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Nový přístup EU k období 2014–2020 

preferovány integrované přístupy, důraz je kladen na: 

► politiky založené na důkazech  

(Evidence Based Policy), 

► řízení podle výsledků (Results Based Management), 

► koncentraci zdrojů na nejvýznamnější problémy a 

potřeby (klíčové projekty) 

► 3 E princip (Účinnost, Účelnost a Hospodárnost) 



Dotace – Fondy EU 2014+ 

 Základním strategickým dokumentem je Dohoda o partnerství mezi 
Evropskou komisí a členským státem 

 Koncept tematické koncentrace - požadavek EK koncentrovat zdroje 
na menší počet priorit a přesné stanovení podílů jednotlivých fondů 
pro dosažení cílů strategie Evropa 2020.  

 Výraznou změnou je snížení počtu operačních programů a nahrazení 
Regionálních operačních programů tzv. integrovanými nástroji 
vymezenými ve Strategii regionálního rozvoje. 

 Nový rozměr kohezní politiky EU 2014 – 2020 = ÚZEMNÍ DIMENZE -  

• koncentrace prostředků z Evropských strukturálních a investičních 
fondů (ESIF) ve specifických typech území 

• zohlednění specifických regionálních potřeb  



Cíle Evropa 2020 
1. Zaměstnanost 

 Zaměstnat 75 % osob ve věkové kategorii od 20 do 64 let 

2. Výzkum a vývoj   

 Investovat do výzkumu a vývoje 3 % HDP Evropské unie 

3. Změna klimatu a udržitelné zdroje energie 

 Snížit emise skleníkových plynů o 20 % (nebo dokonce o 30 %,  

pokud k tomu budou vytvořeny podmínky) ve srovnání se stavem v roce 1990 

 Zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na 20 % 

 Zvýšit energetickou účinnost o 20 % 

4. Vzdělávání 

 Snížit míru nedokončení studia pod 10 % 

 Dosáhnout ve věkové kategorii od 30 do 34 let alespoň  

40% podílu vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva 

5. Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení 

 Snížit alespoň o 20 milionů počet lidí, kteří žijí v chudobě a sociálním  

vyloučení nebo jsou na pokraji chudoby a hrozí jim sociální vyloučení 

 



Operační programy 

Nová struktura operačních programů: 

 IROP Integrovaný regionální operační program  

 OPZ OP Zaměstnanost 

 OPVVV OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 OPPIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

 OPŽP OP Životní prostředí  

 OPD OP Doprava 

 PRV Program rozvoje venkova 

 OP Přeshraniční spolupráce  



PROGRAM  

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE  

ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKÁ REPUBLIKA  

PO1: Společné řízení rizik  

 IP1.1: Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním 

odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení 

 SC: Zvýšení přeshraniční akceschopnosti při řešení mimořádných událostí a 

krizových situací 

PO2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti 

 IP2.1: Podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního 

potenciálu jako součásti územní strategie pro konkrétní oblasti, včetně 

přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a 

rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů 

 SC: Zlepšení podmínek pro zaměstnanost využitím potenciálu přírodních a 

kulturních zdrojů regionu. 

 

 



PROGRAM  

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE  

ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKÁ REPUBLIKA  

PO3: Vzdělání a kvalifikace 

 IP3.1: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem 

získávání dovedností a celoživotního učení vypracováním a naplňováním 

společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení 

 SC: Zlepšení postavení osob vstupujících na přeshraniční trh práce 

PO4: Spolupráce institucí a komunit 

 IP4.1: Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a 

zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy podporou právní a správní 

spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi 

 SC: Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním 

regionu 

PO5: Technická pomoc 

 



OP Zaměstnanost 

PO3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 

3.1 Zvýšit efektivitu sociálních inovací  

a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ  

 
Sociální inovace = nová řešení (produkty, procesy, služby, organizační uspořádání, 

technologie, ideje, regulace, institucionální formy, funkce a role, sociální hnutí, 

intervence), která naplňují naléhavé sociální potřeby a zároveň vytvářejí nové 

sociální vztahy nebo spolupráce. 
 

POŽADAVKY: 

1. novost, tj. vzniklé řešení musí být v dané oblasti, sektoru, regionu či pro dané 

uživatele nové nebo aplikované novým způsobem; 

2. potřebnost, tj. řešení musí být explicitně zaměřeno na uspokojení sociální 

potřeby nebo využití příležitosti; 

3. impakt, tj. nové řešení musí být účinnější než řešení stávající. Zlepšení, které 

je pomocí nového řešení dosaženo, musí být měřitelné 
 

Cílem je vytvoření nového řešení, které dosáhne udržitelné systémové změny, tj. 

trvalé změny chování cílových skupin, a které vytvoří nové společenské vztahy a 

vazby. 


