PŘÍLEŽITOSTI PRO OBCE

…. aneb na co čerpat z operačních programů v programovém období EU 2021–2027

Upozornění: Jedná se o pracovní verze operačních programů, neschválené Evropskou komisí

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení zástupci obcí a měst Moravskoslezského kraje,
přípravy na nové programové období vrcholí, a já Vám proto s velkým potěšením představuji příležitosti pro rozvoj našeho
jedinečného kraje. Prioritou EU v nadcházejících sedmi letech se stala zelenější a chytřejší Evropa. V návaznosti na tyto
cíle jste se s námi podíleli na vzniku Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje pro období 2019–2027 pod značkou
„hrajeMSKrajem“, která priority potvrdila několika desítkami záměrů i z řad obcí a měst. Již nyní se nemohu dočkat
realizace takových projektů, které budou z nových zdrojů podpořeny. Hrajem s krajem totiž nejen obrazně, ale hrajem
tentokrát také o finanční zdroje pro zatraktivnění našeho kraje.
Těším se na zvelebená náměstí, zelené parky a čistější ovzduší, které si užijeme při projížďkách po nových cyklotrasách
či výletech na zrekonstruované památky či turistické atraktivity. Se zvědavostí očekávám rychlejší přístup k internetu,
úsporu času a energie, kterou nám poskytnou nové technologie. Našim nejmladším přeji moderní vybavení škol a našim
nejstarším kvalitní sociální péči. Těchto cílů můžeme dosáhnout aktivním úsilím a kreativitou s využitím evropských
zdrojů, jejichž přehled jsme pro Vás v této příručce připravili. Věřím, že společně můžeme i v budoucnu měnit náš kraj
v lepší místo pro život zdejších obyvatel, a to i přes překážky, kterým v současné době čelíme.
S úctou a přáním úspěšných let pro rozvoj našich obcí
Náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška, MBA
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V JAKÝCH OBLASTECH MOHOU OBCE ČERPAT?

VODOVODNÍ
A KANALIZAČNÍ
SÍTĚ VČETNĚ ČOV

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ,
ZELEŇ A SNÍŽENÍ
ZNEČIŠTĚNÍ

ENERGETICKÉ
ÚSPORY

DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURA
A ČISTÁ MOBILITA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
A ZDRAVOTNICTVÍ

OBĚHOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ

DIGITALIZACE

VZDĚLÁVÁNÍ

CESTOVNÍ RUCH
A KULTURA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ SÍTĚ VČETNĚ ČOV
OP Životní prostředí
SPECIFICKÝ CÍL 1.4: PODPORA UDRŽITELNÉHO HOSPODAŘENÍ S VODOU
Cílem je podpora aktivit směřujících ke zvýšení jakosti povrchové i podzemní
vody a ke zlepšení zásobování obyvatel pitnou vodou zejména:
•
•
•
•
•

dobudování a výstavba ČOV
dobudování a modernizace kanalizací
výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a řadů
výstavba a intenzifikace úpraven pitné vody
výstavba, intenzifikace či revitalizace stávajících vodních zdrojů aj.

VHODNÍ
PŘÍJEMCI
PODPORY

příjemci podpory dosud
nejsou specifikováni

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
OP Životní prostředí

VHODNÍ
PŘÍJEMCI
PODPORY

SPECIFICKÝ CÍL 1.5: PODPORA PŘECHODU
K OBĚHOVÉMU HOSPODÁŘSTVÍ
Cílem je podpora aktivit směřujících k přechodu na principy oběhového
hospodářství a zlepšení uplatňování hierarchie nakládání s odpady zejména:

příjemci podpory dosud
nejsou specifikováni

• prevence vzniku odpadů (kompostéry, RE-USE centra pro opětovné použití výrobků, budování potravinových bank aj.)
• materiálové a energetické využití odpadů (výstavba a modernizace sběrných dvorů, budování zařízení pro úpravu a zpracování
čistírenských odpadních kalů z ČOV, výstavba a modernizace zařízení pro materiálové a energetické využití odpadů aj.)
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VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, SNÍŽENÍ ZNEČIŠTĚNÍ
A RIZIKA SOUVISEJÍCÍ SE ZMĚNOU KLIMATU
OP Životní prostředí
SPECIFICKÝ CÍL 1.3: PODPORA PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNÁM
KLIMATU, PREVENCE RIZIK A ODOLNOSTI VŮČI KATASTROFÁM
Cílem je podpora aktivit směřujících k předcházení či zvýšení odolnosti vůči povodním,
sesuvům půdy a suchu a ke zvýšení povědomí o změně klimatu zejména:
• tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků,
stávajících vegetačních prvků a opatření proti vodní a větrné erozi
• úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře
• zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně
• realizace protipovodňových opatření
• podpora preventivních opatření proti povodním a suchu
• obnova stability svahů, stabilizace a sanace extrémních svahových nestabilit
• investice do modernizace vzdělávacích environmetálních center

VHODNÍ
PŘÍJEMCI
PODPORY

příjemci podpory
dosud nejsou
specifikováni

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, SNÍŽENÍ ZNEČIŠTĚNÍ
A RIZIKA SOUVISEJÍCÍ SE ZMĚNOU KLIMATU
OP Životní prostředí
SPECIFICKÝ CÍL 1.6: POSÍLENÍ BIOLOGICKÉ
ROZMANITOSTI, ZELENÉ INFRASTRUKTURY
V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ A SNÍŽENÍ ZNEČIŠTĚNÍ
Cílem je podpora aktivit zaměřených na péči o chráněná území,
přírodní stanoviště a vzácné druhy, zvýšení kvality ovzduší a snížení
počtu kontaminovaných lokalit zejména:

VHODNÍ
PŘÍJEMCI
PODPORY

příjemci podpory dosud
nejsou specifikováni

• modernizace a rozvoj záchranných stanic
• péče o chráněná území (přírodní dědictví)
náhrada a rekonstrukce stacionárních zdrojů znečištění ovzduší
včetně realizace dodatečných technologií a změny technologických postupů
• pořízení a modernizace systémů pro posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší
• pořízení a náhrada monitorovacích systémů pro kontinuální měření emisí znečišťujících látek aj.
odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy
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VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, SNÍŽENÍ ZNEČIŠTĚNÍ
A RIZIKA SOUVISEJÍCÍ SE ZMĚNOU KLIMATU
Integrovaný regionální operační program
SPECIFICKÝ CÍL 2.2: POSÍLENÍ OCHRANY PŘÍRODY, BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI,
ZELENÉ INFRASTRUKTURY V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ A SNÍŽENÍ ZNEČIŠTĚNÍ
Cílem je podpora tzv. zelené infrastruktury měst a obcí, prostřednictvím revitalizace veřejných prostranství za účelem
zlepšení biologické rozmanitosti, snížení znečištění a zlepšení kvality života v sídelním veřejném prostoru ve městech a obcích:
• revitalizace veřejných prostranství – staveb krajinářské architektury
- budování zelené infrastruktury měst a obcí
- modernizace technické infrastruktury (parky, náměstí, městské třídy aj.)
VHODNÍ
PŘÍJEMCI
PODPORY

kraje, obce, organizace zakládané kraji a obcemi, církve, organizační složky státu a jejich
příspěvkové organizace, veřejné a státní VŠ, státní podniky, státní organizace, veřejné
výzkumné organizace
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ENERGETICKÉ ÚSPORY
OP Životní prostředí

VHODNÍ
PŘÍJEMCI
PODPORY

SPECIFICKÝ CÍL 1.1: PODPORA OPATŘENÍ V OBLASTI ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI
Cílem je podpora aktivit zaměřených na snižování energetické náročnosti
veřejných budov a veřejné infrastruktury zejména:
•
•
•
•

snížení energetické náročnosti systémů technologické spotřeby energie
výstavba nových veřejných budov s parametry pro pasivní či plusové budovy
zlepšení kvality vnitřního prostředí budov
zvýšení adaptability budov/infrastruktury na změnu klimatu

příjemci podpory
dosud nejsou specifikováni

SPECIFICKÝ CÍL 1.2: PODPORA ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
Cílem je podpora aktivit spojených se zvyšováním využití obnovitelných zdrojů energie, zejména:
• výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy
a pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru
• výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva a pořizování domovních předávacích stanic

příjemci podpory dosud nejsou specifikováni
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VHODNÍ
PŘÍJEMCI
PODPORY

