Příloha 1 – Vymezení odpovědnosti za plnění základních
podmínek
Vymezení odpovědnosti (gescí) za plnění základních podmínek

1

HORIZONTÁLNÍ základní podmínky:

Název základní
podmínky (ZP)

Kritéria pro splnění ZP

Gestor
/spolugestor

(1) Účinné
mechanismy
monitorování trhu s
veřejnými zakázkami

Jsou zavedeny mechanismy monitorování, které se vztahují na
zadávání všech veřejných zakázek v rámci fondů v souladu
s právními předpisy EU v oblasti zadávání zakázek. Tento
požadavek zahrnuje:

MMR

1. Opatření k zajištění sestavování účinných a spolehlivých
údajů o postupech zadávání veřejných zakázek nad prahovými
hodnotami EU v souladu s oznamovací povinností podle čl. 83
a 84 směrnice 2014/24/EU a čl. 99 a 100 směrnice
2014/25/EU.

MMR

2. Opatření k zajištění dat zahrnujících alespoň následující
prvky:

(2) Nástroje a
kapacita pro účinné
uplatňování pravidel
2
státní podpory

(3) Účinné provádění
a uplatňování Listiny
základních práv EU.

MMR

a. Kvalita a intenzita hospodářské soutěže: názvy vítězných
uchazečů, počet původních uchazečů a smluvní hodnota

MMR

b. Informace o konečné ceně po dokončení a účasti malých a
středních podniků jako přímých uchazečů, poskytují-li
vnitrostátní systémy takové informace.

MMR

Řídicí orgány mají nástroje a kapacitu ověřovat soulad s
pravidly státní podpory:

MMR / ÚOHS, MZe,
(ŘO, ZS)

1. V případě podniků v obtížích a podniků, na něž se vztahuje
požadavek navrácení podpory.

MMR / ÚOHS, MZe,
(ŘO, ZS)

2. Prostřednictvím přístupu k odbornému poradenství a
pokynům ohledně záležitostí státní podpory poskytnutým
odborníky na státní podporu místních nebo národních orgánů.

MMR / ÚOHS, MZe

Jsou zavedeny účinné mechanismy k zajištění souladu s
Listinou základních práv EU, které zahrnují:

ÚV-SLP / ŘO

1. Opatření k zajištění souladu programů podporovaných
z fondů a jejich implementace s relevantními ustanoveními
Listiny.

ÚV-SLP / ŘO

2. Opatření k oznamování případů týkajících se nesouladu
operací podporovaných z fondů s Listinou monitorovacímu
výboru.

ÚV-SLP/ ŘO

1

Znění horizontálních základních podmínek je uvedeno podle přílohy III návrhu nařízení o společných ustanoveních dle verze
schválené Výborem stálých zástupců II. část (COREPER II) dne 5. 6. 2019, pracovní překlad. Znění tematických základních
podmínek je uvedeno podle přílohy IV návrhu nařízení o společných ustanoveních dle verze schválené Výborem stálých
zástupců II. část (COREPER II) dne 15. 2. 2019, pracovní překlad.
2
Bude doplněn nový pododstavec k článku 11(1) nařízení o společných ustanoveních: „Základní podmínka týkající se nástrojů
a kapacity pro účinné uplatňování pravidel státní podpory se nevztahuje na programy podporované z Azylového a migračního
fondu, z Nástroje pro správu hranic a víza a z Fondu vnitřní bezpečnosti“.
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Název základní
podmínky (ZP)

Kritéria pro splnění ZP

Gestor
/spolugestor

(4) Provádění a
uplatňování Úmluvy
OSN o právech osob
se zdravotním
postižením v souladu
s rozhodnutím Rady
2010/48/ES

Je zaveden vnitrostátní rámec k zajištění provádění Úmluvy o
právech osob se zdravotním postižením, který zahrnuje:

MPSV

1. Měřitelné cíle, mechanismy sběru údajů a monitorování.

MPSV

2. Opatření zajišťující, že politika, právní předpisy a normy
týkající se přístupnosti jsou řádně zohledňovány při přípravě a
provádění programů.

