Prioritní osy oblasti podpory, cíle vybraných OP

•

•

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Rozvoj informačních systémů, monitorovacích systémů a vyhodnocování účinnosti realizace aktivních
opatření na trhu práce, podpora analytické činnosti v oblasti úspěšnosti poradenských, vzdělávacích a

1. Adaptabilita

zprostředkovatelských aktivit.

3. Sociální integrace a rovné příležitosti

1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
•

Rozvoj, zavádění a podpora nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v souladu s Národním
programem reforem ČR (Národní lisabonský program).

Rozvoj podnikových systémů řízení lidských zdrojů a rozvoje lidských zdrojů s využitím inovativních
přístupů.

3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb
•

Přímá podpora osob ohrožených sociálním vyloučením nebo vyloučených ze společnosti a z trhu

•

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců.

•

Motivace zaměstnavatelů k prosazování odborného vzdělávání v rámci organizace.

•

Podpora zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb.

•

Posílení udržitelnosti pracovních míst.

•

Podpora oblasti prevence sociálního vyloučení a oblasti prevence kriminality.

práce.

1.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků
•

•

Zabezpečení požadované kvalifikační struktury zaměstnanců v restrukturalizovaných organizacích pro
•

jejich pracovní mobilitu jak ve vlastní organizaci, tak pro trh práce;
•

3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit

Nové pracovní uplatnění a příprava na nová pracovní místa, včetně poradenství, rekvalifikace a

•

2. Aktivní politiky trhu práce

•

Podpora zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb směřujících k integraci příslušníků sociálně
vyloučených romských komunit, včetně podpory v přístupu k investiční podpoře.

2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti

•

Přímá podpora příslušníků sociálně vyloučených romských komunit, kterým je omezen přístup ke
službám a na trh práce.

odborné praxe.

•

Posílení managementu a řízení subjektů a organizací poskytujících služby pro cílové skupiny nebo
podporujících poskytování sociálních služeb.

Zvýšená péče zaměstnancům, kteří se z věkových a zdravotních důvodů obtížněji uplatňují na trhu
práce;

•

Podpora systémových aktivit v systému sociálních služeb především ve vztahu k zákonu o sociálních
službách, souvisejícím právním normám a k transformaci sociálních služeb.

•

Realizace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.
Zvýšení efektivnosti využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a zavádění nových či inovovaných

•

Podpora oblasti prevence sociálního vyloučení a oblasti prevence kriminality.
Podpora systémových aktivit systému sociálních služeb pro příslušníky sociálně vyloučených romských
komunit, především ve vztahu k zákonu o sociálních službách, souvisejícím právním normám a k

nástrojů.

transformaci sociálních služeb, včetně podpory evaluace efektivnosti služeb.

•

Podpora preventivních opatření na trhu práce.

•

Podpora motivačních nástrojů.

směřujících k integraci příslušníků sociálně vyloučených romských komunit, včetně podpory partnerství

•

Podpora zprostředkovatelských aktivit a vytváření nových pracovních míst či podpora pracovních míst

na místní a regionální úrovni.

•

vyčleněných na trhu práce pro konkrétní osobu.
•

3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce

Rozvoj spolupráce se sociálními partnery a dalšími institucemi spolupracujícími na trhu práce.

•

2.2 Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti a jejich
rozvoj
•

Podpora a rozvoj poradenských služeb a jejich aplikací, vedoucí k aktivizaci a motivaci k vyhledávání
zaměstnání a jeho udržení prostřednictvím nástrojů politiky zaměstnanosti.

•

Podpora a rozvoj speciálních zaměstnaneckých nástrojů a opatření k realizaci nových cest k
začleňování a k návratu znevýhodněných osob na trh práce, k jejich sociální a pracovní integraci.

Posilování a transformace služeb zaměstnanosti, včetně vytvoření a rozvoje nestátních institucí trhu
práce, posílení personálního zabezpečení Služeb zaměstnanosti, zvýšení kvalifikační úrovně

•

Posílení kapacity a řízení subjektů a organizací poskytujících nebo podporujících poskytování služeb

•

Podpora tvorby a aplikace integrovaných programů pro znevýhodněné skupiny na trhu práce založené

zaměstnanců služeb zaměstnanosti spolupracujících organizací včetně modernizace stávající

na zapojení místních společenství a občanských iniciativ, sociálních partnerů, podniků na všech

technické infrastruktury úřadu služeb zaměstnanosti a úrovní poskytovaných služeb.

