpečnosti cyklistů



SC 1.9 - Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
SC 1.10 - Snížení energetické náročnosti ve veřejných budovách 
SC 1.11 - Nastavené kvalitní strategické plánování

• Podpora zateplovacích systémů budov
• Podpora prvků budov podporujících techniku 

pasivního vytápění a chlazení
• Instalace inteligentních měřících systémů
• Podpora vícenákladů na dosažení standardu budovy 

s téměř nulovou spotřebou (u nových budov)
• Podpora zpracování nízkouhlíkových strategií města



OPPIK 2014-2020

• Prioritní osa 3 - Udržitelné hospodaření s energií a 
rozvoj inovací v energetice
3.1 - Zvýšení podílu využívání OZE v rámci energetického mixu 
ČR

3.2 - Snižování energetické náročnosti podnikatelského sektoru 
a rozvíjení energetických služeb

3.3 - Modernizace a rozvoj přenosových a distribučních sítí
3.4 - Větší uplatnění výzkumu a inovací v energetice a zvýšení

využívání druhotných surovin
3.5 - Zvýšení využití a zavádění kombinované výroby elektřiny 

a tepla



Integrované přístupy územního rozvoje

• Integrované územní investice (ITI)
• Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

• Společný akční plán (JAP)



Integrované územní investice

• městský rozvoj (městské aglomerace – 300 
až 400 tis. obyvatel)

• investice z více než jedné prioritní osy 
jednoho nebo více operačních programů

• možnost delegace implementace částí
různých prioritních os na místní samosprávu

Nové integrované nástroje



Integrované územní investice

Nové integrované nástroje

V Moravskoslezském kraji připravujeme integrovanou 
územní investici:

Integrovan á územn í investice pro územ í
ostravské aglomerace

(memorandum pěti statutárních měst v kraji)





Chytřejší Moravskoslezský kraj

To je kraj

•dobře připravený uchopit příležitost EU fondů
2014+,
•promyšleně plánující,

•sladěný, spolupracující
a realizující efektivní a prospěšné projekty, které
přispívají k rozvoji kraje.



Co je Moravskoslezsko 2020: Chytřejší kraj?

Program koordinovaných projektů, jejichž cílem je připravit se na 

programovací období Strukturálních fondů EU 2014 – 2020.

Nositelé projektů:
•Úřad Regionální rady ROP Moravskoslezsko
•Krajský úřad Moravskoslezského kraje

•Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

•Agentura pro regionální rozvoj
•statutární města





Štěstí přeje připraveným!

www.dobra-rada.cz
www.rr-moravskoslezsko.cz/eu2014

www.chytrejsikraj.cz