MPSV

TEMATICKÉ základní podmínky:

Cíl politiky

Fond
Specifický
cíl

1.
Inteligentnější
Evropa díky
podpoře
inovativní a
inteligentní
ekonomické
transformace

EFRR:
Všechny
specifické
cíle v rámci
tohoto cíle
politiky

Název základní
podmínky (ZP)

Kritéria pro splnění ZP

Gestor
/spolugestor

(1.1) Řádná správa
vnitrostátní nebo
regionální
strategie pro
inteligentní
specializaci

Strategie pro inteligentní
specializaci se opírá (opírají) o:

MPO

1. Analýzy výzev/příležitostí
včetně překážek pro šíření
inovací

2. Příslušnou
regionální/vnitrostátní instituci
nebo subjekt odpovědný za
řízení strategie pro inteligentní
specializaci

3. Nástroje monitorování a
hodnocení na měření výsledků
vzhledem k cílům strategie

4. Fungování spolupráce se
zúčastněnými stranami
(„procesu objevování
podnikatelského potenciálu“)

5. Opatření nezbytná ke
zlepšení vnitrostátních nebo
regionálních systémů výzkumu
a inovací, kde je to relevantní
6. Pokud je to relevantní,
opatření na podporu
průmyslové transformace
7. Opatření pro
internacionalizaci/mezinárodní
spolupráci

2

MPO / MŠMT

MPO / MŠMT, ÚV ČR
(RVVI)

MPO / MŠMT

MPO / MŠMT

ÚV (RVVI) / MPO,
MŠMT

MPO / MŠMT

MŠMT / MPO

Cíl politiky

Fond
Specifický
cíl

2. Zelenější,
nízkouhlíková
Evropa díky
podpoře
přechodu na
čistou a
spravedlivou
energii,
zelených a
modrých
investic,
oběhového
hospodářství,
přizpůsobení
se změnám
klimatu a
prevence a
řízení rizik

EFRR a
Fond
soudržnosti:
2.1 Podpora
opatření v
oblasti
energetické
účinnosti

EFRR a
Fond
soudržnosti:

Název základní
podmínky (ZP)

Kritéria pro splnění ZP

Gestor
/spolugestor

(2.1)Strategický
rámec politiky na
podporu renovace
zvyšující
energetickou
účinnost obytných
a nebytových
budov

1. Je přijata dlouhodobá
vnitrostátní strategie renovací na
podporu renovace vnitrostátního
fondu obytných a jiných než
obytných budov, která je v
souladu s požadavky směrnice
2018/844, kterou se mění
směrnice 2010/31/EU o
energetické náročnosti budov a
která:

MPO

a. Obsahuje orientační dílčí cíle
pro rok 2030, 2040 a cíle pro rok
2050

MPO

b. Stanoví orientační přehled
finančních zdrojů na podporu
provádění strategie

MPO

c. Definuje účinné mechanismy
na podporu investic do renovace
budov

MPO

2. Uvádí opatření na zvýšení
energetické účinnosti k dosažení
požadovaných úspor energie

MPO

Komisi je předložen vnitrostátní
plán v oblasti energetiky a
klimatu, v souladu s požadavky
čl. 3 [nařízení o správě
energetické unie], který
zahrnuje:

MPO

1. Všechny prvky požadované v
šabloně v příloze I [nařízení o
správě energetické unie a
3
opatření v oblasti klimatu]

MPO

2. Orientační přehled
plánovaných finančních zdrojů a
mechanismů pro opatření na
podporu nízkouhlíkové
energetiky

MPO

Jsou zavedena opatření, která
zajišťují:

MPO

1. Soulad se závazným
vnitrostátním cílem v oblasti
obnovitelných zdrojů do roku
2020 a s tímto podílem energie
z obnovitelných zdrojů jako
základním scénářem až do roku
2030, nebo byla-li přijata
dodatečná opatření v případě,
že základní scénář není dodržen