úrovních.

Rozvoj a rozšíření standardu přístupu a služeb pro jednotlivé skupiny uchazečů a zájemců o
zaměstnání, posílení role individuálního přístupu ke klientovi.
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3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného
života
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•

Podpora zaměstnatelnosti žen a odstraňování překážek bránících ženám v účasti na trhu práce.

•

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.

•

Sladění profesního a rodinného života prostřednictvím inovativních nástrojů v zaměstnavatelské sféře,

•

Vybudování systému včasné péče o děti se sociokulturním znevýhodněním.

•

Prevence rasismu a xenofobie a vzdělávání dětí cizinců žijících na území ČR.

zejména motivace k zavádění opatření přívětivých k rodině
•

Rozvoj různých typů služeb péče o děti a usnadnění přístupu k nim za účelem sladění práce a rodiny,
podpora individuální péče o děti do 2 let a individuální i kolektivní péče o děti od 2 let

•

4. Veřejná správa a veřejné služby

•

•

Zvýšit kvalitu regulace.

Realizace DVPP podporující rozvoj a zvyšování kompetencí pedagogů. (s důrazem na realizaci
kurikulární reformy, výuku cizích jazyků a využívání ICT ve výuce) a řídících pracovníků škol a
školských zařízení.

Zefektivnit vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj úředníků správních úřadů a úřadů územních
•

samosprávných celků a politiků včetně volených zastupitelů územních samosprávných celků.
•

Podpora systému a rozmanitých forem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a dalších
pracovníků škol a školských zařízení, návrh systému kariérního růstu.

4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
•

1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Zlepšit kvalitu řízení a managementu ve správních úřadech a v úřadech územních samosprávných
celků.

Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol.

2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
2.1 Vyšší odborné vzdělávání

•

Zmírnit regionální rozdíly v poskytování veřejných služeb a zajistit jejich adekvátní dostupnost.

•

Zvýšit transparentnost a otevřenost správních úřadů a úřadů územních samosprávných celků.

•

Inovace a zvýšení kvality vzdělávacích programů vyšších odborných škol s cílem zvýšení uplatnitelnosti
absolventů VOŠ na trhu práce.

5. Mezinárodní spolupráce

•

Zvýšení odborných, pedagogických a manažerských schopností pedagogických pracovníků VOŠ.

2.2 Vysokoškolské vzdělávání

5.1 Mezinárodní spolupráce
•

Zvýšit efektivnost strategií a politik v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti.

•

Inovace a zvýšení kvality studijních programů vysokých škol.

•

Rozvoj partnerství, paktů a iniciativ v oblasti lidských zdrojů a zaměstnanosti

•

Zvýšení uplatnitelnosti absolventů vysokých škol na trhu práce.

2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
1. Počáteční vzdělávání

Dokončení kurikulární reformy, realizace počátečního vzdělávání založeného na osvojování klíčových
kompetencí, univerzálně vynutitelných pro uplatnění na trhu práce a pro další vzdělávání.

•

Rozvoj partnerství a síťování mezi školami a dalšími subjekty, které se zabývají vzděláváním a
výchovou.

•

•

Rozvoj informačních aktivit a kariérového poradenství k zajištění profesní orientace, efektivní volby

Popularizace výzkumu a vývoje a jeho výsledků.

•

Zvýšení efektivity přenosu poznatků výzkumných a vývojových aktivit k jejich využití.

•

Zvýšení schopnosti vzdělávacích institucí reagovat na požadavky trhu práce.

3. Další vzdělávání
3.1 Individuální další vzdělávání
•

Zvýšit kvalitu obecných a odborných kompetencí obyvatel ČR.

Zajištění kvality ve vzdělávání prostřednictvím zavádění systémů externí a interní evaluace ve

•

Zvýšit motivaci a posílit aktivní postoj jednotlivců k dalšímu vzdělávání.

3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
Rozvoj a uplatňování pedagogických metod a forem výuky podporujících rovný přístup ke vzdělávání, a
zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér rovného přístupu.
•

•

vzdělávací cesty a prevence předčasných odchodů.

vzdělávání a zavádění systémů řízení kvality.

