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Organizace a průběh webináře

▪ Vypněte si prosím mikrofony po celou dobu prezentace

▪ Doporučujeme si také vypnout kameru (snižuje to 

požadavky na datový tok a zlepšuje kvalitu zvuku)

▪ V průběhu představení dotačních titulů můžete pokládat 

dotazy prostřednictví chatu (okno chatu zobrazíte přes 

na tlačítko „Zobrazit konverzaci“).

▪ Prezentace bude ke stažení na www.euromanagers.cz

v sekci „Co se děje“
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http://www.euromanagers.cz/


Přehled dotačních zdrojů 2021+
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REACT-EU 2020-2023 (N+3)
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Implementace prostřednictvím programu IROP 2014 - 2020

Nový SC 6.1 REACT-EU (stav říjen 2020)

• Projekty musí být dokončeny do roku 2023 (2020+3)

• Výzvy vyhlášeny koncem roku 2020 (průběžné), Alokace pro ČR pravděpodobně 1 

mld. EUR

• 25 % alokace REACT-EU na plnění cílů v oblasti změny klimatu (naplňováno skrze 

oblast IZS a domovy pro seniory)

• 100% míra spolufinancování projektů pro státní subjekty a 85 % pro ostatní žadatele

• Oblasti podpory:

1. Zdravotnictví (podíl na alokaci 56 %):

o Modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby

o Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty

o Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb

2. Integrovaný záchranný systém (podíl na alokaci 19 %)

3. Výstavba domovů pro seniory v pasivním standardu (podíl na alokaci 10 %)

4. Výstavba kabin pro sportovce (podíl na alokaci 15 %) – priorita je předmětem 

jednání



Nástroj pro oživení a obnovu/Národní plán obnovy 

2021-2026
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Alokace cca 180 mld. Kč

– 70% alokace dotační složky musí být zasmluvněno v r. 2022, 

zbytek do konce r. 2024.

– Tvorbu NPO koordinuje MPO, implementaci budou zajišťovat 

resorty podle věcné příslušnosti.

Věcné zaměření:

• Digitální transformace

• Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

• Vzdělávání a trh práce

• Instituce, regulace a podpora podnikání v reakci na Covid

• Výzkum, vývoj a inovace

• Zdraví a odolnost obyvatel



Nástroj na propojení Evropy

2021-2027 (N+2)
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Národní kohezní obálka (alokace cca 1,4 mld. EUR, 85% míra dotace)

• Musí být zasmluvněna do konce r. 2023

• Pouze dopravní záměry

Obecná obálka: soutěž v rámci EU

• Studie: míra dotace 50%

• Investice: míra dotace 30%

Předmět podpory:

– A) dopravní infrastruktura pro železniční, silniční, říční a námořní cesty se 

zřetelem k interoperabilitě, efektivitě, propojenosti a multimodalitě

– B) chytrá, udržitelná, multimodální, interoperabilní, zabezpečená a bezpečná 

mobilita

– C) energetika: tzv. CPI projekty a OZE v příhraničních regionech

– D) digitální infrastruktura: 5G a vysokokapacitní sítě pro internetovou konektivitu 

pro různé cílové skupiny



OP Spravedlivá transformace 2021-2027
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Očekávaná alokace 74 mld. Kč (bez převodu z ostatních fondů 44 mld. Kč) 

Implementace MŽP/SFŽP – počítá se i s grantovými schématy

• Operační program Spravedlivá transformace

• Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

o Umožňuje kombinaci investičních akcí a tzv. měkkých aktivit v jednom projektu

o Očekávaná alokace 74 mld. Kč (bez převodu z ostatních fondů 44 mld. Kč)

o OP nebude ve velkém rozsahu podporovat transformaci energetického sektoru a energetické úspory (to lze 

z Modernizačního fondu, OPŽP, OPTAK a Nová zelená úsporám)

• Hodnocení projektů a oblastí podpory zařazovaných do OP probíhá na základě čtyř kritérii:

1. připravenost (hodnotí se fáze přípravy projektu)

2. transformační potenciál (hodnotí se souvislost s odklonem od uhlí, další přidaná hodnota, synergické efekty);

3. příspěvek k naplňování energeticko-klimatických cílů (hodnotí se snižování emisí CO2 a zvyšování 

energetické účinnosti);

4. vliv na zaměstnanost (hodnotí se tvorba pracovních míst pro absolventy středních a vysokých škol, tvorba 

míst v sektoru obnovitelných zdrojů energie a tvorba míst v dalších sektorech).

