
OPERAČNÍ
PROGRAMY 2021–2027



Přehled dotačních programů EU na období 2021–2027
Dotační programy jsou financovány z různých fondů EU – viz obrázek. 

ERDF = Evropský fond pro regionální rozvoj

FS = Fond soudržnosti

ESF+ = Evropský sociální fond Plus

ENRAF = Evropský námořnický, rybářský a akvakulturní fond

FST = Fond spravedlivé transformace



Integrovaný regionální operační program (IROP)

❖ Regionální dopravní napojení s vazbou na síť TEN-T (silnice II. třídy)

❖ Rozvoj městské, příměstské a regionální dopravy (vč. vozového parku, 
přestupních terminálů atd.)

❖ Rozvoj cyklistické infrastruktury

❖ Zkvalitňování územní vzdělávací infrastruktury

❖ Sociální bydlení

❖ Účinné zabezpečení informačních systémů veřejné správy a adekvátní 
reakce na rostoucí kybernetické hrozby

❖ Infrastruktura sociálních služeb

❖ Podpora ochrany veřejného zdraví

❖ Modernizace urgentních příjmů

❖ Integrovaná onkologická, perinatologická s gerontologická péče

❖ Psychiatrická péče a následná a dlouhodobá péče

❖ Digitalizace a klientsky orientována veřejná správa

❖ Zkvalitňování veřejných prostranství v obcích a městech včetně zelené 
infrastruktury

❖ Ochrana obyvatelstva a prevence rizik

❖ Kulturní dědictví a cestovní ruch

Hlavní zaměření

• určeno pro všechny kraje ČR vč. Hl. města Praha

• financováno z ERDF = Evropský fond pro regionální rozvoj

• 5 priorit (+ technická pomoc) a 10 specifických cílů

• program naplňuje všechny cíle hlavní investiční politiky EU

• výše dotace EU je určena typem příjemců a kategorií regionů (méně 
rozvinutý, přechodový a rozvinutější) – max. 85 %-70 %-40 %

• využití integrovaných nástrojů – RAP (regionální akční plán), ITI a CLLD

Klíčové informace

Příjemci dotace

Kontaktní informace

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zprostředkující orgán: Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR)

Web OP: https://irop.mmr.cz/cs/

Podcast: IROP 2021–2027 (rozhovor se Zdeňkem Semorádem z MMR)

kraje, města, obce, dobrovolné svazky obcí, nebo jejich zřízené organizace, 
neziskové organizace, církve, veřejné a státní školy, vlastníci bytových domů a 
památek a i další typy žadatelů. 

Konkrétní příjemci budou uvedeni vždy u dané výzvy.

ALOKACE

125,2 MLD. KČ

https://mmr.cz/cs/uvod
https://www.crr.cz/
https://irop.mmr.cz/cs/
https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/podcasty-evropske-fondy-v-obdobi-2021-2027-v-novem?feed=Novinky


Operační program Životní prostředí (OPŽP)

❖ Ochrana a péče o přírodu a krajinu

❖ Zlepšení kvality ovzduší

❖ Ochrana a zlepšení stavu vody a vodního hospodářství

❖ Řešení sucha, povodňová prevence a opatření proti sesuvům půdy

❖ Sanace míst s ekologickou zátěží

❖ Vytvoření zázemí pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj

❖ Zavedení principů oběhové hospodářství a účinné využívání zdrojů

❖ Zvýšení energetické účinnosti a energetických úspor

❖ Efektivní a šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie

Hlavní zaměření

• určeno pro všechny kraje ČR vč. Hl. města Praha

• financováno z ERDF = Evropský fond pro regionální rozvoj a z FS = Fond 
soudržnosti

• 1 priorita (+ technická pomoc) a 6 specifických cílů

• program naplňuje cíle 2 hlavní investiční politiky EU (Zelenější Evropa)

• výše dotace EU je určena typem příjemců a kategorií regionů (méně 
rozvinutý, přechodový a rozvinutější) – max. 85 %-70 %-40 %

• využití integrovaných nástrojů – ITI a CLLD

• žádost o dotaci se bude podávat přes web OP

Klíčové informace

Příjemci dotace

Kontakt

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Web OP: www.opzp.cz/opzp-2021-2027/

Podcast:  OP ŽP 2021–2027 (rozhovor s Janem Křížem z MŽP)

Příjemci podpory dosud nejsou specifikováni (stav k 31. 5. 2021).