•

Zvýšení atraktivity a zlepšení podmínek pro pracovníky ve výzkumu a vývoji.

2.4 Partnerství a sítě

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
•

•

•

Podpořit kvalitu a rozsah nabídky v oblasti dalšího vzdělávání.

•

Podpořit provázanost dalšího vzdělávání s počátečním vzdělávání.

4. Systémový rámec celoživotního učení
4.1 Systémový rámec počátečního vzdělávání

Rozvoj poradenství a asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb.
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1

•

Dokončení kurikulární reformy prostřednictvím tvorby a realizace ŠVP .

•

Vytvoření systému vzdělávání zaměřeného na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků.

•

Zkvalitnění systému vzdělávání podporou změny přístupu učitelů k žákům a sobě navzájem.

•

•

Zavedení komplexního systému hodnocení kvality činností institucí terciárního vzdělávání a institucí
VaV.

•

Realizace komplexního systému řízení kvality činností institucí terciárního vzdělávání.

•

Zlepšení systému řízení institucí terciárního vzdělávání a institucí VaV.

•

Optimalizace systému financování terciárního vzdělávání.

•

Zavedení a zlepšení projektového řízení v institucích terciárního vzdělávání a institucích VaV .

•

•

Specifickým cílem je zkvalitnění a rozšíření hlásného a předpovědního povodňového systému,
zpracování map povodňového rizika, vypracování a realizace plánu zvládání rizik povodní v souladu s

4.2 Systémový rámec terciérního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu
a vývoji
•

Specifickým cílem je zabezpečení bezproblémového zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodou.

1.3 Omezování rizika povodní

evropskou legislativou, včetně realizace vybraných protipovodňových opatření a posílení informační a
komunikační podpory povodňových orgánů na všech stupních státní správy.

2. Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
2.1 Zlepšování kvality ovzduší
•

Specifickým cílem je snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí ze spalovacích
2

procesů objektech nenapojených na CZT , z energetických systémů, včetně systémů CZT a omezením
primární prašnosti a resuspenze z povrchů.

2.2 Omezování emisí

Podpora podnikání, podnikatelského přístupu a inovačních řešení v institucích terciárního vzdělávání a

•

Specifickým cílem je snížení emisí NOX a SO2 zejména u velkých a zvlášť velkých spalovacích zařízení

VaV.

s cílem splnění národního emisního stropu ČR pro tyto látky a snížení emisí prachových částic, dále

Podpora technických a přírodovědných oborů včetně odborné činnosti mládeže.

snížení emisí VOC u zdrojů znečišťování ovzduší s cílem splnění národního emisního stropu ČR pro
3

VOC a snížení emisí NH3 u zdrojů znečišťování ovzduší s cílem splnění národního emisního stropu

4.3 Systémový rámec dalšího vzdělávání

ČR pro NH3.

•

Vytvořit rámec pro fungující trh při poskytování dalšího vzdělávání.

•

Vytvořit zásady a určit možné formy financování dalšího vzdělávání a posílit sledování efektivity

3. Udržitelné využívání zdrojů energie
3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení
využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny

prostředků vynaložených na oblast dalšího vzdělávání.
•

Zvýšit obecnou úroveň motivace k dalšímu vzdělávání zejména prostřednictvím ověřování a uznávání

•

výsledků dalšího vzdělávání na celostátní i krajské úrovni a dalšího vzdělávání zejména v oblasti
klíčových kompetencí, které jsou vymezeny rámcovými vzdělávacími programy (např. jazykové,

ústavech sociální péče, školách, domovech důchodců, mateřských školách, nemocnicích, hospicích

informační dovednosti a vzdělávání v komunikačních technologiích), včetně zvýšení obecné motivace k

aj.). Důležitým cílem je i zvýšení kapacity OZE pro výrobu elektrické energie a kombinovanou výrobu

dalšímu vzdělávání pomocí finanční stimulace.
•

elektrické energie a tepla .

Zlepšit dostupnost poradenských služeb a posílit systém informací o vzdělávacích možnostech v

3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

oblastech dalšího vzdělávání.
•

Specifickým cílem je zejména zvýšení kapacity OZE pro vytápění objektů a ohřev teplé vody v sektoru
rozpočtové sféry s vysokým potenciálem nákladově efektivních řešení (např. v obecních objektech,

•

Zlepšit spolupráci se sociálními partnery v oblasti dalšího vzdělávání.

