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Vyhlášené výzvy v programech období 2014–2020  

(stav ke dni 31. ledna 2016) 

Dohoda o partnerství 

 K 31. lednu 2016 bylo od počátku programového období vyhlášeno za všechny programy 

programového období 2014–2020 celkem 187 výzev s alokací 245,5 mld. Kč (příspěvek EU). 

Tato částka představuje 37,9 % z celkové alokace období 2014–2020, která činí 648,0 mld. Kč 

(příspěvek EU).
1
 Ze všech programů doposud vyhlásil největší objem výzev Operační program 

Doprava, dále Operační program Zaměstnanost a Integrovaný regionální operační program. 

Tabulka č. 1 – Objem a počet vyhlášených výzev od počátku programového období v rozdělení 

dle programů (příspěvek EU) 

Operační program 
Vyhlášené výzvy Počet výzev 

v mld. Kč počet 

Integrovaný regionální operační program 32,7 20 

OP Doprava 84,0 5 

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 29,2 43 

OP Praha pól růstu ČR 1,1 10 

OP Rybářství 0,3 6 

OP Technická pomoc 6,1 3 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 16,7 14 

OP Zaměstnanost 37,9 47 

OP Životní prostředí 23,1 26 

Program rozvoje venkova 14,4 13* 

Celkem 245,5 187 

Zdroj: MS2014+, řídicí orgány, stav k 31. lednu 2016, PRV k 28. lednu 2016. 

Poznámka: *V případě PRV byly v roce 2015 kromě 7 výzev na projektová opatření přijímány i žádosti 

na 6 plošných opatření. 

Integrovaný regionální operační program (IROP) 

 Řídicí orgán IROP vyhlásil dosud 20 výzev s celkovou alokací 32,7 mld. Kč (příspěvek EU). 

Výzvy byly zaměřeny na zvýšení regionální mobility a podporu pořizování a uplatňování 

dokumentů územního rozvoje, deinstitucionalizaci sociálních služeb, na vysoce specializovanou 

péči v oblastech onkogynekologie a perinatologie, aktivity vedoucí k úplnému elektronickému 

podání, na územní studie, revitalizaci vybraných památek, infrastrukturu předškolního vzdělání, 

energetické úspory v bytových domech, e-Legislativu, e-Sbírku, Národní digitální archiv, podporu 

bezpečnosti dopravy, techniku pro IZS a technickou pomoc. Poslední 20. výzva je zaměřená 

na pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel.   

OP Doprava (OP D) 

 Řídicí orgán OP D vyhlásil prvních 5 průběžných výzev dne 30. listopadu 2015 v objemu 

84,0 mld. Kč (příspěvek EU), což představuje cca 66 % alokace celého programu pro období 

2014–2020. Tyto výzvy jsou zaměřeny na všechny hlavní oblasti programu, tj. na železniční 

infrastrukturu TEN-T, silniční infrastrukturu na síti TEN-T i mimo ni a technickou pomoc. 

                                                      
1
  Pro přepočet použit kurz 27,021 Kč/EUR. 
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OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 

 Řídicí orgán OP PIK vyhlásil ke stanovenému datu 43 výzev v objemu 29,2 mld. Kč (příspěvek 

EU). Vyhlášené výzvy jsou zaměřeny na úspory energie, nízkouhlíkové technologie, zlepšení 

kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny, ICT, realizaci projektů 

průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, zkvalitňování služeb podpůrné inovační 

infrastruktury, rozvoj inovačních sítí, podporu růstu a posilování konkurenceschopnosti malých 

a středních podniků, podporu zavádění a zvyšování kapacit pro výzkum, vývoj a inovace, 

podporu nových podnikatelských záměrů, budování infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj 

lidských zdrojů v podnikatelském sektoru, marketing, inovace či podporu ochrany průmyslového 

vlastnictví a technickou pomoc. 

OP Praha pól růstu ČR (OP PPR) 

 Řídicí orgán OP PPR vyhlásil dosud 10 výzev v objemu 1,1  mld. Kč (příspěvek EU). Výzvy jsou 

zaměřeny na podporu rozvoje zařízení pro děti a péče o děti, na podporu inkluzivního vzdělávání 

formou zavádění principů multikulturní výchovy na školách, na sociální podnikání, na zvyšování 

energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské 

veřejné dopravy, zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků včetně 

inkubátorů, podporu transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe 

a na technickou pomoc programu. 

OP Rybářství (OP R) 

 Řídicí orgán OP R dosud vyhlásil 6 výzev v objemu 0,3 mld. Kč (příspěvek EU). Výzvy jsou 

zaměřeny na inovace, investice do akvakultury, recirkulační zařízení a průtočné systémy 

s dočišťováním, investice do zpracování produktů, podporu akvakultury poskytující 

environmentální služby a technickou pomoc.  

