
 
 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: Analýza poptávky a připravenosti projektů 
pro období 2021-2027 

Svaz měst a obcí České republiky 

Výčet podporovaných aktivit z EU fondů po roce 2020  

(stav odpovídá diskuzím k lednu 2020) 

Životní prostředí, klimatu, odpadů a energetiky 

Snižování energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury (energeticky 
úsporné renovace veřejných budov a veřejné infrastruktury; renovace systémů technologické 
spotřeby energie; výstavba nových veřejných budov - pasivní nebo aktivní budovy; zlepšení 
vnitřního prostředí budovy).  

Zvyšování využití obnovitelných zdrojů energie (výstavba komunitních obnovitelných zdrojů 
energie - OZE; výstavba OZE pro veřejné budovy; výstavba OZE pro zajištění dodávek 
systémové energie ve veřejném sektoru; výměnu nevyhovujících kotlů na tuhá paliva a 
domovní předávací stanice). 

Podpora prvků v krajině a sídelní zeleně (tvorba nových a obnova stávajících vodních prvků 
v krajině a intravilánu; tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně 
opatření proti vodní a větrné erozi; odstranění či eliminace drenážních soustav; zpracování 
plánů Územního systému ekologické stability; zlepšování přirozené druhové, věkové a 
prostorové struktury lesních ekosystémů; zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně, včetně 
komunitních zahrad; zpracování studií systémů sídelní zeleně). 

Sesuvy půdy (obnova stability svahů, stabilizace a sanace extrémních svahových nestabilit 
vzniklých v důsledku přírodních jevů). 

Nakládání se srážkovou vodou v intravilánu (budování retenčních objektů; budování 
akumulačních nádrží na zachytávání srážkové vody; budování propustných povrchů a výměna 
nepropustných zpevněných povrchů za povrchy propustné; budování střech budov 
s akumulační schopností; koncepční dokumenty řešící hospodaření se srážkovou vodou). 

Protipovodňové prevence (obnovení, výstavba a rekonstrukce vodních děl sloužící povodňové 
ochraně; hlásná a předpovědní povodňová služba; pořízení povodňových plánů; studie 
odtokových poměrů a odtokových cest v městském prostředí; podpora povodňové operativy; 
zpracování map povodňového nebezpeční a povodňových rizik ve 2. cyklu). 

Zvyšování povědomí o změnách klimatu (modernizace vzdělávacích environ. center). 

Jakost vody (dobudování a výstavba ČOV; intenzifikace ČOV - odstraňování specifického 
znečištění; dobudování a modernizace kanalizací; opatření omezující vypouštění odpadních 
vod z odlehčení na kanalizaci (akumulační nádrže, chemické předčištění). 

Zásobování pitnou vodou (výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních 
řadů; výstavba úpraven pitné vody; doplnění technologií pro odstraňování specifických 
polutantů; výstavba nových nebo revitalizace stávajících vodních zdrojů). 

Prevence vzniku odpadů (domácí kompostéry pro občany; sběrná síť kontejnerů na textilní 
odpad; prevence vzniku textilního a oděvního odpadu; RE-USE centra pro opětovné použití 
výrobků; opravy a prodlužování životnosti výrobků; předcházení vzniku potravinových odpadů; 
budování komplexní infrastruktury potravinových bank; prevence vzniku jednorázových plastů; 
snižování využití jednorázových plastů; zavádění systémů PAYT ("Pay-as-You-Throw"). 



 
 
Materiálové a energetické využití odpadů (výstavba a modernizace sběrných dvorů; doplnění 
systému odděleného sběru komunálních odpadů; vysoce účinné třídící a dotřiďovací systémy 
pro separaci ostatních i komunálních odpadů; budování zařízení pro úpravu čistírenských a 
tepelné zpracování odpadních kalů z ČOV; sběr, svoz a úprava gastroodpadů; budování a 
modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů; budování a modernizace zařízení pro 
energetické využití odpadů (např. pyrolýza, termolýza, zplyňování odpadů) včetně 
překládacích stanic; budování a modernizace zařízení pro výrobu paliv z odpadů; budování a 
modernizace bioplynových stanic; budování a modernizace zařízení pro nakládání s 
nebezpečnými odpady (včetně odpadů zdravotnických); budování a modernizace zařízení pro 
chemickou recyklaci). 

Péče o chráněná území a přírodní stanoviště (obnova a péče o přírodní stanoviště a druhy, 
opatření na podporu ohrožených druhů; péče o chráněná území (přírodního dědictví); sběr 
podkladů; zpracování koncepčních dokumentů pro péči o chráněná území; zajištění územní 
ochrany chráněných území; monitoring ekosystémů, stanovišť a druhů; osvětové a informační 
aktivity o problémech přírodních ekosystémů a druhů, včetně návštěvnické infrastruktury). 

Kvality ovzduší (náhrada nebo rekonstrukce spalovacích a technologických stacionárních 
zdrojů znečišťování ovzduší; pořízení dodatečných technologií a změny technologických 
postupů u spalovacích a technologických stacionárních zdrojů; snižování fugitivních emisí 
tuhých znečišťujících látek z plošných zdrojů (technologická stacionární opatření); investice do 
nejlepších dostupných (inovativních) technik na snížení hluku v zatížených oblastech; 
výstavbu a obnovu systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických 
aspektů v celorepublikovém či regionálním měřítku; pořízení a modernizace systémů určených 
pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší a 
systémů pro archivaci a zpracování údajů o znečišťování ovzduší; pořízení a náhrada 
monitorovacích systémů pro kontinuální měření emisí znečišťujících látek včetně pořízení on-
line systémů k jejich prezentaci). 

Kontaminované lokality (průzkum rozsahu znečištění horninového prostředí a rizik s ním 
spojených, včetně návrhu efektivního řešení; odstranění kontaminace ohrožující vodních zdroj 
a citlivé ekosystémy). 

Doprava a mobilita 

Významné přeložky tratí, včetně výstavby nových železničních tunelů.  

Modernizace nebo rekonstrukce železničních stanic a zastávek, včetně prodloužení staničních 
kolejí ve vybraných stanicích (tj. úpravy nástupišť, rekonstrukce vybraných staničních budov a 
zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště) 

Elektrizace tratí a modernizace trakční soustavy (včetně konverze na střídavou trakční 
soustavu 25 kV/50 Hz). 

Nové technologie pro řízení železničního provozu a zajišťování jeho bezpečnosti (včetně 
ERTMS, a pro poskytování informací zákazníkům).  

Úpravy a odstraňování úrovňových železniční přejezdů.  

