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Programové dokumenty (EK) 

 Rozpočet pro Evropu 2020 

 Evropa 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění 

 Pátá zpráva EK o hospodářské, sociální a územní soudržnosti 

 Územní agenda Evropské unie 2020 

 

 

 Evropa méně náročná na zdroje, tj. snížení uhlíku v ekonomice, zvýšení 

energetické účinnosti, větší podíl obnovitelných zdrojů energie, modernizace 

dopravy.  



Programové dokumenty (EK) - Nařízení EK 

 Prvky finančního balíčku na období 2014+ budou i nadále politika soudržnosti, 

rozvoj venkova a námořní a rybářská politika > plnění cílů strategie Evropa 

2020  

 Strukturální politiky se při financování zaměří na menší počet priorit s úzkou 

souvislostí se strategií Evropa 2020 

 

 Společná pravidla pro ERDF, ESF, CF, EAFRD a EMFF 

 Společná pravidla pro hlavní fondy (phss) - ERDF, ESF a CF 

 

 pozice členkých států . . . 



Programové dokumenty (EK) - ERDF 

Omezený počet cílů - Evropa 2020 (!) 

 

 Investice do produkce (prac. místa, SMEs) 

 Infrastruktura do služeb občanů – životní prostředí, energie, doprava, ICT 

 Sociální, zdravotní a vzdělávací soustava 

 Místní rozvoj, výzkum, inovace 

 

 

  



Programové dokumenty (EK) - CF 

Dopravní infrastruktura & environmentální normy (ochrana žp) 

 Nízkouhlíkatá ekonomika 

• Energie z OZE 

• Energetická  účinnost a OZE v SMEs 

• Energetická  účinnost a OZE  ve veřejném sektoru (infrastruktura) 

• Chytré distribuční systémy 

• Nízkouhlíkaté strategie v  městkých oblastech 

 Změna klimatu 

 Ochrana životního prostředí a podpora účinnosti při využívání zdrojů 

• Odpady (voda) 

• Biodiversita 

• Městské prostředí – browfnfields, ovzduší 

 Doprava 

 



Programové dokumenty - národní úroveň 

 Národní program reforem (EK zasláno v dubnu 2011) 

 Analýza konkurenceschopnosti České republiky (vzata vládou na vědomí v 

lednu 2011) 

 Rámec strategie konkurenceschopnosti, NERV, duben 2011  

 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti 

 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2007-2013 

 Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR, 2010 

 (Strategie regionálního rozvoje 2014+ , k dispozici v říjnu 2012) 
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Programové dokumenty - národní úroveň 

 Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách 

České republiky, MMR, srpen 2011 

  

 Návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů EU po roce 2013:  

 1. Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky 

 2. Rozvoj páteřní infrastruktury 

 3. Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy 

 4. Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví 

 5. Integrovaný rozvoj území 

 



Programové dokumenty - národní úroveň 

 „Problematika životního prostředí na místní úrovni bude obecně respektována při uplatňování 

 podpůrných nástrojů v oblasti posilování regionální konkurenceschopnosti i územní 

soudržnosti. Specifičnost této problematiky však vyžaduje samostatnou pozornost a nástroje 

obsahově zaměřené na takové formy ochrany a tvorby přírody a krajiny, které jsou řešitelné 

především nebo výhradně v kompetenci regionálních aktérů. Pozornost bude věnována i 

podpoře preventivních opatření na ochranu území proti přírodním a antropogenním rizikům v 

ohrožených územích. Součástí této oblasti budou opatření k ochraně přírodních zdrojů 

(včetně ovzduší a vod), přírody a krajiny, k revitalizaci území a k odstraňování starých 

ekologických zátěží, resp. kontaminovaných míst. Nezbytnou doprovodnou aktivitou v této 

oblasti je také environmentální vzdělávání a osvěta.“  

 



Programování . . . 

 EU 2020 - Udržitelný růst / KLIMA, ENERGIE A MOBILITA: Stěžejní iniciativa EU „Evropa méně náročná na zdroje“-– podpora oddělování 

hospodářského růstu od využívání zdrojů, a to pomocí snížení uhlíku v naší ekonomice, většího využívání obnovitelných zdrojů energie, 

modernizace dopravního odvětví a podpory energetické účinnosti. 

 NPR ČR - vláda (duben 2011 - EK) 

 III.1. Konsolidace veřejných financí  

 III.2. Fungující trh práce a sociální systém jako předpoklad konkurenceschopné ekonomiky 

 III.3. Vzdělání jako cesta ke konkurenceschopnosti a vyšší produktivitě práce  

 III.4. Podpora podnikání, digitalizace a rozvoj digitálního trhu 

 III. 5. Podpora růstu založeného na výzkumu a inovacích 

 III.6. Podpora nízkouhlíkové konkurenceschopné ekonomiky šetrné k žp 

 III.7. Podpora konkurenceschopnosti zlepšením dopravní infrastruktury  

 Národní rozvojové priority (MMR) 

  Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky  

  Rozvoj základní/páteřní infrastruktury  

  Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy (Instituce)  

  Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému veřejného zdraví  

  Integrovaný rozvoj území 

 



Programování . . . 

NPR ČR - III.6 Podpora nízkouhlíkové konkurenceschopné ekonomiky šetrné k žp 

 Zvyšování energetické účinnosti (gesce MPO) 

  Energeticky úsporné budovy 

  Snižování energetické náročnosti ve výrobě a dopravě 

  Snižování energetické náročnosti v dalších sektorech (EPC, výzkum) 

 Zvyšování podílu energie z OZE (gesce MPO) 

 Snižování emisí skleníkových plynů a zlepšování kvality životního prostředí (gesce MŽP) 

  Envi Technologie 

  Veřejná energetika 

  Adaptace ekosystémů 

  Spalování nekvalitní paliv v domácnostech 

  Prach 

  Emise skleníkových plynů 

  Snížení měrné produkce odpadů 

  Pitná voda (dešťová voda)  

  Krajina – půda, retenční schopnosti 

 



Programování . . . 

Národní rozvojové priority (MMR) 

 Integrovaný rozvoj území  

  Regionální konkurenceschopnost 

  Územní soudržnost 

  Zlepšování kvality žp v území 

   Udržitelné využívání přírodních zdrojů  

   Obnova a zkvalitňování území s poškozeným životním prostředím  

   Ochrana přírody, krajiny a biologické rozmanitosti včetně preventivních opatření proti 

  živelným  pohromám v rizikových územích 

  



Doporučení, náměty, výzvy . . . 

 Priority v oblasti žp zřejmě (?) zúžit, jasná vazba na EU 2020 (?) 

 Evropa 2020 x Nařízení EK (?) 

 Komunikace MŽP a MMR 

 Absorpční kapacita konečných příjemců 

 Tématická strategie 

 „Studie 2014+“ 

 Poučit se z chyb . . . 

 Sektorový operační program 

 

 

 


