
Priority 
NKR

Operační 
programy 

IROP
(EFRR)

OP Životní prost ředí
(FS, EFRR)

OP 
Doprava

(FS, EFRR) 

OP Technická 
pomoc

(EFRR, FS, 
ESF+)

OP Lidské 
zdroje
(ESF+)

OP Konkurence-
schopnost

(EFRR)

OP výzkum a 
vzdělávání

(EFRR, ESF+)

Rozvoj založený na inovacích a 
uplatn ění technologií

Vzdělaná spole čnost a lidský 
kapitál

Dostupnost a mobilita Udržitelný rozvoj území 
Nízkouhlíková ekonomika a 
odpov ědné využívání zdroj ů

OP 
Přeshrani ční 
spolupráce

(EFRR)

Řídící orgán 
= Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj

OP Rybá řství
(ENRF)

Řídicí orgán 
= Ministerstvo 
zemědělství

Řídicí orgán = 
Ministerstvo průmyslu a 
obchodu

Řídicí orgán 
= 
Ministerstvo 
dopravy

Řídicí orgán = 
Ministerstvo životního 
prostředí

Řídicí orgán = 
Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy 

Řídicí orgán = 
Ministerstvo práce 
a sociální věcí

Řídicí orgán = Ministerstvo pro místní 
rozvoj

Specifické 
cíle NKR

Řídicí orgán = 
Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj

Ochrana a zlepšení stavu 
vody a vodního hosp.

Oběhové hosp., odpady a 
účinné využívání zdrojů

Sanace míst s 
ekologickou zátěží a 
revitalizace brownfieldů

Zavedení principů 
digitální ekonomiky a 
průmyslu 4.0 ve firmách

Zvýšení energetické 
účinnosti a úspory 
energie

Podpora inovace 
prostřednictvím 
aplikovaného výzkumu a 
experimentálního vývoje

Podpora vzniku a 
zavádění inovativních 
nízkouhlíkových 
technologií a efektivní a 
šetrné využívání OZE

Zlepšení inovační 
schopnosti MSP

Zavedení moderních a 
vysoce účinných způsobů 
výroby, distribuce a 
akumulace tepelné 
energie

Modernizace a 
zefektivnění výroby, 
přenosu, přepravy, 
distribuce a akumulace 
energie

Zvýšení přidané hodnoty 
výrobků a služeb podniků 
v produkčním řetězci

Rozvoj a 
zkvalitnění 
dopravní 
infrastruktury

Využívání 
vozidel s 
alternativním 
pohonem ve 
veřejné 
dopravě

Zvýšení 
využití a 
dostupnosti 
alternativních 
paliv v 
dopravě

Zavedení 
moderních 
technologií 
pro 
organizaci 
dopravy a 
snížení 
dopravní 
zátěže

Efektivní 
využití 
multimodální 
nákladní 
dopravy

Zlepšení kvality ovzduší

Ochrana a péče o přírodu 
a krajinu

Ochrana a zlepšení stavu 
vody a vodního hosp.

Oběhové hosp., odpady a 
účinné využívání zdrojů

Sanace míst s ekologickou 
zátěží a revitalizace 
brownfieldů

Zvýšení energetické 
účinnosti a úspory energie

Podpora vzniku a 
zavádění inovativních 
nízkouhlíkových 
technologií a efektivní a 
šetrné využívání OZE

Vytvoření zázemí pro 
vzdělávání pro UR

Zkvalitňování veřejných 
prostranství a rozvoj 
zelené infrastruktury

Zavedení moderních a 
vysoce účinných způsobů 
výroby, distribuce a 
akumulace tepelné 
energie

Modernizace a 
zefektivnění výroby, 
přenosu, přepravy, 
distribuce a akumulace 
energie

Rozvoj zázemí pro 
kvalitní a relevantní 
výzkum

Zajištění rovného 
přístupu ke vzdělání

Zlepšení 
vzdělávacího 
systému s ohledem 
na moderní 
kompetence a 
potřeby trhu práce, 
mimo jiné s ohledem 
na digitalizaci 
průmyslu a 
společnosti

Podpora inovace 
prostřednictvím 
aplikovaného 
výzkumu a exp. 
vývoje

Zvýšení kompetencí 
a kvality pracovníků 
ve vzdělávání

Zkvalitnění 
strategického řízení 
VaVaI

Klientsky 
orientované 
sociální služby

Zvýšení účasti 
znevýhodněných 
skupin na trhu 
práce

Sociální 
začleňování

Kvalitní a dostupná 
zdravotní péče

Podpora rovných 
příležitostí a 
slaďování 
pracovního a 
osobního života

Modernizace 
institucí na trhu 
práce

Fungující systém 
dalšího profesního 
vzdělávání

Sociální bydlení

Ochrana 
obyvatelstva

Podpora a využití 
pracovní mobility

Rozvoj a zkvalitnění dopravní infrastruktury 
(regionální dopravní napojení s vazbou na 
síť TEN-T)

Rozvoj a zlepšení integrace dopravy

Klientsky orientované sociální služby

Zlepšení vzdělávacího systému s ohledem 
na moderní kompetence a potřeby trhu 
práce, mimo jiné s ohledem na digitalizaci 
průmyslu a společnosti (infrastruktura pro 
vzdělávání)

Využívání vozidel s alternativním pohonem 
ve veřejné dopravě

Zkvalitňování veřejných prostranství a 
rozvoj zelené infrastruktury

Ochrana, rozvoj a podpora kulturního 
dědictví

Zavedení moderních technologií pro 
organizaci dopravy a snížení dopravní 
zátěže

Kvalitní a dostupná zdravotní péče

Elektronizace výkonu veřejné správy a 
zavedení související infrastruktury

Účinné zabezpečení informačních a 
komunikačních systémů veřejné správy 
včetně složek IZS a adekvátní reakce na 
rostoucí kybernetické hrozby

Udržitelný cestovní ruch

Rozvoj bezmotorové dopravy

Sociální bydlení

Ochrana obyvatelstva

Zefektivnění 
veřejné správy 
pro 
poskytování 
kvalitních 
služeb

Další vybrané 
činnosti na 
podporu 
veřejné správy

Řízení a 
koordinace 
Dohody o 
partnerství

Podpora 
horizontálních 
otázek a 
partnerů

Podpora 
administrativní 
kapacity 
implementace

Podpora 
integrovaných 
nástrojů 
(CLLD, ITI, 
RSK)

Bude 
upřesněno na 
základě 
spolupráce 
se 
sousedními 
státy

Bude 
upřesněno na 
základě 
jednání s 
MZe

Pozn.: Specifické cíle NKR jsou uvedeny v pořadí dle výsledků druhé fáze prioritizace. S ohledem na specifičnost OP Technická pomoc jsou kurzívou uvedeny i další relevantní aktivity (nejedná se o specifické cíle NKR).
 