Rozvoj interoperability na železnicích (tj. schopnosti umožnit bezpečný a nepřerušený pohyb 
drážního vozidla na dráhách evropského železničního systému). 

Revitalizace prostor železničních stanic, zvýšení jejich vybavenosti a obslužných kapacit (vč. 
bezpečnostních) a zlepšení přístupu cestujících na nástupiště. 

Úprava železničních vozidel za účelem splnění TSI (zejména přestrojení nákladních vozů za 
účelem splnění hlukových limitů). 



 
 
Konverze vozidel elektrické trakce na střídavou soustavu 25 kV/50 Hz nebo vybavování 
vozidel palubními jednotkami ETCS. 

Výstavba chybějících úseků dálnic a silnic I. tř. na TEN-T (včetně opatření zaměřených na 
zmírnění negativních dopadů na životní prostředí a na zvýšení bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu, a další rozvoj inteligentních dopravních systémů (ITS). 

Projekty směřující ke zvýšení kapacity nejvýznamnějších tahů a umožnění vyšší rychlosti 
cestování 

Aktivity zaměřené na zvýšení bezpečnosti dopravy (např. směrově oddělené jízdní pásy, 
mimoúrovňové křižovatky a ITS). 

Aktivity na zlepšení technických a technologických kapacit pro činnost Policie ČR 

Intervence směřující do železniční sítě mimo TEN-T (do páteře efektivní a udržitelné 
regionální, příměstské i městské dopravy v hustě osídlených oblastech a navazující na TEN-
T sítě.  

Modernizace stanic, zastávek (zvyšování komfortu a zlepšení služeb, zvýšení bezpečnosti). 

Modernizace nádražních prostor, včetně budov sloužící pro odbavování osob. 

Rozvoj infrastruktury pro elektromobilitu a jiná alternativní paliva (infrastruktura veřejně 
přístupných dobíjecích a plnících stanic). 

Rozvoj systémů a služeb ITS, infrastruktur prostorových dat, sítí a služeb elektronických 
komunikací (pro poskytování informací o dopravním provozu a pro dynamické řízení dopravy).  

Kompatibilita systémů a kontinuity služeb ITS mezi jednotlivými systémy na místní a regionální 
úrovni 

Implementace dopravních detektorů, kamerových systémů pro ITS systémy (včetně řešení 
přenosu dat). 

Pořizování a instalace technických zařízení (sloužících k získávání statických a dynamických 
dat o dopravě včetně přenosu těchto dat směrem ke koncovým uživatelům) 

Další prvky a aplikace ITS a C-ITS 

Výstavba a modernizace dálnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T (tzn. silnic a dálnic celostátního 
významu ve vlastnictví státu). 

Aktivity zaměřené na minimalizaci negativních vlivů dopravy výstavbou obchvatů (ke zlepšení 
emisních situací v centru měst a obcí a sníží dopad na zdraví obyvatel v obytné zástavbě). 

Budování propustí zajišťující dostatečnou migrační propustnost nových dopravních staveb. 

Intervence, které zvýší kvalitu sítě silnic I. třídy (obchvaty, přivaděče).¨ 

Výstavba nových tramvajových a trolejbusových tratí, tak modernizace a rekonstrukce tratí 
stávajících (propojení dosud nenapojených částí města s centry měst) 

Podpora technického zázemí městské drážní dopravy, tedy vozovny a měnírny (podporovány 
budou pouze projekty s přímým dopadem na uživatele městské drážní dopravy (cestující). 

Vzdělávání, Výzkum a Inovace 

Institucionální prostředí výzkumných organizací, internacionalizace a rozvoj lidského 
potenciálu (zisk HR Award, vytvoření a rozvoj welcome office, grant office, CTT office, 



 
 
propagaci výsledků VaVaI, rozvoj know-how pro zvýšení účasti v mezinárodních grantových 
programech včetně podpory přípravy žádostí do mezinárodních grantových schémat) 

Infrastruktura pro VaVaI (modernizace výzkumného vybavení; výstavba výhradně pro vysoce 
prioritní projekty) 

Rozvoj aplikačního potenciálu výzkumných organizací (realizace orientovaného výzkumu s 
aplikačním potenciálem včetně fáze proof of concept; realizace orientovaného výzkumu ve 
spolupráci se subjekty aplikační sféry) 

Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání 
(zapojení aktérů/stakeholderů z tzv. triple/quadruple helix; osvojování zahraničních zkušeností 
a dobrých praxí; vyhodnocování dopadů nových technologií na společnost v souladu s principy 
odpovědného výzkumu a inovací) 

Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a 
celoživotního učení pomocí rozvoje infrastruktury podnikání (rekonstrukce a adaptace 
nevyhovujících vzdělávacích prostor pro potřeby studentů se specifickými potřebami; 
zpřístupnění prostor pro studenty se SP; nová výstavba pro vysoce prioritní projekty v oblasti 
VŠ vzdělávání; modernizace výukových prostor (např. skleníky, venkovní výukové prostory, a 
prostor pro kolaborativní učení – např. makerspace) podporujících aplikace a zavádění nových 
výukových metod; pořízení studijních pomůcek a informačních zdrojů pro nové metody výuky) 

Zvýšení kvality, účinnosti a relevantnosti systémů vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce 
v oblasti regionálního školství (inovace ve výuce a modernizace vyučovacích metod a forem 
vedoucích k rozvoji kritického a kreativního myšlení dětí, žáků a studentů a posílení 
formativního hodnocení; Rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení; Rozšíření a 
zajištění kvality výuky v cizích jazycích; Propojování formálního a neformálního (včetně 
zájmového) vzdělávání včetně tvorby podpůrných profesionálních sítí; vytvoření podmínek pro 
zvýšení možnosti účasti dětí, žáků a studentů v mezinárodních programech. podporu 
komplexního profesního rozvoje pedagogických a akademických pracovníků prostřednictvím 
uceleného systému podpory, který zahrnuje všechny oblasti tzv. profesionalizačního kontinua; 
podporu účasti pedagogických pracovníků na méně využívaných formách jejich dalšího 
vzdělávání a tématech; zajištění komplexní podpory pedagogického leadershipu a odborných 
kapacit v oblasti využití digitálních technologií ve vzdělávání; podporu alternativních 
vzdělávacích cest k získání pedagogické kvalifikace (DPS); podporu získávání a doplnění 
odborné kvalifikace neaprobovaných učitelů zejména v základním a středním vzdělávání; 
vytvoření podmínek pro zvýšení možnosti účasti pedagogických i nepedagogických 
pracovníků na vzdělávacích programech v systému dalšího vzdělávání, včetně účasti na 
mezinárodních aktivitách). 