MPO

(2.2)Správa a
řízení odvětví
energetiky

2.1 Podpora
opatření v
oblasti
energetické
účinnosti
2.2 Podpora
energie z
obnovitelnýc
h zdrojů
prostřednictv
ím investic
do výrobní
kapacity
EFRR a
Fond
soudržnosti:
2.2 Podpora
energie z
obnovitelnýc
h zdrojů
prostřednictv
ím investic
do výrobní
kapacity

3

(2.3) Účinná
podpora využívání
obnovitelné
energie v různých
odvětvích a v celé
EU

Úř. věst. EU, L 328, 21. prosince 2018, str. 1-77.
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Cíl politiky

Fond
Specifický
cíl

Název základní
podmínky (ZP)

Kritéria pro splnění ZP

Gestor
/spolugestor

po dobu přesahující jeden rok v
souladu s [přepracovaným
4
zněním směrnice 2009/28/ES ]
a s [nařízením o správě
energetické unie].

EFRR a
Fond
soudržnosti:

(2.4) Rámec
účinného řízení
rizik katastrof

2.4 Podpora
přizpůsobení
se změnám
klimatu,
předcházení
rizikům a
odolnosti
vůči
katastrofám

EFRR a
Fond

4
5

(2.5)
Aktualizovaný

2. V souladu s požadavky
[přepracovaného znění
směrnice 2009/28/ES] a
[nařízení o správě energetické
unie], nárůst podílu energie z
obnovitelných zdrojů v odvětví
vytápění a chlazení v souladu
s čl. 23 [přepracovaného znění
směrnice 2009/28/ES]

MPO

Je zaveden vnitrostátní nebo
regionální plán řízení rizik
katastrof, který je postavený na
základě posouzení rizik,
v kterém je kladen důraz na
pravděpodobné dopady
klimatické změny a na stávající
strategie přizpůsobení se změně
klimatu a který zahrnuje:

MŽP

1. Popis klíčových rizik
posuzovaných v souladu s čl. 6
písm. a) rozhodnutí č.
1313/2013/EU, který odráží
současný a rozvíjející se rizikový
profil. Posouzení vychází z rizik
souvisejících s klimatem, z
prognóz a scénářů týkajících se
změny klimatu

MŽP / MV

2. Popis opatření pro
předcházení katastrofám,
připravenost a reakci pro řešení
hlavních zjištěných rizik. Priorita
opatření musí být stanovena
úměrně k rizikům a jejich
hospodářskému dopadu,
5
nedostatkům v kapacitách ,
jejich účinnosti a efektivnosti s
přihlédnutím k možným
alternativám

MŽP / MV

3. Informace o finančních
zdrojích a dostupných
mechanismech pro pokrytí
nákladů na provoz a údržbu
souvisejících s prevencí,
připraveností a reakcí

MŽP / MV

Pro každý nebo oba sektory, je
zaveden vnitrostátní investiční

MŽP / MZe

Úř. věst [ještě nebylo přijato].
Uvedeným v posouzení schopnosti zvládání rizik požadovaném v čl. 6 písm. c) rozhodnutí 1313/2013.
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Cíl politiky

Fond
Specifický
cíl
soudržnosti:
2.5 Podpora
účinného
hospodaření
s vodou

EFRR a
Fond
soudržnosti:
2.6 Rozvoj
oběhového
hospodářství
nebo
přechod na
oběhové
hospodářství
prostřednictv
ím investic

Název základní
podmínky (ZP)

Kritéria pro splnění ZP

plán pro nezbytné
investice do
odvětví vodního
hospodářství a
odpadních vod

plán, který zahrnuje:

(2.6)
Aktualizované
plány pro
nakládání s
odpady

5

Gestor
/spolugestor

1. Posouzení současného stavu
provádění směrnice o čištění
městských odpadních vod
(91/271/EHS [a přepracovaného
znění směrnice o pitné vodě
(98/83/ES)]

MŽP / MZd

2. Identifikaci a plánování
veškerých veřejných investic,
včetně orientačního finančního
odhadu

MZe

a. Požadované k provádění
směrnice o čištění městských
odpadních vod, včetně
stanovení priorit s ohledem na
velikost aglomerací a dopadu na
životní prostředí, s rozdělením
investic podle každé aglomerace
odpadních vod