Specifickým cílem je snížení spotřeby energie v oblasti konečné spotřeby, zejména energie na vytápění
objektů nepodnikatelské sféry. Důležitým cílem oblasti podpory je zvýšení podílu výroby tepla a
elektřiny z procesu produkce odpadního tepla.

OP Životní prostředí

4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady

1.1 Snížení znečištění vod
•

Specifickým cílem je významné snížení znečištění a eutrofizace povrchových vod a zavedení
komplexního sledování a hodnocení stavu vod včetně technického vybavení, a to zejména z pohledu
kvalitních laboratorních analýz a komplexního hodnocení výsledků a jejich poskytování veřejnosti

•

Snižování měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu,

•

Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů,

•

Minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s odpady.

4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží

prostřednictvím tvorby, vedení a aktualizace databází a digitálních mapových podkladů.

1.2 Zlepšení jakosti pitné vody
2
1

3

ŠVP – školní vzdělávací programy
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CZT - Centrální zásobování teplem
VOC - Těkavé organické látky
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•

Zvýšení počtu inventarizovaných kontaminovaných míst,

•

Zvýšení připravenosti sanace staré ekologické zátěže formou zpracování analýz rizika,

•

6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny
•

Snížení počtu rizikových kontaminovaných (prioritních) lokalit se starou ekologickou zátěží v ČR.

6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické
činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů
podzemních vod

5. Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik
5.1 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik
•

rozvoj a inovace technik přispívajících ke snižování průmyslového znečištění,

•

BAT – vytvoření institucionálního zázemí pro výzkum BAT, investiční podpora rozvoje, aplikace a

•

pásem a vyhledání nových zdrojů podzemních vod pro zásobování obyvatelstva, zajištění dalších

7. Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

rozvoj a tvorba informačních systémů o znečišťování životního prostředí a snižování environmentálních
rizik, včetně vybudování infrastruktury pro identifikaci zdrojů znečištění a sběru dat,

•

neobnovitelných zdrojů, odstranění negativních následků hornické činnosti realizované v minulosti.

podpora aplikace environmentálně příznivých technik snižujících znečištění životního prostředí a
technik, vedoucích ke snižování environmetálních rizik,

•

7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů,
poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací
•

výzkum znečišťujících látek a monitorovacích metod,
vybudování infrastruktury pro identifikaci zdrojů emisí,

•

podpora výzkumu, vývoje a aplikace technologií snižujících znečištění životního prostředí a snižování

•

•

podpora hodnocení a snižování rizik používání GMO,

•

vytvoření informačních systémů prevence závažných havárií.

•

zabezpečení kvalitní infrastruktury pro realizace programů vzdělávání o interdisciplinárních a
ekonomických souvislostech problematiky životního prostředí a udržitelného rozvoje (obnovitelné zdroje
a úspory energie, inovační efekty, dopady na zaměstnanost, nákladově efektivní řešení apod.),

•

zabezpečení nabídky kvalitních odborných materiálů a pomůcek investičního charakteru pro
environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, např. tvorba filmů a videopořadů, investice do

6. Zlepšování stavu přírody a krajiny

vybudování elektronického portálu nebo internetových řešení (vyjma správních režií a provozních

6.1 Implementace a péče o území soustavy Natura 2000
•

zabezpečení kvalitní infrastruktury (materiálního a provozního zázemí) pro poskytování informací o
životním prostředí prostřednictvím sítí environmentálních informačních center,

environmentálních rizik,
vytvoření ucelené soustavy monitorování rizik chemických látek a jejich omezování,

zabezpečení kvalitní infrastruktury (materiálního a provozního zázemí) pro realizaci programů
environmentálního vzdělávání a pro environmentální poradenství proporcionálně ve všech krajích,

•

•

Specifickým cílem je provedení sanace a stabilizace nejnebezpečnějších sesuvů a skalních masivů a
zajištění jejich monitorování, zpracování a přehodnocení zásoby podzemních vod, revize ochranných

zavádění technik na principu preventivního přístupu k ochraně ŽP,
•

Specifickým cílem je zvýšení počtu, rozlohy a přírodní kvality segmentů přírodního charakteru v
zastavěných územích a odstranění nevyužívaných staveb a dalších zátěží z chráněných území.

nákladů), tvorba multimediálních výukových pomůcek investičního charakteru, dalších didaktických
pomůcek investičního charakteru, zřízení naučných stezek apod.