Zvýšení kvality, účinnosti a relevantnosti systémů vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce 
v oblasti vysokých škol (posilování jazykových a jiných kompetencí pracovníků vysokých škol 
(akademických a neakademických); tvorbu a rozvoj studijních programů vyučovaných v cizím 
jazyce a zvýšení nabídky předmětů vyučovaných v cizím jazyce; zřízení tzv. welcome office; 
posilování didaktických, jiných měkkých dovedností a digitální gramotnosti pracovníků; tvorbu 
a rozvoj studijních programů s mezioborovým základem, podporu tvorby studijních modulů 
a modularizace výuky; tvorbu a rozvoj studijních programů reflektujících nové metody výuky, 
digitální gramotnosti, kompetence k podnikavosti studentů a zavedení praxe ve výuce; 
krátkodobé zapojení odborníků z praxe do výuky; tvorbu a rozvoj studijních programů 
vyučovaných v kombinované/distanční formě studia; rozvoj (i kariérového) poradenství pro 
studenty a uchazeče o studium; podporu tzv. letních škol; podporu práce se zájemci o studium 
pomocí dlouhodobé činnosti v rámci tzv. dětských univerzit / laboratoří pro studenty a motivace 
zájemců o studium na vysokých školách) 

Podpora rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich 
úspěšnému ukončení v regionálním školství (snížení nerovnosti v kvalitě vzdělávání mezi 



 
 
jednotlivými školami i uvnitř škol; podporu změn v procesu vzdělávání se zohledněním 
individuálních potřeb a schopností každého jednotlivce, vytváření bezpečného a stimulujícího 
prostředí motivujícího všechny děti, žáky, studenty a další účastníky vzdělávání k učení v 
průběhu celého života; podporu včasné identifikace a vnitřní diferenciace především v 
jednotlivých třídách, která umožní každému žákovi a studentovi plně rozvinout své schopnosti 
ve společnosti všech svých vrstevníků za cílené podpory nadaných dětí, žáků a studentů; 
zlepšení vzdělávacího prostředí na všech typech škol, a to ve vazbě na snížení studijní 
neúspěšnosti a zvýšení motivace a celkově well-beingu žáků, studentů a učitelů; podporu 
nástrojů vedoucích ke zvýšení účastí dětí pocházejících ze sociálně znevýhodněného 
prostředí v předškolním vzdělávání, cíleně nástrojů vedoucích ke zvýšení účasti těchto dětí v 
předškolním vzdělávání; podporu nástrojů k eliminaci předčasných odchodů ze vzdělávání a 
předčasného ukončování školní docházky (např. výchovné, kariérní poradenství, prevence 
sociálně patologických jevů); podporu nediskriminačního přístupu k digitálním vzdělávacím 
zdrojům, prevence tzv. digitální propasti; cílenou podporu dětem, žákům a studentům se 
speciálními vzdělávacími potřebami včetně socioekonomicky znevýhodněných a kulturně 
odlišných; podporu spolupráce škol s rodinami dětí a žáků a budování kapacit ve školách a 
školských zařízeních pro práci s rodinami, tj. podpora sociálních pedagogů, školních asistentů 
a ostatních pracovních pozic vytvářejících podporu pro učitele a pedagogické pracovníky.; 
podporu kompetencí pedagogických pracovníků ve včasné identifikaci dětí a žáků s výukovými 
obtížemi, nadaných a v oblasti prevence sociálně patologických jevů; podporu kompetencí 
pedagogických pracovníků a dalších pracovníků ve vzdělávání odpovídající aktuálním 
potřebám vývoje vzdělávací soustavy, a to zejména využívání potenciálu pedagogické 
diagnostiky a tomu odpovídající vzdělávací a výchovné strategie, formativního hodnocení 
a sebehodnocení; budování kultury práce s pozitivní i negativní zpětnou vazbou, 
implementace zásad formativního hodnocení do praxe škol; vytvoření organizačních a 
systémových podmínek pro zvýšení možnosti účasti pedagogických pracovníků na 
vzdělávacích programech v systému dalšího vzdělávání; podporu nastavení systému dalšího 
vzdělávání tak, aby napomáhal diagnostice vzdělávacích potřeb školy a jejich učitelů a dokázal 
je z větší míry saturovat on-site; realizaci mezinárodních šetření výsledků žáků a názorů a 
postojů učitelů a ředitelů škol; zvýšení prostupnosti existujících informačních systémů mezi 
institucemi vzdělávací soustavy s cílem snadného a efektivního sdílení a využívání dat, 
informací a analýz nezbytných pro dosažení rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu 
vzdělávání) 

Podpora rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich 
úspěšnému ukončení ve vysokém školství (sběr a vyhodnocení dat, které povedou k popsání 
současného stavu, odstranění příčin a navržení řešení problému; vzdělávání pracovníků 
vedoucí k teoretickému pochopení, jak komunikovat se studenty se specifickými nároky (tj. 
studenty se specifickými potřebami, minoritami a mimořádně nadanými) a jak se vyvarovat 
primárně segregačního jednání; podporu činností, které umožní získání mezinárodní 
zkušenosti pro studenty se specifickými potřebami; podporu přenosu mezinárodních 
zkušeností pro práci se studenty se specifickými potřebami; tvorbu a implementaci 
vyrovnávacích kurzů pro studenty se specifickými potřebami za účelem usnadnění přechodu 
ze SŠ na VŠ a jako prevence studijní neúspěšnosti na všech typech škol; podporu činností 
směřujících k vyhledávání a získávání talentovaných, nadaných a mimořádně nadaných 
studentů a podpora systematické práce s takovými studenty – organizace soutěžních 
a vzdělávacích platforem; účast žáků na vysokoškolské výuce; podporu účasti akademických 
pracovníků na středoškolské odborné činnosti (konzultace, vedení seminárních prací, vedení 
experimentů); podporu vysokoškolských poraden (metodická podpora, školení pracovníků, 
stáže za účelem získání příkladů dobré praxe, síťování jednotlivých pracovišť) 

Podpora celoživotní učení (školení pracovníků věnující se zajišťování programů celoživotního 
vzdělávání po stránce pedagogické a organizační; tvorbu programů celoživotního vzdělávání, 
které dokáží účinně reflektovat potřeby trhu práce; pilotní ověření nových programů CŽV; 



 
 
tvorbu relevantních pomůcek a pořizování vhodného vybavení pro programy celoživotního 
vzdělávání) 