MZe

b. Požadované k provádění
směrnice o pitné vodě 98/83/ES

MZe

c. [Požadované ke sladění
potřeb vycházejících z
navrhovaného přepracovaného
znění (COM(2017)753 final),
zejména pokud jde o revidované
ukazatele jakosti uvedené v
příloze I]

MZe

3. Odhad investic potřebných k
obnově stávající infrastruktury
pro odpadní vody a pro
zásobování vodou, včetně sítí,
na základě jejího stáří a plánů
amortizace

MZe

4. Uvedení potenciálních zdrojů
financování z veřejných zdrojů,
je-li potřeba coby doplnění
poplatků za užívání

MZe / MŽP

Je zaveden plán (plány) pro
nakládání s odpady v souladu s
článkem 28 směrnice
2008/98/ES ve znění směrnice
EU 2018/851/EU, který pokrývá
celé území členského státu a
zahrnuje:

MŽP

1. Analýzu stávající situace v
nakládání s odpady v dotčené
zeměpisné jednotce, včetně
druhu, množství a zdroje
vzniklého odpadu a posouzení

MŽP

Cíl politiky

Fond
Specifický
cíl

Název základní
podmínky (ZP)

Kritéria pro splnění ZP

do odvětví
zpracování
odpadů a
efektivního
využívání
zdrojů

EFRR a
Fond
soudržnosti
2.6 Podpora
zelené
infrastruktury
v městském
prostředí a
snížení
znečištění

3 Propojenější
Evropa díky
zvyšování
mobility a
regionálního
propojení IKT

6

EFRR:
3.1 Zvýšení
kvality
digitálního
propojení

Gestor
/spolugestor

jejich budoucího vývoje s
přihlédnutím k očekávaným
dopadům opatření stanovených
v programech předcházení
vzniku odpadů vypracovaných v
souladu s článkem 29 směrnice
2008/98/ES ve znění směrnice
2018/xx/EU

6

(2.7) Akční
program zahrnující
opatření na
různém stupni
priorit pro
nezbytná opatření
pro zachování
zahrnující
spolufinancování
ze strany Unie

(3.1) Vnitrostátní
nebo regionální
plán pro
širokopásmový
přístup

2. Posouzení stávajících
systémů sběru odpadů, včetně
materiálového a územního
pokrytí tříděného sběru a
opatření na zlepšení jeho
fungování a potřeby nových
systémů sběru

MŽP

3. Posouzení investiční mezery
odůvodňující potřebu uzavírat
existující zařízení pro nakládání
s odpady a dodatečné nebo
modernizované infrastruktury
pro nakládání s odpady
obsahující informace o zdrojích
příjmů, které jsou k dispozici pro
pokrytí nákladů na provoz a
údržbu

MŽP

4. Informace o tom, jak bude
určeno budoucí umístění a o
kapacitě budoucích zařízení na
zpracování odpadu

MŽP

Je zaveden akční program
zahrnující opatření na různém
stupni priorit podle článku 8
směrnice 92/43 EHS, který
zahrnuje:

MŽP

1. Všechny prvky požadované v
šabloně pro rámec prioritních
činností na období 2021–2027
schválený Komisí a členskými
státy

MŽP

2. Určení prioritních opatření a
odhad potřeb financování

MŽP

Je zaveden vnitrostátní nebo
regionální plán pro
širokopásmový přístup, který
zahrnuje:

MPO / ČTÚ

1. Posouzení investiční mezery,
kterou je třeba řešit, s cílem
zajistit, aby všichni občané Unie

MPO / ČTÚ

ZP (2.7) je dle kompromisního znění po vyjednávání v rámci AT PRES odstraněna.