Režim pro spravedlivou transformaci v rámci InvestEU

• podpora soukromých investic mimo jiné do udržitelné energie a dopravy

Úvěrový nástroj pro veřejný sektor

• grantová složka 1,5 mld. eur z rozpočtu EU a úvěrová složka 10 mld. eur ze zdrojů EIB

• podpora veřejných investic do oblastí, jako je energetická a dopravní infrastruktura, sítě dálkového vytápění, 

veřejná doprava, opatření v oblasti energetické účinnosti, sociální infrastruktura



ESI fondy ERDF 2021-2027 (N+2)
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• OP TAK / MPO / ČR mimo Prahu / alokace 67,8 mld. Kč

– Priorita 1: Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace

– Priorita 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP

– Priorita 3: Posun k nízkouhlíkovému hospodářství

– Priorita 4: Efektivnější nakládání se zdroji

– Priorita 5: Rozvoj digitální infrastruktury

• IROP / MMR / ČR, Praha vybrané priority přes ITI / alokace 120,1 mld. Kč

– Priorita 1: Zlepšení výkonu veřejné správy

– Priorita 2: Rozvoj městské mobility, revitalizace měst a obcí, ochrana obyvatelstva

– Priorita 3: Rozvoj dopravní infrastruktury

– Priorita 4: Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj 

kulturního dědictví

– Priorita 5: Komunitně vedený místní rozvoj a rozvoj kulturního dědictví 

• OP JAK / MŠMT / ČR / alokace 57,4 mld. Kč

– Priorita 1: Inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace

– Priorita 2: Sociálnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv



ESI fondy Fond soudržnosti 2021-2027 

(N+3)

| 9

OP ŽP / MŽP / Alokace 63,5 mld. Kč
vybrané priority financuje ERDF

– SC 1.1: Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti

– SC 1.2: Podpora energie z obnovitelných zdrojů

– SC 1.3: Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám

– SC 1.4: Podpora udržitelného hospodaření s vodou

– SC 1.5: Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

– SC 1.6: Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění

OPD / MD / Alokace 128,3 mld. Kč
Vybrané priority financuje ERDF

– Priorita 1: Evropská, celostátní a regionální mobilita

– Priorita 2: Celostátní silniční mobilita zajišťující konektivitu k síti TEN-T

– Priorita 3: Udržitelná městská mobilita (a alternativní paliva)



Modernizační fond 2021-2030
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Alokace 125 mld. Kč (bude se vyvíjet podle vývoje tržeb za prodej emisních povolenek)

IA = MŽP/SFŽP

ČR včetně Prahy

Na míru dotace má vliv, zda jde o prioritní projekt (=100% financování) nebo méně prioritní (max. 70%). 

Většina alokace má být určeno na financování odstraňování starých zdrojů znečištění a jejich nahrazování OZE.

• Programy

– HEAT Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (32,5mld.Kč)

– RES+ Nové obnovitelné zdroje v energetice (48-50 mld. Kč)

– ENERG ETS Opatření na snížení emisí skleníkových plynů pro zařízení ETS (166 mld. Kč)

– ENERG Zlepšení energetické účinnosti v podnikání (7,5 mld. Kč)

– TRANSCom Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru (6,3 mld. Kč)

– TRANSGov Modernizace veřejné dopravy (4,4 mld. Kč)

– ENERGov En. účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře (4,3 mld. Kč) 

– KOMUNERG Komunitní energetika (1,8 mld. Kč) 

– LIGHTPUB Modernizace soustav veřejného osvětlení (2,5 mld. Kč)



Euro Managers, s.r.o.
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