Podnikání, Technologie, Energetika, Internet, Inovace 

Realizace podnikového VaI, zejména ve spolupráci s VO (podpora projektů průmyslového 
výzkumu a experimentálního vývoje; podpora projektů, dle domén specializace Národní RIS3 
strategie nebo krajských RIS3 strategií; podpora realizace přeshraničních projektů VaI) 

Zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě inovací do podnikové praxe; zavádění 
organizačních a procesních inovací; ochrana a využívání duševního vlastnictví (zavedení 
nových výrobků a služeb do výroby a jejich uvedení na trh; zvýšení efektivnosti výrobních 
procesů s využitím pokročilých technologií; ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, 
postupů nebo služeb v reálných provozních podmínkách) 

Zavádění a rozšiřování digitálních a dalších pokročilých inovačních technologií v podnicích 
(podporu na zavádění pokročilých technologií; podpora dílčích inovačních a proof of concept 
projektů) 

Inovační vouchery (podpora zjednodušených schémat na zahájení či zintenzivnění inovačních 
aktivit MSP s VO či nákup specializovaných) 

Budování a rozvoj infrastruktury pro VaI, testování a ověřování technologií v podnikatelském 
sektoru (podpora otevřené infrastruktury pro VaI; rozvoj technologických center; začínající 
podniky - zavádění nových inovačních řešení, pokročilých technologií; nová řešení v oblasti 
NUT; ochrana duševního vlastnictví či zvýšení dovedností a kompetencí v těchto oblastech) 

Sdílené kapacity pro VaI - klastry, technologické platformy, inovační centra atd. (opatření na 
posílení kapacit klastrových organizací; ostředkování podpory na pilotní projekty větších 
skupin MSP typu prvotní testování nových technologií a přenos inovativních řešení do jiných 
odvětví a nových hodnotových řetězců) 

Rozvoj transferu znalostí, komercializace, podpora při ověřování výsledků VaI a jejich uvádění 
na trh (společné projekty - zvýšení mobility a znalostního transferu; aktivity za účasti 
doktorandů, úspěšných absolventů, nebo i na základě dočasně vytvořených pozic pro vysoce 
kvalifikované odborníky z VO) 

Využití přínosů digitalizace pro občany,a podniky a vlády (zavádění digitalizace v podnicích; 
budování a další rozvoj Center pro digitální inovace; pořízení vysoce výkonné výpočetní 
techniky a podpora využití HPC; využití moderních technologií pro rozvoj ekonomiky; vývoj 
specializovaného SW (např. pro počítačovou bezpečnost, simulace, monitorování, počítačové 
vidění, pro práci s velkými daty – Big Data Analytics, pro 3D tisk apod.); zavádění AI, 
robotizace, strojového učení, rozšířené a virtuální reality, business intelligence, e-commerce 
apod.; SW řešení, která zásadním způsobem zefektivňují procesy a přidanou hodnotu 
zejména v MSP; budování a modernizace výpočetních a datových center) 

Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání 
(podpora odborného vzdělávání zaměstnanců podniků v oblasti dovedností pro inteligentní 
specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání; činnosti digitálních inovačních hubů (či 
podobně zaměřených center); propojování podnikové sféry se systémem formálního 
vzdělávání). 

Posílení růstu a konkurenceschopnosti MSP (podpora služeb pro rozvoj podniků typu spin-off, 
spin-out a start-up; pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné 
infrastruktury; propojení pořizovaných nebo stávajících technologií za pomoci nejmodernějších 
komunikačních kanálů a protokolů; poradenské služby pro MSP zaměřené na rozvoj podniku; 
rozšíření podnikatelské činnosti; zvýšení kvality a efektivity výroby a služeb s důrazem na růst 
tržního potenciálu, např. prostřednictvím nových rozvojových příležitostí, inovativních řešení, 



 
 
investičních možností; zavádění nových a pokročilých technologií, včetně podpory 
mezinárodní expanze; účast MSP na zahraničních veletrzích a výstavách včetně organizace 
a účastí na dalších zahraničních akcích, sympoziích, seminářích a dalších akcích; služby 
expertů v oblasti marketingové strategie, designu, optimalizace materiálového ekodesignu 
výrobků ve vazbě na SC 4.2) 

Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti (snížení energetické náročnosti budov 
podnikatelských subjektů; zvýšení energetické účinnosti technických zařízení budov a 
využívání obnovitelných zdrojů a KVET a tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby; 
modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v podnicích za účelem zvýšení 
účinnosti; akumulace všech forem energie; modernizace a rekonstrukce zařízení na výrobu 
energie pro vlastní spotřebu; modernizace soustav osvětlení podnikatelských areálů; využití 
odpadní energie ve výrobních procesech; snižování energetické náročnosti výrobních a 
technologických procesů; zavádění „smart“ prvků v budovách; komplexní renovace budov s 
prvky adaptace budov na změny klimatu; optimalizace, regulace, monitoring a vyhodnocování 
spotřeby energie v budovách; podpora implementace nástrojů energetického managementu; 
podpora výstavby budov v pasivním standardu využívající OZE v kombinaci s akumulací 
energie; podpora aktivit firem energetických služeb pro projekty financované skrze EPC a pro 
projekty využívající metodu Design and Build určené podnikům; nové výrobny tepelné energie, 
modernizace a rekonstrukce stávajících výroben tepelné energie; podpora využití odpadního 
tepla a akumulaci tepla; výstavba nových rozvodných tepelných zařízení a zvyšování účinnosti 
stávajících rozvodných tepelných zařízení; podpora rozvoje účinných soustav zásobování 
tepelnou energií; podpora využívání OZE při výrobě tepelné energie a elektřiny) 

Podpora energie z obnovitelných zdrojů (podpora solárních termických systémů; podpora 
solárních elektráren; podpora malých vodních elektráren; podpora větrných elektráren; 
podpora tepelných čerpadel; podpora efektivního využití bioplynu při výrobě tepla a elektrické 
energie - formou výstavby nových výroben a výstavbou a modernizací tepelných rozvodných 
zařízení a formou instalace vzdáleného zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla mimo 
areál stávající bioplynové stanice včetně výstavby bioplynovodu; podpora transformace 
stávajících výroben elektřiny z bioplynu na výrobny biometanu a výstavba nových výroben 
biometanu, a to včetně jejich připojení na plynárenské sítě anebo místní infrastrukturu; 
podpora instalace dodatečného výkonu a akumulace energie na stávající výrobny; podpora 
efektivního využití biomasy při výrobě tepla a elektrické energie za podmínky kombinované 
výroby elektřiny a tepla, případně monovýroby tepla z biomasy formou výstavby nových 
výroben a výstavbou a modernizací tepelných rozvodných zařízení; podpora výstavby zařízení 
na výrobu pokročilých biopaliv pro jejich využití v dopravě.; podpora akumulace energie a 
transformace energie mezi energonositeli)  

Rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování na místní úrovni (instalace 
inteligentních prvků v energetických sítích za účelem rozvoje/vzniku smart grids; využití 
zařízení pro ukládání energie v elektrizační soustavě; přenos a zpracování zvýšeného objemu 
dat spojených se vstupem nových subjektů na trhy s elektřinou; snížení technických ztrát a 
zvýšení účinnosti energetických soustav; zavádění systémů řízení spotřeby energie; výstavba 
konverzních zařízení; výstavba metanizačních jednotek; výstavba zařízení/stanic na 
zachytávání CO2; výstavba výroben nových druhů nízkoemisních/nízkouhlíkových plynů 
připojení výroben a konverzních zařízení k plynárenské soustavě; osazení plynových 
expanzních turbín v RS spojených s výrobou elektrické energie; výstavba zkapalňovacích 
stanic; modernizace, úprava plynárenské soustavy; výstavba plynovodů a modernizace 
zásobníků plynu včetně instalace nových podzemních sond, kompresorů a bezpečnostních 
prvků; vybavení zásobníků plynů biologickou metanizací; vytvoření potřebných kapacit na 
nahrazování uhlí zemním plynem u velkých tepelných zdrojů; instalace inteligentních prvků v 
plynárenských sítích a software za účelem rozvoje/vzniku smart grids a pro efektivní řízení 
integrace nových druhů plynu) 



 
 
Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení 
znečištění (nákup vozidel na alternativní pohon v podnicích, budování dobíjecích a plnících 
stanic v podnicích; zkapalňovací stanice LNG) 

Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám 
(zavádění technologických změn, jejichž cílem je primární snížení spotřeby vody; přímá 
recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody; instalace uzavřených 
cirkulačních okruhů namísto lineárních/otevřených; opětovné využívání znečištěné/využité 
provozní vody v jiných procesech – instalace filtračních technologií a pro přípravu vody 
k dalšímu jinému využití v rámci podniku; optimalizace využívání vody v obslužných provozech 
podniků – údržba, logistika, doprava, sociální zařízení; snižování ztrát vody v uzavřených 
okruzích nebo rozvodech vody; využívání potenciálu odpadní páry; optimalizace technologie 
chlazení; jímání, akumulace a využívání dešťové vody; zlepšení infrastruktury, zejména 
vybudování nebo modernizace systémů pro monitorování netěsností rozvodů vod; zvýšení 
spolehlivosti zásobování uživatelů vody posílením kapacity záložních zdrojů povrchové vody 
a zlepšením jakosti vody dodávané záložními zdroji; instalace systémů suchého čištění 
dopravních prostředků; zřízení vodních ploch sloužící pro zadržení vody v areálech podniků; 
nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na zpracování plánu recyklace vody ve 
výrobních odvětvích; revitalizace podnikových areálů a okolí komerčních budov k adaptaci na 
změnu klimatu, např. výsadbou funkční vegetace) 

Podpora přechodu k oběhovému hospodářství (pořízení inovativních technologií na získávání, 
zpracování a využívání druhotných surovin z výrobků a materiálů s ukončenou životností a na 
výrobu výrobků s obsahem druhotných surovin; podpora inovativních technologií k získávání 
a zpracování druhotných surovin; investice do inovativních technologií umožňujících nové 
nebo vyšší využití druhotných surovin jako náhrady primárních zdrojů; investice do 
inovativních technologií ke snížení materiálové náročnosti výroby a náhrady primárních 
vstupních surovin druhotnými; optimalizace materiálového ekodesignu výrobků za účelem 
usnadnění recyklace a opětovného použití; projekty a realizace průmyslové symbiózy; důraz 
na zpětné uzavírání materiálových cyklů, zejména podporou materiálové recyklace; zavádění 
materiálového ekodesignu výrobků)  

Zvýšení digitálního propojení (modernizace resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro 
vysokorychlostní přístup k internetu velmi vysoké kapacity s využitím optických prvků; 
zřizování nových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu; vytváření pasivní/fyzické 
infrastruktury potřebné pro budování vysokorychlostního přístupu k internetu; digitální 
technické mapy; podpora využívání nových konstrukčních prvků a technologických postupů 
pro budování infrastruktury vysokokapacitních sítí; vouchery na služby vysokorychlostního 
připojení prostřednictvím sítí; vybudování odborné a technické kapacity v území; podpora 
informovanosti o technické infrastruktuře a jejího sdílení; vytváření informačních nástrojů 
stimulujících poptávku a zlepšujících informovanost veřejnosti o službách a sítích 
elektronických komunikací; podpora efektivního sběru, ověřování a zpracování dat o sítích a 
službách elektronických komunikací) 

Zaměstnanost, Sociální začleňování, Péče o zdraví, Vzdělávání 

Podpora vzdělávání (získání rekvalifikace či profesní kvalifikace; prevence vyloučení z trhu 
práce a opatření podporující návrat do studia, nebo vedoucí k rozvoji základních kompetencí) 

Poradenské a informační činnosti (individuální poradenství pro znevýhodněné skupiny na trhu 
práce; realizace poradenských programů; příprava k práci u osob se zdravotním postižením 
a při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti; poradenství zaměřené na 
dluhové poradenství a prevenci předlužení) 



 
 
Motivační aktivity (zvýšení orientace v požadavcích trhu práce, požadavcích volných 
pracovních míst na trhu práce, aktivizační činnosti a podporu specificky znevýhodněných 
zaměstnanců na trhu práce) 

Podpora aktivit vedoucích k získání udržitelného a vhodného zaměstnání (podpora flexibilních 
forem zaměstnání, pracovních míst pro osoby mimořádně znevýhodněné; podpora vytváření 
nových pracovních míst nebo míst vyhrazených pro určitou skupinu osob náležejících k 
ohroženým skupinám na trhu práce, včetně podpory začínajících OSVČ; podpora aktivit k 
získání pracovních návyků a zkušeností - krátkodobé pracovní příležitosti, pracovní tréninky, 
odborné praxe a realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti) 

Doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce (podpora 
zapracování, dopravy, ubytování a stravování účastníků; péče o závislé osoby; podpora 
regionální pracovní mobility formou opatření nebo příspěvkem na dojíždění) 