6

Cíl politiky

Fond
Specifický
cíl

Název základní
podmínky (ZP)

Kritéria pro splnění ZP

Gestor
/spolugestor

měli přístup k vysokokapacitním
7
sítím , na základě:
8

-

aktuálního zmapování
stávající soukromé a
veřejné infrastruktury a
kvality služeb pomocí
standardních ukazatelů
mapování
širokopásmového
přístupu

-

konzultací o
plánovaných
investicích v souladu
s požadavky v oblasti
státní podpory

2. Odůvodnění plánované
veřejné intervence na základě
udržitelných investičních
modelů, které:

7

MPO / ČTÚ

MPO / ČTÚ

MPO / ČTÚ

-

posilují cenovou
dostupnost a přístup k
otevřené kvalitní
infrastruktuře a
službám, které budou
fungovat i v budoucnu

MPO / ČTÚ

-

přizpůsobují formy
finanční pomoci
zjištěným selháním trhu

MPO / ČTÚ

-

umožňují
komplementární
využívání různých
forem financování z
unijních, vnitrostátních
nebo regionálních
zdrojů

MPO / ČTÚ

3. Opatření na podporu
poptávky a využívání
vysokokapacitních sítí, včetně
opatření na usnadnění jejich
zavádění, zejména
prostřednictvím účinného
provádění směrnice EU o
snížení nákladů na budování
9
širokopásmového přístupu

MPO / ČTÚ

4. Mechanismy technické

MPO / ČTÚ

V souladu s cílem definovaným v čl. 3(2)(a) spolu s opatřením 24 návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se
stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace
8
V souladu s článkem 22 [návrhu] směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické
komunikace (legislativní akt vejde v účinnost v českém právním řádu někdy roku 2020-21, tedy mapování podle něj
se odehraje nejdřív za rok 2021 v roce 2022).
9
Směrnice 2014/61/EU.
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Cíl politiky

Fond
Specifický
cíl

Název základní
podmínky (ZP)

Kritéria pro splnění ZP

Gestor
/spolugestor

pomoci a poradenství, jako
poradenské kanceláře pro
širokopásmové připojení na
posílení kapacit místních
zúčastněných stran a
poradenství pro předkladatele
projektů

EFRR a
Fond
soudržnosti:
3.2 Rozvoj
udržitelné,
inteligentní,
bezpečné a
intermodální
sítě TEN-T
odolné vůči
změnám
klimatu

(3.2) Komplexní
plánování dopravy
na příslušné
úrovni

3.3.
Udržitelná,
inteligentní a
intermodální
celostátní,
regionální a
místní
mobilita
odolná vůči
změnám
klimatu,
včetně
lepšího
přístupu k
síti TEN-T a
přeshraniční
mobility

8

5. Mechanismus monitorování
založený na standardních
ukazatelích mapování
širokopásmového přístupu

MPO / ČTÚ

Je zavedeno multimodální
mapování stávajících a
plánovaných infrastruktur,
s výjimkou místní úrovně, do
roku 2030, které:

MD

1. Zahrnuje hospodářské
zhodnocení plánovaných
investic podložené analýzou
poptávky a modelováním
dopravy, které by měly zohlednit
předpokládaný dopad
liberalizace železnic

MD

2. Je v souladu s vnitrostátními
plány v oblasti energetiky a
klimatu

MD

3. Zahrnuje investice do koridorů
hlavní sítě TEN-T definovaných
v [návrhu nařízení Evropského
parlamentu a Rady, kterým se
zřizuje Nástroj pro propojení
Evropy a zrušují nařízení (EU)
1316/2013], v souladu s
příslušnými pracovními plány sítí
koridorů TEN-T

MD

4. V případě investic mimo
hlavní sítě TEN-T zajišťuje
komplementaritu pomocí
dostatečného propojení regionů
a místních komunit s hlavní sítí
TEN-T a jejími uzly

MD

5. Pokud je to relevantní,
informuje o zavedení ERTMS
v souladu s prováděcím
nařízením Komise (EU) 2017/6
ze dne 5. ledna 2017 o
evropském prováděcím plánu
evropského systému řízení
železničního provozu

MD

6. Podporuje multimodalitu,
identifikuje potřeby multimodální

MD

Cíl politiky

Fond
Specifický
cíl

Název základní
podmínky (ZP)