Specifickým cílem je zajištění podkladů pro vyhlášení schválených evropsky významných lokalit a
zajištění podkladů pro naplnění povinnosti monitoringu podle Směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně
volně žijících ptáků a Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících

Integrovaný operační program

živočichů a planě rostoucích rostlin.

1. Modernizace veřejné správy

6.2 Podpora biodiverzity
•

Specifickým cílem je posílení populací ohrožených druhů rostlin a živočichů a jejich biotopů, posílení

6.3 Obnova krajinných struktur
•

Specifickým cílem je zvýšení počtu a plochy založených a obnovených krajinných prvků a prvků
územních systémů ekologické stability, zlepšení přírodních poměrů v lesích a zlepšení stavu lesních
půd.

zlepšit úroveň služeb elektronické veřejné správy

•

zvýšit využívání internetu občany pro komunikaci s veřejnou správou

•

snížit administrativní zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru

2. Zavádění ICT v územní veřejné správě
2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě

6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny
•

1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
•

biologické rozmanitosti na úrovni stanovišť a snížení antropogenních vlivů na přírodu a krajinu.

Specifickým cílem je náprava v minulosti nevhodně upravených toků, nevhodných odvodnění a jiných
zásahů negativně ovlivňujících vodní režim v krajině, zvyšování retenční schopnosti krajiny a snížení
výskytu negativních vlivů vodní eroze a sucha.

•

zvýšit úroveň služeb elektronické veřejné správy na regionální a místní úrovni,

•

snížit administrativní zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru.

3. Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
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3.1 Služby v oblasti sociální integrace
•

•

•

zařízení, které jim umožní život v přirozeném prostředí a jejich podporu při vstupu na trh práce;
•

•

zajištění udržitelného zaměstnání znevýhodněných skupin v běžném podnikatelském prostředí včetně
jejich individuálního rozvoje a podpory poskytování sociálních služeb.

•

zvýšit atraktivitu regionů pro obyvatele, investory a návštěvníky.

•

národních sítí zdravotnických zařízení se zeměmi EU prostřednictvím řízené modernizace či obnovy

minimalizace sociálního vyloučení osob způsobeného následky nezdravého životního stylu a následky
akutních a trvalých poškození zdraví prostřednictvím podpory primární a sekundární prevence

•

rozšířit a zkvalitnit kulturní služby a zlepšit jejich dostupnost,

dosažení srovnatelných standardů kvality péče a bezpečnosti provozu specializovaných pracovišť
přístrojového vybavení a technického zázemí;

•

•

5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví
•

•

zkvalitnění technického stavu bytových domů postavených v hromadné bytové výstavbě,

•

posílení sociální integrace v případě vybraných romských lokalit.

5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik

zdravotních rizik a zvýšením kvality systému následné a dlouhodobé péče;

•

zvýšení kvality a efektivity systému péče o zdraví a optimalizace a racionalizace nákladů na tuto péči

•

•

vytvoření nové datové a informační základny informací o území využitelné i pro řízení, monitoring a

•

vytváření předpokladů pro hospodárné využívání infrastruktury a potenciálu území.

rozvoj institucí služeb zaměstnanosti
podpora rozvoje a zvýšení úrovně služeb zaměstnanosti pro klienty služeb zaměstnanosti vedoucích ke
zvýšení zaměstnatelnosti a uplatnitelnosti na trhu práce

OP Přeshraniční spolupráce Česko – Polsko
1. Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik

3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a šíření rizik
•

zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití

hodnocení rozvoje území ve sféře regionálních rozvojových aktivit,

zavádění a podpora nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v souladu s Národním programem
reforem ČR a posílení aplikace současných nástrojů politiky zaměstnanosti

•

zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území,

a prostorového uspořádání území,

3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti

•

zlepšení prostředí pro obyvatele sídlišť ohrožených chátráním a sociálním vyloučením vč. zvýšení
bezpečnosti a zlepšení image těchto částí měst,

prostřednictvím modernizace, inovace a zajištění dostupnosti „know-how“.