Modernizace institucí a služeb trhu práce (zavádění veřejných služeb zaměstnanosti; tvorba, 
rozvoj a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance institucí trhu práce; tvorba a rozvoj 
nových nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti; zavádění individuální a komplexní 
poradenské práce; podpora rozvoje digitalizace a zavádění technologických novinek do 
činnosti veřejných služeb zaměstnanosti; posílení schopnosti institucí trhu práce predikovat a 
reagovat na změny na trhu práce včetně zdokonalování systémů pro standardizaci popisů 
profesí a s nimi souvisejících kvalifikací – Průmysl 4.0, Práce 4.0, sdílená ekonomika a 
ekonomika platforem, nízkouhlíková/zelená ekonomika („green jobs“), stříbrná ekonomika a 
další, zánik některých a vznik jiných profesí a druhů a forem zaměstnání) 

Rovnost mezi muži a ženami, pracovní a osobní život - Oblast trhu práce (vzdělávací, 
tréninkové, kvalifikační, rekvalifikační a jiné podpůrné programy pro ženy; spolupráci se 
zaměstnavateli; průběžné mapování dopadů digitalizace a robotizace na rovnost; advokační 
služby pro pomoc obětem diskriminace na trhu práce včetně ekonomického, psychologického 
a právního poradenství; zvýšení povědomí o zaměstnaneckých právech; aplikace inovativních 
řešení klíčových příčin genderových nerovností na trhu práce)  

Rovnost mezi muži a ženami, pracovní a osobní život - Zaměstnavatelská sféra (podpora 
zavádění flexibilních forem práce; podpora zavádění managementu mateřské a rodičovské; 
realizace genderových auditů; zavádění genderové rovnosti do kolektivního vyjednávání; 
analýza kolektivních smluv z genderové perspektivy; ukotvení praktických opatření na podporu 
rovnosti žen a mužů v kolektivních smlouvách, apod.)  

Rovnost mezi muži a ženami, pracovní a osobní život - Oblast služeb péče o děti (podpora 
vybudování a provoz, nastavení kvality a následného rozvoje sítě finančně i místně 
dostupných služeb péče o děti typu dětské skupiny, mikrojesle, dětské kluby, zahrnující služby 
veřejné i podnikové včetně vzdělávání osob pracujících v podpořených zařízeních péče o děti) 

Rovnost mezi muži a ženami, pracovní a osobní život - Legislativní a institucionální oblast 
(monitoring porušování právních předpisů v oblasti zákazu diskriminace a stejného 
odměňování za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty; posílení institucionálního zajištění 
rovnosti žen a mužů na trhu práce v orgánech veřejné správy; tvorba analýz mapujících 
legislativní, administrativní či jiné bariéry při podpoře nebo zavádění flexibilních forem práce; 
zlepšení koordinace místních a celostátních politik týkajících se rovných příležitostí; tvorba, 
ověřování a přenos dobré praxe systémových a legislativních opatření v oblasti rovnosti)  

Rovnost mezi muži a ženami, pracovní a osobní život - Doprovodná opatření (vzdělávání; 
zvyšování povědomí; poradenství v oblasti rovných příležitostí žen a mužů; doprovodná 
opatření vedoucí k podpoře rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce) 

Přizpůsobení pracovníků, stárnutí - Oblast vzdělávání (další vzdělávání zaměřené na 
získávání a prohlubování odborných a klíčových kompetencí včetně osvojení nových 
kompetencí v oblastech spojených se socioekonomickými a environmentálními změnami; 



 
 
tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, včetně přípravy podnikových lektorů 
a instruktorů; tvorba a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance, kteří jsou ohroženi 
propouštěním). 

Přizpůsobení pracovníků, stárnutí - Oblast řízení lidských zdrojů (podpora adaptace 
zaměstnavatelů a pracovní síly na technologické změny a demografické stárnutí, tj. nástroje 
podporující celoživotní další vzdělávání, zapracování, transformaci; podpora preventivních 
opatření v případě závažnějších dopadů globálních změn a trendů na trh práce; budování 
kapacit sociálních partnerů zejména prostřednictvím vzdělávání; opatření na vytváření sítí a 
posílení sociálního dialogu a činnosti společně uskutečňované sociálními partnery; podporu 
zavádění age managementu do podniků; podpora vytváření přiměřeného pracovního prostředí 
s ohledem na zdravotní rizika a zdravé stárnutí). 

Přizpůsobení pracovníků, stárnutí - Sdílení praxe a přenos zkušeností (podpora odborné praxe 
a stáží v podnicích; podpora sdružování malých a středních podniků za účelem vzdělávání a 
výměny zkušeností; podpora spolupráce podniků a vzdělávacích institucí). 

Přizpůsobení pracovníků, stárnutí - Poradenství (poradenské a informační aktivity v podnicích 
v oblasti celoživotního kariérového poradenství; vzdělávací a rekvalifikační programy pro 
zaměstnance podniků procházejících restrukturalizací nebo končících svoji činnost; podpora 
a poradenství při vytváření a zavádění moderních systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů v 
podnicích). 

Přizpůsobení pracovníků, stárnutí - Aktivní začleňování (podpora sociálního začleňování osob 
a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím 
sociálních služeb; podpora služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou; podpora 
služeb komunitního charakteru; podpora sociálního bydlení; podpora dostupného a 
udržitelného bydlení; programy prevence rizikových společenských jevů a prevence 
kriminality; programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody; probační 
a resocializační programy; vzdělávací aktivity pro pracovníky; poskytování poradenství 
cílovým skupinám týkající se nediskriminace a rozvoj různých forem služeb pro oběti 
diskriminace; programy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí; programy podpory 
transformace systému péče o ohrožené děti ve smyslu rozvoje nástrojů k včasné pomoci 
rodinám za účelem zabránění odebrání dítěte z péče vlastních rodičů a jejich umístění do 
náhradní péče; programy zaměřené na rozvoj a profesionalizaci náhradní rodinné péče; 
programy na podporu aktivní účasti dětí a dospívajících mladých lidí při rozhodování; 
programy pro osoby ohrožené závislostmi nebo závislé na návykových látkách a nelátkových 
závislostech; programy pro osoby s duševním onemocněním; programy na podporu obětí 
násilí a pomoc násilným osobám; programy na podporu integrace imigrantů a cizinců; vznik a 
rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání; podpora startu, rozvoje a 
udržitelnosti sociálních podniků; podpora činnosti místních aktérů ve venkovském prostoru při 
řešení lokálních problémů a potřeb osob zejména formou komunitní práce a komunitních 
aktivit; realizace inovativních nápadů a přístupů; posilování participativních metod práce a 
aktivní zapojování lidí žijících v dané lokalitě do správy věcí veřejných). 