Předpoklad: veřejný sektor i soukromý sektoru (např. v oblasti oběhového hospodářství 
nebo ochrany ovzduší.)

Konkrétní příjemci budou uvedeni vždy u dané výzvy.

ALOKACE

62,4 MLD. KČ

https://www.mzp.cz/
http://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/
https://www.opzp.cz/poslechnete-si-co-se-chysta-v-novem-obdobi-operacniho-programu-zivotni-prostredi/


Operační program Doprava (OPD)

❖ Rozvoj a zkvalitnění liniové dopravní infrastruktury (vč. měst a jejich zázemí)

❖ Zavedení moderních technologií pro organizaci dopravy a snížení dopravní 
zátěže

❖ Zvýšení využití a dostupnosti alternativních paliv v dopravě

Hlavní zaměření Klíčové informace

Příjemci dotace

Kontakt

Řídící orgán: Ministerstvo dopravy

Zprostředkující subjekt: Státní fond dopravní infrastruktury

Web OP: https://www.opd.cz/stranka/OPD-2021

Podcast:  OPD3 2021–2027 (rozhovor s Markem Pastuchou z MD)

• určeno pro celé území ČR

• financováno z ERDF = Evropský fond pro regionální rozvoj a z FS = Fond 
soudržnosti

• 3 priority (+ technická pomoc) a 4 specifické cíle

• program naplňuje cíle 2 a 3 hlavní investiční politiky EU (Zelenější Evropa 
a Propojenější Evropa)

• u priority 2 bude výše dotace EU je určena kategorií regionů (méně 
rozvinutý, přechodový a rozvinutější) – max. 85 %-70 %-40 %

• využití integrovaných nástrojů – ITI 

Příjemci podpory dosud nejsou specifikováni (stav k 31. 5. 2021).

Konkrétní příjemci budou uvedeni vždy u dané výzvy.

ALOKACE

126,8 MLD. KČ

https://www.mdcr.cz/
https://www.sfdi.cz/
https://www.opd.cz/stranka/OPD-2021
https://www.opd.cz/stranka/Reditel-Odboru-fondu-EU-nastinil-v-podcastu-MMR-hlavni-cile-a-priority-OPD3


Operační program Jan Amos Komenský (OPJAK)

❖ Kurikula a metody výuky pro 21. století, rozvoj klíčových kompetencí

❖ Rovnost ve vzdělávání, jeho dostupnost a individuální přístup

❖ Rozvoj kapacit pro vzdělávání 

❖ Komplexní zlepšení přípravy a rozvoje pedagogických pracovníků

❖ Mobilita zaměstnanců ve výzkumu a vzdělávání a rozvoj mezinárodní 
spolupráce

❖ Zlepšování prostředí a rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj

❖ Spolupráce a funkční propojení veřejné správy, akademického, výzkumného 
a podnikatelského sektoru

Hlavní zaměření

• určeno pro celé území ČR

• financováno z ERDF = Evropský fond pro regionální rozvoj a z FS = Fond 
soudržnosti (priorita technická pomoc)

• 2 priority (+ 2x technická pomoc) a 6 specifických cílů, priorita 1 
zaměřena na výzkum a vývoj, priorita 2 na vzdělávání

• program naplňuje cíle 1 a 4 hlavní investiční politiky EU (Inteligentnější 
Evropa a Sociálnější Evropa)

• výše dotace EU je určena kategorií regionů (méně rozvinutý, přechodový 
a rozvinutější) – max. 85 %-70 %-40 %

• možnost využití finančních nástrojů není dosud specifikována 

Klíčové informace

Příjemci podpory dosud nejsou specifikováni (stav k 31. 5. 2021).

Předpoklad: veřejnoprávní subjekty (VŠ, výzkumné ústavy a organizace a 
jejich pracovníci), SŠ – ZŠ – MŠ a jejich zřizovatelé, …

Konkrétní příjemci budou uvedeni vždy u dané výzvy.