Kritéria pro splnění ZP

Gestor
/spolugestor

či překládkové dopravy a
terminálů pro cestující

4. Sociálnější
Evropa díky
provádění
evropského
pilíře
sociálních práv

EFRR:
4.1 Zlepšení
efektivity
trhů práce a
přístupu ke
kvalitnímu
zaměstnání
pomocí
rozvoje
infrastruktury

(4.1) Strategický
rámec politiky pro
aktivní politiky na
trhu práce

ESF:
4.1.1
Zlepšení
přístupu k
zaměstnání
pro všechny
uchazeče,
včetně
mladých a
neaktivních
osob a
podpora
samostatně
výdělečné
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7. Zahrnuje opatření relevantní
pro plánování infrastruktury
zaměřené na podporu
alternativních paliv v souladu
s příslušnými vnitrostátními
rámci politiky

MPO / MD

8. Předkládá shrnutí posouzení
rizik bezpečnosti silničního
provozu v souladu se stávajícími
vnitrostátními strategiemi
bezpečnosti silničního provozu
spolu s mapováním příslušných
silnic a úseků stanovením priorit
odpovídajících investic

MD

9. Poskytuje informace o
finančních zdrojích pro příslušné
plánované investice a
potřebných k pokrytí nákladů na
provoz a údržbu stávajících a
plánovaných infrastruktur

MD

Je zaveden strategický rámec
politiky pro aktivní politiky na
trhu práce s ohledem na hlavní
směry politiky zaměstnanosti,
který zahrnuje:

MPSV

1. Opatření pro profilování
uchazečů a posouzení jejich
potřeb

MPSV

2. Informace o volných
pracovních místech a nabídkách
práce s ohledem na potřeby trhu
práce

MPSV

3. Opatření zajišťující, že jeho
koncepce, provádění,
monitorování a přezkum jsou
prováděny v úzké spolupráci s
příslušnými zúčastněnými
stranami

MPSV

4. Opatření pro monitorování,
hodnocení a přezkum aktivních
politik na trhu práce

MPSV

Cíl politiky

Fond
Specifický
cíl

Název základní
podmínky (ZP)

činnosti a
sociální
ekonomiky
4.1.2
Modernizace
institucí trhu
práce a
služeb s
cílem zajistit
včasnou a
individuálně
uzpůsobeno
u pomoc a
podporu
souladu
mezi
nabídkou a
poptávkou
na trhu
práce,
přechodů na
trhu práce a
mobility
EFRR:
4.1 Zlepšení
efektivity
trhů práce a
přístupu ke
kvalitnímu
zaměstnání
pomocí
rozvoje
infrastruktury

ESF:
4.1.3
Podpora
lepší
rovnováhy
mezi
pracovním a
soukromým
životem,
včetně
přístupu k
péči o děti a
zdravému a
dobře
uzpůsobené
mu
pracovnímu
prostředí,
kde jsou
řešena
zdravotní
rizika,
přizpůsobov

(4.2) Vnitrostátní
strategický rámec
politiky pro
rovnost žen a
mužů

Kritéria pro splnění ZP

Gestor
/spolugestor

5. V případě intervencí v oblasti
zaměstnanosti mladých lidí jsou
opatření zaměřená na mladé
lidi, kteří nejsou zaměstnaní ani
se neúčastní vzdělávání nebo
odborné přípravy, včetně
opatření zaměřených na jejich
dosažení, podložena důkazy a
vychází z požadavků na kvalitu
s přihlédnutím ke kritériím pro
kvalitní učňovskou přípravu a
stáže, včetně kontextu
provádění schématu záruk pro
mladé lidi

MPSV / MŠMT

Je zaveden vnitrostátní
strategický rámec politiky pro
rovnost žen a mužů, který
zahrnuje:

