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LEGISLATIVA EU PRO OBDOBÍ 2021+

• Víceletý finanční rámec

• v prosinci 2019 jednání Evropské Rady (ER) - přijetí dohody nepředpokládáno

• dohoda až v roce 2020

• závěry ER bude následně nutné promítnout do legislativního rámce

• „Obecné“ nařízení a nařízení o EFRR a FS

• probíhají trialogy (EK, Rada, EP)



PRINCIP PARTNERSTVÍ

• Platforma pro přípravu OP TAK – přes 40 stakeholderů

• Pracovní skupiny pro rozpracování specifických cílů, finančních nástrojů a
horizontálních témat

• Zahrnutí externích / nezávislých expertů zejména prostřednictvím externích analýz

• Bilaterální schůzky s ostatními ministerstvy či partnery



OPERAČNÍ PROGRAM MPO PRO OBDOBÍ 2021+
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NÁVRH STRUKTURY OP TAK
Priorita Cíl politiky Fond Vybraný specifický cíl dle nařízení k EFRR a FS

Priorita 1

Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, 

vývoje a inovací a jejich digitální transformace

CP 1 EFRR

SC 1.1 Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií

SC 1.2 Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády

SC 1.3 Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání

Priorita 2

Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP
CP 1 EFRR SC 2.1 Posílení růstu a konkurenceschopnosti MSP

Priorita 3

Posun k nízkouhlíkovému hospodářství
CP 2 EFRR

SC 3.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti

SC 3.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů

SC 3.3 Rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování na místní úrovni

SC 3.4 Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení

znečištění (čistá mobilita)

Priorita 4

Efektivnější nakládání se zdroji
CP 2 EFRR

SC 4.1 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám

(průmyslové hospodaření s vodou)

SC 4.2 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

Priorita 5

Rozvoj digitální infrastruktury
CP 3 EFRR SC 5.1 Zvýšení digitálního propojení



CÍL POLITIKY 1 – „INTELIGENTNĚJŠÍ“ EVROPA

• SC 1.1 Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií

• podpora inovační výkonnosti podniků a vytváření a rozvoj inovačního „ekosystému“

• SC 1.2 Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády

• zvýšení intenzity využívání inovací a digitálních technologií v rámci výroby a služeb

• SC 1.3 Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání

• rozvoj dovedností zaměstnanců a přiblížení specifickým potřebám firemního sektoru zejména ve smyslu
digitálních dovedností

• SC 2.1 Posílení růstu a konkurenceschopnosti MSP

• podpora vzniku a dalšího rozvoje inovativních MSP, zlepšení přístupu MSP k financím, zavádění prvků
Průmyslu 4.0, posílení internacionalizace MSP či podpora podnikatelské infrastruktury



CÍL POLITIKY 2 – „ZELENĚJŠÍ“ EVROPA

• SC 3.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti

• podpora opatření ke snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

• SC 3.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů

• podpora efektivního a šetrného využívání OZE a zvyšování jejich podílu v energetickém mixu

• SC 3.3 Rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování na místní úrovni

• modernizace a výstavba energetických soustav s implementací inteligentních prvků

• SC 3.4 Čistá mobilita

• podpora pořízení vozidel na alternativní pohon a budování dobíjecích a plnících stanic v podnicích

• SC 4.1 Průmyslové hospodaření s vodou

• podpora udržitelného hospodaření s vodou, opatření k řešení kontaminace, odtoku a kvality vody a její recyklace v podnicích

• SC 4.2 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

• podpora infrastruktury pro vyšší materiálovou recyklaci v průmyslu a využití inovativních technologií či důraz na materiálový ekodesign



CÍL POLITIKY 3 – „PROPOJENĚJŠÍ“ EVROPA

• SC 5.1 Zvýšení digitálního propojení

• modernizace, resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu



FORMY PODPORY

• Dotace a finanční nástroje

• Využití FN je předpokládáno ve většině SC – konkrétnímu určení však bude předcházet tržní analýza,
příp. ex-ante hodnocení v případě volby konkrétní formy FN

• Kromě již v současné době nastavených - záručních, úvěrových či ekvitních schémat budou nově
zavedeny FN v kombinaci s dotací

• Předpokládá se pokračování spolupráce s ČMZRB a skupinou EIB

• Příprava zjednodušeného vykazování výdajů (např. Marketing, zvažováno u OZE nebo čisté mobility)



DĚKUJI ZA POZORNOST