Příjemci dotace

Kontakt

Řídící orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Web OP: https://opvvv.msmt.cz/2021-plus

Podcast: OP JAK 2021–2027 (rozhovor s Václavem Velčovským z MŠMT)

ALOKACE

66,3 MLD. KČ

https://www.msmt.cz/
https://opvvv.msmt.cz/2021-plus
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/list/op-jan-amos-komensky


Operační program Zaměstnanost Plus (OPZ+)

❖ Zefektivnění veřejné správy pro poskytování kvalitních služeb

❖ Zvýšení účasti znevýhodněných skupin na trhu práce

❖ Modernizace institucí na trhu práce

❖ Podpora rovných příležitostí a slaďování pracovního a osobního života

❖ Fungující systém dalšího profesního vzdělávání 

❖ Podpora a využití pracovní mobility

❖ Sociální začleňování 

❖ Sociální bydlení

❖ Klientsky orientované sociální služby

❖ Zlepšování kvality a dostupnosti zdravotní péče

Hlavní zaměření

• program je nástupcem OP Zaměstnanost

• určeno pro celé území ČR

• financováno z ESF+ = Evropský sociální fond plus

• 4 priority (+ technická pomoc) a 8 specifických cílů

• program naplňuje cíl 4 hlavní investiční politiky EU (Sociálnější Evropa)

• výše dotace EU je určena typem příjemců a kategorií regionů (méně 
rozvinutý, přechodový a rozvinutější) – max. 85 %-70 %-40 %

• možnost využití finančních nástrojů je plánováno pouze v oblasti 
sociálního podnikání

Klíčové informace

Příjemci podpory dosud nejsou specifikováni (stav k 31. 5. 2021).

Konkrétní příjemci budou uvedeni vždy u dané výzvy.

Příjemci dotace

Kontakt

Řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Web OP: https://www.esfcr.cz/opz-plus

Podcast: OP Z+ 2021–2027 (rozhovor s Tomášem Novotným z MPSV)

ALOKACE

38,1 MLD. KČ

https://www.mpsv.cz/web/cz/ministerstvo
https://www.esfcr.cz/opz-plus
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/novinky/novy-operacni-program-zamestnanost-je-tematem-(1)


Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK)

❖ Výzkum, vývoj a inovace

❖ Digitalizace a rozvoj internetu – vysokorychlostní internet

❖ Růst konkurenceschopnosti malých a středních podniků

❖ Zvýšení přidané hodnoty výrobků a služeb podniků v produkčním řetězci

❖ Zavádění pokročilých technologií a principů průmyslu 4.0 ve firmách

❖ Modernizace a zefektivnění výroby, distribuce a akumulace energie

❖ Zvýšení energetické účinnosti a energetických úspor

❖ Zavedení inovativních nízkouhlíkových technologií

❖ Efektivní a šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie

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

❖ Využití brownfieldů pro podnikatelskou činnost

Hlavní zaměření

• Nástupce Operačního programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost (OP PIK)

• určeno pro celé území ČR mimo Hlavní město Praha

• financováno z ERDF = Evropský fond pro regionální rozvoj

• 5 priority a 10 specifických cílů

• program naplňuje cíle 1, 2 a 5 hlavní investiční politiky EU (Inteligentnější 
Evropa, Zelenější Evropa a Evropa bližší občanům)

• výše dotace EU je určena kategorií regionů (méně rozvinutý, přechodový 
a rozvinutější) – max. 85 %-70 %-40 %

Klíčové informace

zejména malé a střední podniky, ve vybraných prioritách a aktivitách i velké 
podniky nad 250 zaměstnanců

Konkrétní příjemci budou uvedeni vždy u dané výzvy.

Příjemci dotace

Kontakt

Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zelená informační linka: Agentura pro podnikání a inovace

Web OP: https://www.agentura-api.org/cs/op-tak/

Podcast: OP TAK 2021–2027 (rozhovor s Marianem Piechou z MPO)

ALOKACE

81,8 MLD. KČ

https://www.mpo.cz/
https://www.agentura-api.org/cs/
https://www.agentura-api.org/cs/op-tak/
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/list/op-technologie-a-aplikace-pro-konkurenceschopnost


Operační program Rybářství 

❖ Ochrana a obnova vodní biodiverzity

❖ Rozvoj sladkovodní akvakultury

❖ Propagace rybářství

❖ Podpora zpracovatelských kapacit

Hlavní zaměření

• určeno pro celé území ČR

• financováno z ENRAF = Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond

• 2 priority (+ technická pomoc) a 4 specifické cíle

• výše dotace EU je 70 %, příspěvek ze SR je dán typem příjemce 15-30 % 
(15 % pro obce a jejich příspěvkové organizace)