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA A ČISTÁ MOBILITA
Integrovaný regionální operační program
SPECIFICKÝ CÍL 2.1: PODPORA UDRŽITELNÉ
MULTIMODÁLNÍ MĚSTSKÉ MOBILITY
Cílem je umožnit přechod na čistější kolektivní služby veřejné
dopravy a aktivní mobilitu, včetně infrastruktury pro alternativní paliva
ve městech zejména:
• nákup silničních a drážních nízkoemisních
a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu
• výstavba plnících a dobíjecích stanic pro veřejnou dopravu
• telematika pro veřejnou dopravu
• multimodální osobní doprava ve městech a obcích
• bezpečnost v dopravě (s primární vazbou na pěší dopravu)
• infrastruktura pro cyklistickou dopravu

VHODNÍ
PŘÍJEMCI
PODPORY

kraje, obce, dobrovolné
svazky obcí, organizace
zakládané kraji, obcemi
či dobrovolnými svazky obcí,
provozovatelé dráhy či drážní
dopravy, Ministerstvo dopravy
ČR, dopravci aj.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA A ČISTÁ MOBILITA
OP Doprava
SPECIFICKÝ CÍL 1.2: ROZVOJ UDRŽITELNÉ, INTELIGENTNÍ A INTERMODÁLNÍ CELOSTÁTNÍ,
REGIONÁLNÍ A MÍSTNÍ MOBILITY ODOLNÉ VŮČI ZMĚNÁM KLIMATU, VČETNĚ LEPŠÍHO PŘÍSTUPU
K SÍTI TEN-T A PŘESHRANIČNÍ MOBILITY
Cílem je podpora aktivit směřujících k rozvoji inteligentních dopravních systémů, které využívají informačních
a komunikačních technologií pro lepší a bezpečnější řízení dopravy a pohybu osob prostřednictvím:
implementace dopravních detektorů a kamerových systémů pro inteligentní dopravní systém
- infrastruktura veřejně přístupných dobíjecích a plnících stanic aj.
SPECIFICKÝ CÍL 3.1: PODPORA UDRŽITELNÉ MULTIMODÁLNÍ MĚSTSKÉ MOBILITY
Cílem je podpora aktivit směřujících ke zvýšení využívání veřejné dopravy v elektrické trakci prostřednictvím:
- výstavby nových tramvajových a trolejbusových tratí
- modernizace a rekonstrukce stávajících tratí
- podpory technického zázemí městské drážní dopravy (vozovny, měnírny)
VHODNÍ
PŘÍJEMCI
PODPORY

příjemci podpory dosud nejsou specifikováni
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DIGITALIZACE
Integrovaný regionální operační program
SPECIFICKÝ CÍL 1.1: VYUŽITÍ PŘÍNOSŮ DIGITALIZACE PRO OBČANY, PODNIKY A VLÁDY
Cílem je vytvoření jednoduchých a srozumitelných služeb pro občany, které budou přístupné
z jednoho místa za využití jednoho portálu a jednotného přístupu k elektronické identitě zejména:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

elektronizace vybraných služeb veřejné správy
rozšíření propojení datového fondu
intergrace elektronických služeb veřejné správy
zintenzivnění využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace
publikace dat veřejné správy jako OpenData
rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy a backofficových služeb
vytvoření eGoverment cloud
kybernetická bezpečnost
transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity
automatizace zpracování digitálních dat (robotizace)
centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy
VHODNÍ
PŘÍJEMCI
PODPORY