•

zvýšit úroveň a dostupnost odborných veřejných služeb v oblasti péče o kulturní dědictví, jeho využití a
prezentace,

zajištění dostupnosti sociálních služeb ve vybraných sociálně vyloučených romských lokalitách, které
umožní integraci cílových skupin do společnosti a na trh práce;

technicky rehabilitovat a optimálně využít vybrané památky národního významu k podpoře
ekonomického a sociálního růstu ČR,

zajištění sociálních služeb v souladu s individuálními potřebami uživatelů vybraných pobytových

1.1 Posilování dostupnosti

zdokonalit infrastrukturu systému prevence, monitoringu a řešení rizik a mimořádných událostí včetně
systému logistiky a komunikace základních složek IZS ČR (navzájem a s občany), zvýšení jejich

•

kompatibility se záchrannými a bezpečnostními strukturami EU
•

vybudovat Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek IZS ČR

•

zvýšit kvalitu a dostupnost veřejných služeb poskytovaných ve vztahu k bezpečnosti občanů

dostupnost území, adaptace hraniční infrastruktury pro nové účely, parkoviště s významem pro
cestovní ruch)
•

•

4.1 Národní podpora cestovního ruchu
zvýšení počtu subjektů napojených na rezervační systém CR,

•

zajištění zvýšení kvality poskytovaných služeb CR, jejich jednotnou certifikaci a standardizaci,

•

zkvalitnění statistik a informací o cestovním ruchu,

•

zvýšení počtu propagačních nebo marketingových produktů CR.

zlepšování dopravní obslužnosti příhraniční oblasti, budování integrovaných dopravních systémů
(veřejná doprava apod.)

4. Národní podpora cestovního ruchu

•

modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury lokálního a regionálního významu v příhraničí (např.
silnice, modernizace železniční infrastruktury s cílem zlepšit bezpečnost nebo zvětšit dopravní

rozvoj informačních a komunikačních technologií

1.2 Ochrana životního prostředí
•

podpora rozvoje a modernizace environmentální infrastruktury (zásobování vodou včetně stanic úpravy
vody, vodovodních sítí; ČOV a kanalizace; nakládání s odpady; zásobování energiemi a podpora
využívání obnovitelných zdrojů energií)

•

5. Národní podpora územního rozvoje

péče o přírodu a krajinu (např. biodiverzita, revitalizace lokálního významu, trvalá péče a prevence
ekologických škod, zlepšení stavu ovzduší, vodní ekosystémy, retence vody v území, ekologická
stabilita)

5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví
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1.3 Prevence rizik
•

3.3 Fond mikroprojektů

podpora rozvoje záchranných služeb, předcházení environmentálním a technologickým rizikům,

•

podpora aktivit spojených s monitoringem a řešením rizik životního prostředí (např. prevence, živly,

posilování přeshraničních vazeb obyvatel a institucí poskytujících veřejné statky a služby realizací
nejmenších projektů Programu

povodně, prevence ekologických škod, environmentální vzdělávání, výzkum a výchova) a výměna
zkušeností.

Program rozvoje venkova

2. Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu

1. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví

2.1 Rozvoj podnikatelského prostředí
•

posilování konkurenceschopnosti MSP, rozvoj informačních a komunikačních technologií a návazných

•

služeb, spolupráce hospodářských komor, podnikatelských svazů, spolupráce v oblasti poradenství při
zakládání podniků a poskytování průběžného poradenství pro existující firmy, marketingu, propagace,

•

propagace a rozvíjení spolupráce mezi subjekty trhu práce (včetně podpory osob vracejících se na trh
práce, předcházení jevu sociálního vyloučení) a rovnost příležitostí na trhu práce, koordinovaná

2. Zlepšování životního prostředí a krajiny
•

opatření na trhu práce (systémové změny, odstraňování diskriminace)
•

životního prostředí na zemědělské půdě a v lesních oblastech s vysokou přírodní hodnotou.

spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje, vzdělávání, inovací a v oblasti transferu know-how technologií
•

ochrana a obnova kulturního a přírodního bohatství, řemeslných tradic, ochrana a obnova památek

•

objektů, rázu kulturní krajiny, rozvoj cyklistických tras a stezek, hippostezek, turistických a lyžařských
stezek a tras, další doprovodné infrastruktury CR a zlepšení vybavenosti pro volnočasové aktivity

3. Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova
•

podpora rozvoje služeb cestovního ruchu (např. výstavba a vybavení vhodných objektů pro poskytování
služeb v cestovním ruchu, zřizování a činnost turistických informačních center, činnost organizací CR,
tvorba nových produktů cestovního ruchu a jejich propagace, propagace přírodních hodnot a kulturního

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím stávajícího lesního potenciálu a
možností jeho rozšíření a zachování pozitivních funkcí lesa.

včetně sakrálních staveb, opevnění, historických urbanistických a technických komplexů, kulturních

Vytvořit pracovní místa a zajistit vyšší příjmovou úroveň obyvatel venkova rozvojem a diverzifikací
aktivit na venkově a podporou venkovské turistiky, zajistit naplnění závazků ČR v oblasti využití OZE

•

Vytvořit podmínky růstu ve venkovských oblastech. Zlepšit vybavení a vzhled vesnic a veřejných
prostranství a posílit sounáležitost obyvatel s místním prostředím a dědictvím venkova. Zabezpečit

dědictví včetně možnosti propagace mimo podporované území, zavádění a využívání ICT v CR,

rozvoj venkovské infrastruktury s cílem rozvoje malého a středního podnikání a zlepšení životního

podpora destinačního managementu)

prostředí venkovských sídel.

2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání
•

Ochrana jakosti povrchových a podzemních vodních zdrojů prostřednictvím opatření zaměřených na
protierozní ochranu a vhodné používání zemědělského půdního fondu.

2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu

•

Podpora zemědělských postupů šetrných k životnímu prostředí vedoucích k biologické rozmanitosti a
podpora vhodných zemědělských systémů pro zachování venkovské krajiny. Podpora ochrany

podporujících malé a střední podniky (sítě a klastry, vazby na vysoké školy a výzkumná pracoviště)

•

Vytvořit dynamické zemědělsko-potravinářské prostředí, rozšířit vzdělávání a poradenství a snížit
věkový průměr pracovníků v zemědělství.

podpora přeshraniční obchodní výměny, společná propagace, posilování inovačního potencionálu
•

Vytvořit silné zemědělsko-potravinářské odvětví, modernizovat zemědělské podniky, zavádět inovace a
zvýšit kvalitu produktů.

•

podpora spolupráce v oblasti vzdělávání, v přípravě na zaměstnání a celoživotním učení (včetně
zlepšení jazykových a odborných kompetencí, zvyšování kvalifikací a dovedností)

Přispět k vyšší úrovni vzdělanosti a uplatnění na trhu práce venkovských obyvatel rozvojem
poradenství a vzdělávání a zvýšit používání informačních a komunikačních technologií.

4. Leader

3. Podpora spolupráce místních společenství

•

Realizovat místní rozvojové strategie a spolupráci místních partnerství

3.1 Územní spolupráce veřejných institucí
•

podpora systémové a programové spolupráce (např. spolupráce územních samospráv, jimi zřízených

ROP Střední Morava

organizací, NGO a subjektů poskytujících veřejné služby, přeshraniční spolupráce při rozvoji území,
společné rozvojové koncepce), včetně podpory nezbytné doprovodné infrastruktury pro realizaci těchto
projektů

1.1 Regionální dopravní infrastruktura

3.2 Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit
•

1. Doprava

•

podpora společných kulturních a společenských projektů (živá kultura, výstavy, volnočasové aktivity,

zlepšení napojení regionu na nadregionální dopravní síť včetně zlepšení přístupu na TENT a na silnice
I. třídy,

společné akce pro obyvatele v pohraničí, obnova tradic), včetně podpory nezbytné doprovodné
infrastruktury pro realizaci těchto projektů
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•

zlepšení dostupnosti a propojení ekonomických a urbanizovaných regionálních center, významných
turistických lokalit a napojení periferních oblastí regionu na tato centra,

•

zlepšení plynulosti a zvýšení bezpečnosti dopravy na silnicích II. a III. třídy,

•

snížení negativních dopadů dopravy na životní prostředí,

•

zlepšení napojení průmyslových areálů na regionální síť silnic II. a III. třídy,

•

zlepšení dostupnosti regionu rozvojem regionálního letiště Bochoř.

zvýšení atraktivity a efektivnosti veřejné dopravy prostřednictvím opatření směřující k posilování

zvýšení atraktivity a efektivity veřejné dopravy výstavbou a modernizací přestupních terminálů a

obnova, modernizace a nákup vozidel ekologické drážní dopravy v rámci železničních regionálních tratí

•

výstavba segregovaných cyklostezek v rámci městských aglomerací.