OP Technická pomoc (OP TP) 

 Řídicí orgán OP TP vyhlásil dosud 3 výzvy v objemu 6,1 mld. Kč (příspěvek EU). Výzvy jsou 

zaměřeny na vytvoření podmínek pro naplnění cílů Dohody o partnerství a koordinace řízení, 

zajištění informovanosti o ESI fondech u cílových skupin, vytvoření podmínek pro účinnou 

kontrolu a audit ESI fondů a další.  

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 

 Řídicí orgán OP VVV vyhlásil ke stanovenému datu 14 výzev v objemu 16,7 mld. Kč (příspěvek 

EU). Vyhlášené výzvy jsou zaměřeny na výzkumné infrastruktury, budování expertních kapacit – 

transfer technologií, oborové didaktiky, gramotnosti, budování kapacit pro rozvoj škol, individuální 

projekty systémové, Krajské akční plány rozvoje vzdělávání, podporu excelentních výzkumných 

týmů, Smart Akcelerátor, Teaming, inkluzivní vzdělávání, Místní akční plány rozvoje vzdělávání 

a výzvu na fázované projekty. 

OP Zaměstnanost (OP Z) 

 Ke stanovenému datu vyhlásil Řídicí orgán OP Z  47 výzev v objemu 37,9 mld. Kč (příspěvek 

EU). Vyhlášené výzvy jsou zaměřeny na podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování, 

podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad, na investice do institucionální 

kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb, podporu dětských skupin pro podniky 

i veřejnost a sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístup na trh práce a také 

na technickou pomoc.  

OP Životní prostředí (OP ŽP) 

 Řídicí orgán OP ŽP vyhlásil ke stanovenému datu 26 výzev v objemu 23,1 mld. Kč (příspěvek 

EU). Výzvy byly zaměřeny na zlepšování kvality vod a ovzduší, ochranu přírody a krajiny a také 

na řešení odpadů, ekologické zátěže a technickou pomoc. Dále mohli žadatelé ve výzvách 

předkládat projekty na zkvalitnění vodohospodářské infrastruktury, nakládání s odpady, 
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rekultivace starých skládek, na energetické úspory, ochranu ovzduší a průmyslové znečištění 

a od prosince 2015 na snížení energetické náročnosti veřejných budov.  

Program rozvoje venkova (PRV) 

 Řídicí orgán PRV zahájil v dubnu 2015 příjem žádostí o dotaci na všechna plošná opatření, 

vč. starých závazků v objemu 5,8 mld. Kč (příspěvek EU), která mají specifický režim. 

Následovalo dalších 7 výzev v objemu 6,2 mld. Kč (příspěvek EU). Výzvy jsou zaměřeny 

na podporu investic do zemědělských podniků, zpracování a uvádění zemědělských produktů 

na trh, lesnickou infrastrukturu, techniku a technologie pro lesní hospodářství a podporu vývoje 

nových produktů, postupů a technologií  v rámci zpracování a uvádění na trh. Současně byla také 

vyhlášena kontinuální výzva na technickou pomoc, a to na alokaci pro celé programové období.  
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Aktuální stav čerpání programů 

V rámci projektů financovaných z Evropského sociálního fondu, Evropského fondu pro regionální 
rozvoj a Fondu soudržnosti došlo k 31. lednu 2016 k uzavření právních aktů u 77 projektů 
v celkové výši 15,4 mld. Kč, bližší informace k jednotlivým programům uvádí následující tabulka. 

Tabulka 1 Stav čerpání programů v programovém období 2014–2020 – ke dni 31. ledna 2016 

Program 

Počet vydaných 
právních aktů 

Objem prostředků 
ve vydaných právních 
aktech (příspěvek EU) 

počet v mil. Kč 

OP Doprava 0 0,0 

OP Zaměstnanost 26 8 031,4 

Integrovaný regionální OP 2 126,2 

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 15 912,5 

OP Životní prostředí 14 2 999,4 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 2 2 220,5 

OP Technická pomoc 18 1 077,3 

OP Praha - pól růstu ČR 0 0,0 

Celkem 77 15 367,3 

Zdroj: MS2014+, stav k 31. lednu 2016 
Poznámka: Tabulka nezahrnuje programy Ministerstva zemědělství – Program rozvoje venkova a OP Rybářství. 
Tyto programy využívají monitorovací systém IS SZIF. 

Nad rámec uvedené tabulky jsou v Programu rozvoje venkova uzavřeny právní akty o poskytnutí / 
převodu podpory na plošná opatření (závazky z minulých let) na 8,1 mld. Kč. 

V rámci OP Rybářství do 31. ledna 2016 nedošlo k uzavření žádného právního aktu o poskytnutí / 
převodu podpory. 

 

 

 

 

 

 

 