kraje, obce, organizace zakládané kraji a obcemi, organizační složky státu
a jejich příspěvkové organizace, státní organizace, státní podniky
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VZDĚLÁVÁNÍ
Integrovaný regionální operační program
SPECIFICKÝ CÍL 4.1: ZLEPŠENÍ PŘÍSTUPU K INKLUZIVNÍM
A KVALITNÍM SLUŽBÁM V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY
A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ POMOCÍ ROZVOJE INFRASTRUKTURY
Cílem je rozšíření a zkvalitnění infrastruktury škol, školských zařízení a vzdělávacích institucí,
navýšení kapacity a zvýšení kvality mateřských škol včetně zvýšení uplatnitelnosti absolventů
na trhu práce zejména podporou:
• mateřských škol (zajištění dostatečných kapacit na území správního obvodu
obce s rozšířenou působností; modernizace hygienického zázemí, zajištění
bezbariérovosti, úprava venkovních prostor)
• základních škol (vybudování a vybavení odborných učeben, vybudování zázemí pro
školní poradenská pracoviště a pro práci se žáky se specifickými potřebami, zázemí
pro ne/pedagogické pracovníky, školní družiny aj.)
• zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení

VHODNÍ
PŘÍJEMCI
PODPORY

kraje, obce, dobrovolné
svazky obcí, organizace
zřizované nebo zakládané
kraji a obcemi, právnické
osoby vykonávající
činnosti škol a školských
zařízení, nestátní
neziskové organizace,
církve, organizační složky
státu a jejich příspěvkové
organizace

VZDĚLÁVÁNÍ
OP Jan Amos Komenský
SC 2.1, 2.2 A 2.3: ZLEPŠENÍ PŘÍSTUPU K INKLUZIVNÍM A KVALITNÍM SLUŽBÁM V OBLASTI
VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY OD PŘEDŠKOLNÍHO AŽ PO TERCIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Cílem aktivit je snaha o přizpůsobení vzdělávací soustavy na všech úrovních tak, aby se dokázala adaptovat
na dynamický vývoj, zvýšení úrovně digitální gramotnosti a informativního myšlení a rovněž zajištění profesního
rozvoje vedení škol. Důležité je rovněž zacílení aktivit na děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.
Mezi podporované aktivity zejména patří:
•
•
•
•
•
•

podpora pregramotnosti v předškolním vzdělávání
rozšíření kvality výuky cizích jazyků
rozvoj klíčových kompetencí a rozvoj podnikavosti
podpora komplexního profesního rozvoje vedoucích a pedagogických pracovníků
rekonstrukce a modernizace nevyhovujících vzdělávacích prostor
pořízení studijních pomůcek pro nové metody výuky aj.

Příjemci podpory
dosud nejsou
specifikováni

VHODNÍ
PŘÍJEMCI
PODPORY

CESTOVNÍ RUCH A KULTURA
Integrovaný regionální operační program
SPECIFICKÝ CÍL 4.4: POSÍLENÍ ROLE KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU V HOSPODÁŘSKÉM ROZVOJI, SOCIÁLNÍM ZAČLEŇOVÁNÍ
A V SOCIÁLNÍCH INOVACÍCH
Cílem je podpora aktivit směřujících k podpoře rozvoje cestovního ruchu
a kulturního dědictví s vazbou na zvýšení počtu návštěvníků v kraji
včetně zlepšení image.
• revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví
• revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí a knihoven
• veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu (např. odpočívadla,
parkoviště, sociální zařízení, naučné stezky, rekonstrukce či budování nových
turistických informačních center)

VHODNÍ
PŘÍJEMCI
PODPORY

kraje, obce, dobrovolné svazky
obcí, organizace zřizované nebo
zakládané kraji či obcemi,
vlastníci památek, subjekty
s právem hospodaření, církve,
zřizovatelé knihoven, nestátní
neziskové organizace
z oblasti cestovního ruchu

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ
Integrovaný regionální operační program
SPECIFICKÝ CÍL 4.2: POSÍLENÍ SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÉ INTEGRACE MARGINALIZOVANÝCH
KOMUNIT, MIGRANTŮ A ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN POMOCÍ INTEGROVANÝCH OPATŘENÍ
VČETNĚ BYDLENÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Cílem je podpora osob ohrožených chudobou či osob sociálně vyloučených a zlepšení těchto osob k sociálním
službám, rozvoj sociálních služeb pro seniory, podpora spolupráce mezi sociálními a zdravotními službami
a zlepšování přístupu k cenově dostupnému a kvalitnímu sociálnímu bydlení zejména:
• infrastruktura sociálních služeb
• deinstitucionalizace sociálních služeb
za účelem sociálního začleňování
• pořízení a adaptace bytů, bytových
domů a nebytových prostor pro
potřeby sociálního bydlení

