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Změny pro příští programové období

Nové priority Evropské komise:

1. Inteligentnější Evropa díky podpoře inteligentní ekonomické transformace 
malých a středních podniků a živnostníků 

2. Zelenější, odolnější, nízkouhlíková Evropa

 1. a 2. cca 75 % všech prostředků z EU

3. Propojenější Evropa

4. Sociálnější (a vzdělanější) Evropa

5. Evropa bližší občanům

 částečná změna zaměření operačních programů, financí na jednotlivé oblasti



Operační program Životní prostředí -
očekávané tematické zaměření

 zadržování vody v intravilánu a extravilánu

 komunitní energetika

 odpady

 Environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný 
rozvoj (EVVO a VUR)

 zeleň v intravilánu

 inovační, motivační a klíčové projekty



Operační program Zaměstnanost -
očekávané tematické zaměření

 aktivizace a participace CS, komunitní (sociální) práce včetně vzniku, 
fungování a rozvoje komunitních center 

 sociální práce s důrazem na posílení kompetencí obcí

 posílení prvků svépomoci, vzájemné pomoci, sousedské výpomoci, sdílení a 
výměny zkušeností, podpora dobrovolnictví a mezigenerační výměny a 
výpomoci

 sdílená a neformální péče, vč. paliativní a domácí hospicové péče

 zaměstnanostní programy

 posilování rodinných vazeb

 vzdělávací a osvětové aktivity



Integrovaný regionální operační program –
očekávané tematické zaměření

 bezpečnost v dopravě

 infrastruktura pro cyklistickou dopravu

 veřejná prostranství

 SDH II,III

 MŠ, ZŠ

 infrastruktura pro sociální služby

 kulturní památky v ÚSKP, městská a obecní muzea

 veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu



Společná zemědělská politika –
očekávané tematické zaměření
 zemědělské podniky

 zemědělské produkty

 lesnická infrastruktura

 zemědělská infrastruktura -polní cesty

 diverzifikace a zakládání nových podniků

 neproduktivní investice v lesích

 lesnické technologie a produkty

 občanská vybavenost

 cestovní ruch



ROLE MAS

 Změna hodnocení - MAS zřejmě nebude dělat kontrolu formálních 
náležitostí a přijatelnosti, ale bude vybírat projekty dle svých výběrových 
kritérií, která nebudou schvalována ze strany ŘO

 Hodnocení projektového záměru, možná nebude nutnost předložit pro 
hodnocení kompletní projekt (např. bez příloh atp.)

 MAS hodnotí soulad se SCLLD – ta je extrémně důležitá –důraz na práci s 
územím MAS s partnery, na vymezení toho, co bude v území prioritně 
podporováno

 Vyšší spoluúčast žadatelů: v našem regionu asi až 30 % (70% míra podpory) –
dle NUTS II

 OPZ –pouze 75 MAS (z cca 180) –výběr na základě akčního plánu
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