ÚV- SLP

1. Identifikaci překážek pro
rovnost žen a mužů podloženou
důkazy

ÚV- SLP

2. Opatření na řešení
genderových rozdílů v
zaměstnanosti, mzdách a
důchodech, na podporu
rovnováhy mezi pracovním a
soukromým životem, včetně
podpory přístupu k
předškolnímu vzdělávání a péči,
se stanovenými cíli, s ohledem
na vnitrostátní modely trhu
práce a autonomii sociálních
partnerů

ÚV- SLP

3. Opatření na monitorování,
hodnocení a přezkum
strategického rámce politiky a
metod sběru údajů založených
na údajích rozdělených podle
pohlaví

ÚV- SLP

4. Opatření zajišťující, že jeho
koncepce, provádění,
monitorování a přezkum jsou
prováděny v úzké spolupráci
s příslušnými zúčastněnými
stranami

ÚV- SLP
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/ MPSV

/ MPSV

/ MPSV

/ MPSV

/ MPSV

Cíl politiky

Fond

Název základní
podmínky (ZP)

Kritéria pro splnění ZP

Gestor
/spolugestor

EFRR:

(4.3)

MŠMT

4.2 Zlepšení
přístupu k
inkluzivním a
kvalitním
službám v
oblasti
vzdělávání,
odborné
přípravy a
celoživotního
učení
pomocí
rozvoje
infrastruktury

Strategický rámec
politiky pro
systém vzdělávání
a odborné
přípravy na všech
úrovních

Je zaveden vnitrostátní nebo
regionální strategický rámec
politiky pro systém vzdělávání a
odborné přípravy, který
zahrnuje:
1. Systémy pro předjímání a
prognózu dovedností založené
na důkazech

MŠMT

1a. Mechanismy pro sledování
uplatnění absolventů a služby
pro kvalitní a účinné poradenství
pro studující všech věkových
skupin

MŠMT

2. Opatření k zajištění rovného
přístupu ke kvalitnímu,
relevantnímu, inkluzivnímu
vzdělávání a odborné přípravě,
k účasti na něm i jeho
dokončení a k získání klíčových
kompetencí na všech úrovních

MŠMT

3. Koordinační mechanismus,
který pokryje všechny úrovně
vzdělávání a odborné přípravy,
a jasné rozdělení odpovědnosti
mezi příslušnými celostátními
a/nebo regionálními subjekty

MŠMT

4. Opatření na monitorování,
hodnocení a přezkum
strategického rámce politiky

MŠMT

5. Opatření zaměřená na osoby
s nedostatečnými dovednostmi,
dospělé osoby s nízkou
kvalifikací a osoby ze
znevýhodněného
socioekonomického prostředí a
cesty prohlubování dovedností

MŠMT / MPSV

6. Opatření na podporu učitelů,
školitelů a akademických
pracovníků, pokud jde o vhodné
učební metody, posuzování a

MŠMT

Specifický
cíl
ání
pracovníků
změnám a
zdravé a
aktivní
stárnutí

ESF:
4.2.1
Zvyšování,
kvality,
účinnosti a
relevantnosti
systémů
vzdělávání a
odborné
přípravy na
trhu práce
4.2.2
Podpora
flexibilních
příležitostí
pro
zvyšování
kvalifikace a
rekvalifikaci
pro všechny,
včetně
usnadnění
kariérních
změn a
podpory
profesní
mobility
4.2.3
Podpora
rovného
přístupu,
zejména pro
znevýhodně
né skupiny,
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Cíl politiky

Fond
Specifický
cíl

Název základní
podmínky (ZP)

Kritéria pro splnění ZP

validaci klíčových kompetencí

ke kvalitnímu
a
inkluzivnímu
vzdělání a
přípravě, od
předškolního
vzdělávání a
péče přes
obecné a
odborné
vzdělávání a
přípravu až
po terciární
úroveň
EFRR:
4.3 Posílení
socioekono
mické
integrace
marginalizov
aných
komunit,
migrantů a
znevýhodně
ných skupin
pomocí
integrovanýc
h opatření,
včetně
bydlení a
sociálních
služeb

Gestor
/spolugestor

(4.4) Vnitrostátní
nebo regionální
strategický rámec
politiky pro
sociální
začleňování a
snižování chudoby