Služby, modernizace systému sociální ochrany včetně podpory přístupu k sociální ochraně; 
zdravotní péče (podpora transformace systému péče o ohrožené děti a deinstitucionalizaci 
pobytových služeb pro děti; podpora transformace systému sociálních služeb a 
deinstitucionalizaci zařízení poskytujících sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, 
starší osoby a osoby s mentálním postižením; rozvoj nových služeb komunitního typu, 
ambulantních, terénních služeb; neformální a sdílené péče a nových typů péče; podpora 
transformace psychiatrické péče a deinstitucionalizaci zařízení poskytujících služby pro osoby 
s duševním onemocněním; podpora dostupnosti a rozvoje sociálních služeb, služeb 
zaměřených na prevenci ztráty bydlení a udržení bydlení, služeb pro rodiny a děti, služeb na 
sociálně zdravotním pomezí a zdravotních služeb; koncepční, strategická a metodická 
opatření v oblasti sociálních služeb, zdravotních služeb, služeb na sociálně zdravotním 



 
 
pomezí, služeb pro rodiny a děti, služeb na ochranu práv dětí, služeb napomáhajících rozvoji 
rodičovských kompetencí, služeb péče o ohrožené děti, náhradní rodinné péče, sociální práce, 
komunitní péče, sociálního bydlení a sociálního podnikání; rozvoj nových modelů služeb 
podporujících sociální začleňování; přenos dobré praxe a podpora pilotních projektů; 
vzdělávání v oblasti odborné, koncepční, strategické a manažerské u sociálních pracovníků, 
pracovníků ve veřejné správě, pracovníků poskytujících sociální služby, pracovníků 
poskytujících či zajišťujících služby spojené se sociálním bydlením, pracovníků pracujících s 
dětmi, pracovníků ve službách pro rodiny a děti, zdravotnických pracovníků a dalších; 
vytvoření modelů vzdělávání, doporučených klinických postupů, kompetencí a vzdělávacích 
plánů, programů na zvýšení dostupnosti primární péče). 

Aktivní začleňování občanů - Sociální experimentování (identifikace nenaplňovaných 
sociálních potřeb; tvorba nových řešení; podpora mikropilotáží před plošným zaváděním 
nových opatření; podpora spolupráce s výzkumnými pracovišti apod.; advokační práci a šíření 
ověřených řešení) 

Aktivní začleňování občanů - Zlepšování kvality veřejných služeb (analýza služeb, rozvoj 
proklientských a systémových přístupů; podpora rozvoje učících se organizací; zpracování a 
využívání vědecky ověřených podkladů pro rozhodování (evidence informed policy making); 
vzdělávání pracovníků ve veřejném sektoru v oblasti tvorby veřejných služeb, politik 
a v inovativních přístupech k jejich nastavování a poskytování) 

Aktivní začleňování občanů - Rozšiřování inovativních řešení a přístupů (přenos dobré praxe, 
podporu učení se ze zkušeností jiných včetně využívání poznatků zahraniční a domácí 
evidence) 

Aktivní začleňování občanů - Oblast sociálního začleňování (zvyšování efektivity sociálních 
služeb a služeb na sociálně zdravotním pomezí; nové způsoby jejich zajištění a financování; 
podpora preventivních služeb;  propojování sektorů; podpora vysoce individualizovaných 
služeb; podpora experimentování a hledání nových přístupů v oblasti zdravotních služeb a 
přístupu ke zdravotní péči a podpora budování expertních kapacit a jejich rovnoměrnějšího 
pokrytí v lokalitách; experimentování a hledání nových přístupů v aktivizaci osob sociálně 
vyloučených nebo sociálním vyloučením a chudobou ohrožených) 

Aktivní začleňování občanů - Oblast zaměstnanosti (pilotování opatření reagujících na změny 
ve společnosti, na trhu práce a v oblasti dalšího vzdělávání; podpora nových trendů v 
obchodních modelech a poskytování služeb - komunitní modely, cirkulární, sdílená ekonomika, 
podnikání se sociálním dopadem) 

Aktivní začleňování občanů - Oblast rovných příležitostí (pilotování nových opatření). 

Aktivní začleňování občanů - Oblast efektivního fungování organizací (experimentování a 
hledání nových přístupů u NNO; experimentování a hledání nových způsobů v podpoře 
efektivnějšího fungování veřejné správy a participativní rozhodování; podpora rozvoje 
uvědomělé a klientsky orientované státní správy) 

Stravování dětí ve školských zařízeních (zajištění bezplatného školního stravování) 

Materiální a potravinová pomoc (distribuce materiální a potravinové pomoci cílovým skupinám 
- potraviny; základní spotřební zboží (ošacení, obuv, hygienické potřeby, školní pomůcky, …) 

Integrovaný rozvoj území 

Elektronizace vybraných služeb veřejné správy (eEducation, eCulture, eHealth, eInclusion, 
eJustice, eProcurement; elektronizace agend stavebního práva, aj.) 

Rozšíření propojeného datového fondu (naplnění základních registrů a elektronizaci datových 
fondů jednotlivých agendových informačních systémů, dobudování potřebné infrastruktury) 



 
 
Opatření k využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace 

Publikace dat veřejné správy jako OpenData 

Vytvoření eGovernment cloud 

Kybernetická bezpečnost (realizace technických opatření v oblasti bezpečnosti informací). 

Transakční portálová řešení obcí a krajů s využitím zaručené elektronické identity 

Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace) 

Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu (nákup silničních bezemisních vozidel; 
nákup bezemisních drážních vozidel MHD; nákup silničních nízkoemisních vozidel, 
využívajících alternativní palivo biometan nebo LNG). 

Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu (výstavba dobíjecích stanic nebo vodíkových 
plnicích stanic pro silniční a drážní bezemisní vozidla; výstavba plnicích stanic pro silniční 
nízkoemisní vozidla a využívající alternativní palivo biometan nebo LNG). 

Silnice II. třídy na Prioritní regionální silniční síti (výstavba obchvatů obcí a silničních přeložek 
na vybraných úsecích silnic II. třídy, rekonstrukce a modernizace silnic II. třídy na vybraných 
úsecích a jejich uzlových bodech; technické zhodnocení a výstavba mostů na vybraných 
úsecích silnic II. třídy, zlepšující přístupnost k TEN-T). 