• hlavním cílem je konkurenceschopná, odolná a udržitelně se rozvíjející 
akvakultura

Klíčové informace

Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace (vč. Ministerstva 
zemědělství), veřejnoprávní subjekty (VŠ a výzkumné organizace), organizace 
producentů/sdružení organizací producentů, rybářské svazy a jejich pobočné 
spolky, podniky akvakultury, profesní organizace, zpracovatelé ryb, školy a 
školní podniky v odvětví rybářství, …

Příjemci dotace

Kontakt

Řídící orgán: Ministerstvo zemědělství

Web OP: http://eagri.cz/public/web/mze/

Podcast: OP Rybářství 2021–2027 (rozhovor s Pavlem Sekáčem z MZe)

ALOKACE

0,78 MLD. KČ

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/
http://eagri.cz/public/web/mze/
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/novinky/podcasty-evropske-fondy-v-obdobi-2021-2027-se-v-de


Operační program Spravedlivé transformace (OPST)

❖ Řešení sociálních, hospodářských a environmentálních dopadů 
transformace na klimaticky neutrální ekonomiku ve vybraných regionech.

❖ Cílem podpory je zejména zajistit dostatek pracovních míst pro pracovníky, 
kteří odcházejí z uhelného průmyslu i zlepšení životního prostředí. 

❖ Témata podpory:
• malé a střední podniky,
• výzkum a inovace,
• digitalizaci,
• čistou energii a energetické úspory,
• oběhové hospodářství,
• rekultivace a nové využití území,
• rekvalifikace a pomoc při hledání zaměstnání.

Hlavní zaměření

• určeno pro uhelné regiony – Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj, 
v uhelném sektoru pracuje v ČR více než 28 000 lidí

• financováno z FST = Fond spravedlivé transformace

• regiony si finanční prostředky rozdělí podle pěti (počet obyvatel, HDP, 
nezaměstnanost, plocha dotčená těžbou a počet zaměstnanců ve 
výzkumu a vývoji 

• z OP ST se bude těmto regionům poskytovat cílená podpora nad rámec 
ostatních EU fondů

• první výzvy by měly být vyhlášeny v roce 2022

Klíčové informace

Obce, kraje, malé a střední podniky, univerzity, výzkumné instituce a další.

Podporovat je možné i velké podniky, a to včetně podniků zařazených v 
systému obchodování s emisními povolenkami. 

Příjemci dotace

Kontakt

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Web OP: https://www.mzp.cz/cz/opst_2021_2027

Podcast: OP Spravedlivá transformace (rozhovor s Janem Křížem z MŽP)

ALOKACE

42,9 MLD. KČ

https://www.mzp.cz/
https://www.mzp.cz/cz/opst_2021_2027
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/programy/list/op-fond-spravedlive-transformace


Operační program Technická pomoc (OPTP)

❖ Řízení a koordinace Dohody o partnerství a tematicky zaměřených 
operačních programů

❖ Podpora horizontálních otázek a partnerů

❖ Podpora administrativní kapacity implementace

Cílem OP TP je umožnit a usnadnit čerpání a především zajistit efektivní využití 
finančních prostředků.

Hlavní zaměření

• určeno pro zprostředkující a řídící subjekty

• financováno z FS = Fondu soudržnosti

• OP TP má podpůrný charakter

• výše dotace EU je pro méně rozvinutý a přechodový region 65 % a max. 
30 % ze státního rozpočtu

• programový dokument není dosud uveřejněn

Klíčové informace

Místní akční skupiny (MAS), obce, kraje a dobrovolné svazky obcí v 
případech, kdy jsou jako nositelé územní dimenze (tj. nositelé ITI, CLLD a 
sekretariáty regionální stálé konference – RSK) příjemci projektů technické 
pomoci

Příjemci dotace

Kontakt

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj

Web OP: https://www.dotaceeu.cz/cs/microsites/op-technicka-
pomoc/uvodni-strana

ALOKACE

6,3 MLD. KČ

https://mmr.cz/cs/uvod
https://www.dotaceeu.cz/cs/microsites/op-technicka-pomoc/uvodni-strana