7. Opatření na podporu mobility
studentů a zaměstnanců a
nadnárodní spolupráce
poskytovatelů vzdělávání a
odborné přípravy, včetně
uznávání výsledků učení a
kvalifikace

MŠMT

Je zaveden vnitrostátní nebo
regionální strategický rámec
politiky nebo legislativní rámec
pro sociální začleňování a
snižování chudoby, který
zahrnuje:

MPSV

1. Fakticky podloženou analýzu
problémů chudoby a sociálního
vyloučení, včetně chudoby dětí,
přístupu ke vzdělávání/k
výchově v raném dětství a
kvalitní péči, bezdomovectví,
územní a vzdělávací segregace,
omezeného přístupu k
základním službám a
infrastruktuře a specifických
potřeb zranitelných osob všech
věkových kategorií

MPSV

2. Opatření pro prevenci
chudoby a sociálního vyloučení
a boj proti nim

MPSV

3. Opatření pro přechod od
institucionální ke komunitní péči

MPSV

4. Opatření zajišťující, že jeho
koncepce, provádění,
monitorování a přezkum jsou
prováděny v úzké spolupráci
s příslušnými zúčastněnými
stranami

MPSV

Je zaveden vnitrostátní
strategický rámec politiky v
oblasti inkluze Romů, který
zahrnuje:

ÚV ČR-SLP

1. Opatření ke zrychlení
integrace Romů, prevenci a
odstraňování segregace s
přihlédnutím k hledisku rovnosti
žen a mužů a situaci mladých

ÚV ČR -SLP

ESF:
4.3.1
Podpora
aktivního
začleňování,
včetně
začleňování
s ohledem
na podporu
rovných
příležitostí, a
aktivní účast
a zlepšení
zaměstnatel
nosti
ESF:
4.3.2
Podpora
socioekono
mické
integrace
marginalizov
aných
komunit,

(4.5) Vnitrostátní
strategický rámec
politiky inkluze
Romů
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Cíl politiky

Fond
Specifický
cíl

Název základní
podmínky (ZP)

například
Romů

EFRR:
4.4 Zajištění
rovného
přístupu ke
zdravotní
péči pomocí
rozvoje
infrastruktury
, včetně
primární
péče

ESF:
4.3.4
Zlepšování
rovného a
včasného
přístupu ke
kvalitním,
udržitelným
a cenově
dostupným
službám;
zlepšení
dostupnosti,
účinnosti a
odolnosti
systémů
zdravotní
péče;
zlepšení
přístupu ke
službám
dlouhodobé
péče

Kritéria pro splnění ZP

Gestor
/spolugestor

Romů a stanoví základní a
měřitelné milníky a cíle

(4.6) Strategický
rámec politiky v
oblasti zdraví a
dlouhodobé péče

2. Opatření na monitorování,
hodnocení a přezkum opatření
pro integraci Romů

ÚV ČR -SLP

3. Opatření k prosazování
začleňování Romů na regionální
a místní úrovni

ÚV-SLP

4. Opatření zajišťující, že její
koncepce, provádění,
monitorování a přezkum jsou
prováděny v úzké spolupráci s
romskou občanskou společností
a všemi dalšími příslušnými
zúčastněnými stranami, a to na
regionální i místní úrovni

ÚV-SLP

Je vypracován vnitrostátní nebo
regionální strategický rámec
politiky v oblasti zdraví, který
obsahuje:

MZd

1. Mapování potřeb v oblasti
zdravotní a dlouhodobé péče, a
to i pokud jde o zdravotnický
personál a personál pro
dlouhodobou péči, s cílem
zajistit udržitelná a koordinovaná
opatření

MZd

2. Opatření k zajištění
efektivnosti, udržitelnosti a
dostupnosti zdravotní péče a
služeb dlouhodobé péče, včetně
zvláštního zaměření na osoby
vyloučené ze systémů zdravotní
a dlouhodobé péče

MZd / MPSV

3. Opatření na podporu
komunitních služeb

MZd / MPSV
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