3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu
•

zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj lázeňství, výstavnictví a kulturně-poznávací formy CR

•

rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní formy cestovního ruchu včetně budování a rozvoje

•

•

•

•

zvyšování atraktivity regionálních center prostřednictvím investic do infrastruktury a revitalizace území,
zvyšování atraktivity a kvality života v regionálních center prostřednictvím investic do rozvoje sociální
infrastruktury.

•

budování a rozvoj doplňkové a návazné infrastruktury využívané pro cestovní ruch.

•

zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj lázeňství, výstavnictví a kulturně-poznávací formy CR,

•

rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní formy cestovního ruchu včetně budování a rozvoje
vybavenosti v oblasti sportu a rekreace,

•

zvyšování atraktivity měst investicemi do infrastruktury a revitalizace území,

•

zvyšování atraktivity a kvality života ve městech investicemi do infrastruktury pro rozvoj vzdělávání,

•

zvyšování atraktivity a kvality života ve městech investicemi do infrastruktury pro rozvoj zdravotnictví,

•

zvyšování atraktivity a kvality života ve městech investicemi do infrastruktury pro rozvoj volnočasových

stavební úpravy kulturních a technických památek a zajímavostí s cílem zvýšení atraktivity území pro
CR,

zvyšování atraktivity a kvality života ve městech investicemi do infrastruktury pro rozvoj sociálních
služeb,

•

stavební úpravy kulturních a technických památek a zajímavostí s cílem zvýšení atraktivity území pro

3.3 Podnikatelská infrastruktura a služby

2.2 Rozvoj měst
•

rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní formy cestovního ruchu včetně budování a rozvoje

CR,

2.1 Rozvoj regionálních center

•

zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj lázeňství, výstavnictví a kulturně-poznávací formy CR,

vybavenosti v oblasti sportu a rekreace,

2. Integrovaný rozvoj a obnova regionu

•

stavební úpravy kulturních a technických památek a zajímavostí s cílem zvýšení atraktivity území pro

3.2 Veřejná infrastruktura a služby
•

1.3 Bezmotorová doprava
výstavba regionálně významných stezek a zajištění napojení na již existující páteřní síť,

zvýšení atraktivity území pro podnikání a kvalitu života prostřednictvím regenerace
brownfields.

cestovní ruch, budování a rozvoj doplňkové a návazné infrastruktury využívané pro cestovní ruch.

a v rámci městské hromadné dopravy ve městech Olomouc a Zlín.

•

zvyšování kvality života na venkově prostřednictvím investic do rozvoje sociální infrastruktury.

vybavenosti v oblasti sportu a rekreace,

snížení dopadů na životní prostředí a zvýšení dostupnosti veřejné dopravy pro občany se sníženou
schopností pohybu prostřednictvím obnovy vozidel veřejné dopravy,

•

•

3. Cestovní ruch

zastávek veřejné dopravy,
•

zvyšování kvality života na venkově prostřednictvím investic do infrastruktury a revitalizace území,

•

spolupráce a integrace jednotlivých druhů dopravy,
•

•

2.4 Podpora podnikání

1.2 Veřejná doprava
•

2.3 Rozvoj venkova

budování a rozvoj doplňkové a návazné infrastruktury využívané pro CR.

3.4 Propagace a řízení
•

realizace koordinovaného marketingu a propagace turistického ruchu v rámci regionu soudržnosti
Střední Morava,

aktivit,

•

•

zvyšování atraktivity a kvality života ve městech investicemi do rozvoje krizové infrastruktury,

•

•

zvyšování atraktivity a kvality života ve městech investicemi do úpravy infrastruktury s ohledem na

rozvoj regionálních agentur v oblasti řízení CR,
podpora koordinace rozvoje cestovního ruchu vytvořením systému destinačního managementu v
přirozených turistických oblastech, sdružujícího podnikatelské, veřejné i neziskové subjekty.

integraci marginalizovaných skupin společnosti,
•
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