VHODNÍ
PŘÍJEMCI
PODPORY

kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané
kraji, obcemi či dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové
organizace, církve, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ
Integrovaný regionální operační program
SPECIFICKÝ CÍL 4.3: ZAJIŠTĚNÍ ROVNÉHO PŘÍSTUPU KE ZDRAVOTNÍ PÉČI POMOCÍ
ROZVOJE INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PRIMÁRNÍ PÉČE
Cílem je podpora budování relevantní zdravotnické infrastruktury a pořízení potřebného přístrojového vybavení a techniky
pro zdravotnická zařízení, a podpora ochrany veřejného zdraví prostřednictvím rozvoje infekčních klinik, orgánů ochrany
veřejného zdraví a zdravotních ústavů zejména:
•
-

vznik a modernizace urgentních příjmů
výstavba, modernizace a rekonstrukce zařízení pro poskytování komunitní péče a psychiatrických oddělení
modernizace a rekonstrukce lůžkových oddělení poskytujících dlouhodobou péči a modernizace hospiců
rozvoj kapacit zdravotních ústavů, krajských hygienických stanic a klinik infekčních onemocnění
VHODNÍ
PŘÍJEMCI
PODPORY

kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji,
obcemi či dobrovolnými svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované MZ ČR,
nestátní neziskové organizace, církve, subjekty poskytující veřejnou službu
v oblasti zdravotní péče
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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY
Místní akční skupina (MAS) je místní společenství složené ze subjektů, které zastupují místní socioekonomické zájmy –
veřejné i soukromé. Cílem společenství je primárně všestranný rozvoj vymezeného venkovského území. Místní akční skupiny
využívají metodu Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Na území Moravskoslezského kraje působí ve venkovském
prostoru celkem 12 místních akčních skupin.

IROP
VHODNÍ

PŘÍJEMCI
SPECIFICKÝ CÍL 5.1: PODPORA INTEGROVANÉHO, SOCIÁLNÍHO,
PODPORY
HOSPODÁŘSKÉHO A ENVIRONMENTÁLNÍHO ROZVOJE A KULTURNÍHO
subjekty, které
DĚDICTVÍ, CESTOVNÍHO RUCHU A BEZPEČNOSTI MIMO MĚSTSKÁ ÚZEMÍ
realizují projekty
Cílem je využití potenciálu komunitně vedeného místního rozvoje za účelem řešení problémů
v rámci schválených
v oblasti územní soudržnosti a zajištění místně orientovaného přístupu a podpora venkovských
strategií CLLD
území do vybraných oblastí činností zejména se zaměřením na:
na územní
působnosti MAS
• bezpečnost v dopravě
• infrastruktura pro cyklistickou dopravu
• realizace veřejných prostranství
• podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V
• rekonstrukce infrastruktury mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny
• infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol
• infrastruktura pro sociální služby
• revitalizace kulturních památek
• revitalizace a vybavení městských a obecních muzeí
• rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven
• veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

PŘEHLED PROGRAMŮ A OBLASTÍ PODPORY
V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2021–2027

ODDĚLENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ
RSKMSK@MSK.CZ

ING. MIRIAM ŠŮSTKOVÁ
vedoucí oddělení
miriam.sustkova@msk.cz
595 622 543

MGR. RADIM FOJTÍK
projektový manažer
radim.fojtik@msk.cz
595 622 272

MGR. PAVLA BAZGIEROVÁ
projektová manažerka
pavla.bazgierova@msk.cz
595 622 718

ING. VERONIKA MAZUROVÁ
projektová manažerka
veronika.mazurova@msk.cz
595 622 523

MGR. JARMILA CSANKOVÁ
projektová manažerka
jarmila.csankova@msk.cz
595 622 791

ING. DENISA ŠTVRTŇOVÁ
projektová manažerka
denisa.stvrtnova@msk.cz
595 622 438
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