Telematika pro veřejnou dopravu (zavedení nebo modernizace monitorovacích, řídicích a 
preferenčních systémů pro veřejnou dopravu; zavedení nebo modernizace informačních 
systémů pro cestující; zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve 
veřejné dopravě; zavedení systémů pro autonomní mobilitu ve veřejné dopravě). 

Multimodální osobní doprava ve městech a obcích (výstavba a modernizace přestupních 
terminálů pro veřejnou dopravu; výstavba a modernizace parkovacích systémů zajišťujících 
přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, B+R). 

Bezpečnost v dopravě (výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase 
nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy; rekonstrukce mostů v trase 
místní komunikace s vysokou intenzitou dopravy). 

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu (výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro 
cyklisty včetně doprovodné infrastruktury; a na hlavních trasách cyklo dopravy). 

Revitalizace veřejných prostranství (např. povrchy a podloží veřejných prostranství, retenční 
a akumulační nádrže, prokořeňovací buňky stromů, výsadba vegetace, průlehy, vodní prvky, 
vodní plochy, městský mobiliář, herní prvky, dětská a workoutová hřiště, veřejné osvětlení, 
veřejné toalety); revitalizace nevyužívaných ploch). 

Pořízení materiálně-technického vybavení a vytvoření hmotných podmínek pro ZS IZS 

Výstavba a modernizace výcvikových a vzdělávacích středisek a pořízení technického a 
technologického vybavení 

Modernizace jednotného systému varování a vyrozumění 

Výstavba, modernizace a rozvoj strategicky významných ICT systémů ZS IZS 

Mateřské školy (zajištění dostatečných kapacit a speciálně upravených prostor pro předškolní 
vzdělávání (MŠ) v území ITI změny vnitřního uspořádání výukových prostor v MŠ, zajištění 
kapacit MŠ s ohledem na hygienické požadavky, modernizace hygienického zázemí MŠ, 
zajištění bezbariérovosti, úprava zázemí a venkovních prostor MŠ). 



 
 
Základní školy (vybudování a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, 
polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi; budování vnitřní 
konektivity škol; vybudování zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami; budování zázemí pro pedagogické i nepedagogické 
pracovníky škol; vytvoření vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ). 

Střední a vyšší odborné školy (vybudování a vybavení odborných učeben SŠ a SŠ/VOŠ a 
center odborné přípravy ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, 
práce s digitálními technologiemi; budování vnitřní konektivity škol; zázemí pro školní 
poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami; budování 
zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání 
ve školách; vytvoření vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při SŠ, SŠ/VOŠ). 

Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení (podpora vybudování a vybavení 
odborných učeben ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práce 
s digitálními technologiemi, např. pro střediska volného času, domy dětí a mládeže; budování 
zázemí pro školní družiny a školní kluby). 

Infrastruktura školských poradenských zařízení a vzdělávání ve školách a třídách, a středisek 
výchovné péče (vybudování nebo úpravy zázemí pro poskytování služeb školských 
poradenských zařízení – pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických 
center; dílny pro ergoterapii, cvičné byty; vybudování nebo úpravy zázemí pro poskytování 
preventivně-výchovné péče). 

Infrastruktura sociálních služeb (sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb.). 

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování. 

Sociální bydlení (pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor a pořízení 
nezbytného základního vybavení). 

Primární péče (vznik a modernizace urgentních příjmů). 

Integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb (deinstitucionalizace 
psychiatrické péče; následná a dlouhodobá péče; paliativní a hospicová péče; integrovaná 
onkologická péče; integrovaná zdravotně-sociální péče v perinatologii a gerontologii; akutní a 
specializované péče). 

Kulturní památky, muzea a knihovny - ochrana kulturního dědictví (revitalizace památek, 
expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, 
vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace sbírkových fondů, včetně 
zařízení pro digitalizaci a aplikační software, technické vybavení knihoven, parky u památek, 
parkoviště u památek). 

Veřejná infrastruktura pro cestovní ruch (budování a revitalizace doprovodné infrastruktury - 
např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení; budování a revitalizace sítě značení 
páteřních; naučné stezky; řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí; 
rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center). 

Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (výstavba a rekonstrukce 
požárních zbrojnic, pořízení požární techniky, vybudování a revitalizace otevřených zdrojů 
požární vody v obcích). 

Rekonstrukce infrastruktury mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny („DS“) 
(zajištění dostatečných kapacit a speciálně upravených prostor pro předškolní vzdělávání (MŠ 
a DS) v území MAS). 

 



 
 

Rybářství 

Shromažďování, spolehlivá data pro rozhodování založené na znalostech (zlepšení 
shromažďování údajů, jejich správy a výkaznictví; zdokonalení a poskytování vědeckých 
poznatků, odborných studií; vývoj informační a datové sítě pro sběr dat; sledovatelnost 
produktů rybolovu a akvakultury; podpora pro monitorování, kontrolu a vynucování, posílení 
institucionální kapacity a efektivní veřejné správy). 

Vysazování úhoře říčního do vnitrozemských vodních toků 

Inovace a investice do akvakultury (rozvoj inovací v oblasti sladkovodní akvakultury; testování 
a následný transfer inovačních technologií do praxe za podmínek blízkých výrobním 
podmínkám; zvýšení konkurenceschopnosti rybářských podniků, diverzifikace akvakultury a 
podpory nových chovatelů; zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury; 
vybudování moderních intenzivních zařízení k produkci kvalitních ryb a nárůstu produkce ryb 
z těchto zařízení). 

Vyplácení plateb za dodatečné náklady (náklady spojené se zajišťováním mimoprodukčních 
funkcí rybníků a omezování ze strany orgánů ochrany přírody a krajiny, včetně škod 
způsobených rybožravými predátory). 

Propagace odvětví akvakultury a zejména na informovanost spotřebitelů o prospěšnosti 
konzumace rybího masa a výrobků z ryb (informovanost spotřebitele v návaznosti na 
požadavky zdravé výživy a zdravého životního stylu ve vztahu k produktům akvakultury, 
zvyšování informovanosti spotřebitelů v rámci regionálních, celostátních a nadnárodních 
komunikačních a propagačních kampaní, prezentace produktů a odvětví akvakultury na 
veletrzích a výstavách, vydávání publikací, pořádání seminářů a konferencí). 

Investice na rozšíření, vybavení, modernizaci podniků a výstavbu zpracoven, které 
zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh (zvýšení podílu i sortimentu 
zpracovaných sladkovodních ryb, výstavba, modernizace, technologický rozvoj a inovace 
zpracovatelských kapacit). 


