
Zdroje realizace SR SML 2021+ 

Nadnárodní úroveň 

Politika soudržnosti pro období 2021–2027 

V programovém období EU 2021–2027 je politika soudržnosti zaměřena na pět priorit (cílů politiky). 

Tyto priority jsou uvedeny a podrobněji popsány v kapitole č. 18.1. 

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 

Program nabízí možnost čerpání dotací na inovace, výzkum a vývoj, energetické úspory, obnovitelné 

zdroje nebo digitalizaci. 

^ Vazba na opatření SR SML 2021+: 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.6, 3.3.1, 3.3.10, 3.4.5, 3.4.6, 

3.5.7, 3.5.9, 3.5.10, 3.6.5 

Operační program Jan Amos Komenský  

Hlavním cílem pro programové období 2021–2027 je podpora rozvoje otevřené a vzdělané 

společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál 

každého jednotlivce. 

^ Vazba na opatření SR SML 2021+: 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.2.3 

Operační program Zaměstnanost+ 

Mezi priority patří například zefektivnění veřejné správy pro poskytování kvalitních služeb, zvýšení 

účasti znevýhodněných skupin na trhu práce, podpora rovných příležitostí a slaďování pracovního 

a osobního života, sociální začleňování, zlepšování kvality, dostupnosti zdravotní péče a další. 

^ Vazba na opatření SR SML 2021+: 1.1.2, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.3, 1.1.3, 1.2.7, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 

2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 3.1.2, 3.1.3, 3.6.1, 3.6.4, 3.6.6 

Operační program Životní prostředí  

Podpora tohoto programu se soustředí na zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, 

zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, 

ochrana a péče o přírodu a krajinu a energetické úspory. 

^ Vazba na opatření SR SML 2021+: 3.2.1, 3.4.1, 3.4.4, 3.4.7, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.6, 3.5.7, 3.5.8, 3.5.9, 

3.5.9, 3.5.10, 3.5.11, 3.5.12 

Operační program Doprava 

Cílem programu je podpořit rozvoj páteřní, příměstské a městské dopravní infrastruktury a udržitelné 

dopravy. 

^ Vazba na opatření SR SML 2021+: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.8, 3.3.9, 3.3.10 



Integrovaný regionální operační program 

Prioritou programu je vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb 

a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. 

^ Vazba na opatření SR SML 2021+: 1.1.1, 1.1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.11, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 

2.2.6, 2.3.2, 2.3.4, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.6, 3.3.8, 3.3.9, 3.3.10, 

3.4.2, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.7, 3.6.5, 4.1.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.1.4, 4.4.3 

Ostatní evropské zdroje 

Modernizační fond 

Modernizační fond (Zelená dohoda) na období 2021–2030 je zaměřen na tyto prioritní oblasti: 

^ výroba a využití energie z obnovitelných zdrojů 

^ energetická účinnost 

^ zařízení pro akumulaci a distribuci energie 

Svým zaměřením na oblast klimatu a energetiky tak přispívá k zajištění přechodu EU na udržitelnější 

hospodářství. Zprostředkovatelem tohoto finančního mechanismu je Státní fond životního prostředí 

ČR. Financování opatření probíhá přes devět samostatných programů: 

1. HEAT – modernizace soustav zásobování tepelnou energií 

2. RES+ – nové obnovitelné zdroje v energetice 

3. ENERG ETS – zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu 

v EU ETS 

4. ENERG – zlepšení energetické účinnosti v podnikání 

5. TRANSCom – modernizace dopravy v podnikatelském sektoru 

6. TRANSGov – modernizace veřejné dopravy 

7. ENERGov – energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře 

8. KOMUENERG – komunitní energetika 

9. LIGHTPUB – modernizace soustav veřejného osvětlení 

Finanční fondy EHP a Norska 

Cílem tzv. norských fondů je snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském 

hospodářském prostoru (EHP) a posilování spolupráce s patnácti státy ve střední a jižní Evropě. 

Program švýcarsko-české spolupráce 

Švýcarský program finanční pomoci v rozšířené EU podporuje rozvojové projekty na území nových 

členských států EU z regionu střední a východní Evropy, včetně ČR. Cílem programu je přispět ke 

snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení 

hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými 

okrajovými regiony. 



Mezinárodní Visegrádský fond 

Mezinárodní visegradský fond je zaměřen na rozvoj spolupráce čtyř členských států visegrádské 

skupiny – ČR, Maďarska, Polska a Slovenska. Finanční zdroje jsou určené na podporu regionální 

spolupráce v rámci Visegrádského regionu (V4) i mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, regionem 

západního Balkánu a Východního partnerství. 

Interreg VIA-A ČR – Polsko 

Program bude zaměřen na projekty s přeshraničním významem, a to s důrazem na skutečné 

přeshraniční dopady. Financovány budou projekty se zaměřením na přizpůsobení se změnám klimatu, 

prevenci rizik a odolnosti vůči katastrofám; posílení biodiverzity, zelené infrastruktury v městském 

prostředí a snížení znečištění; posílení úlohy kultury a cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, 

sociálním začleňování a sociálních inovacích; rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, 

regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T 

a přeshraniční mobility; posílení růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků  

a spolupráce institucí a obyvatel. 

Interreg VIA-A ČR – Svobodný stát Sasko 

Program podporuje projekty s přeshraničním významem připravované ve spolupráci českých 

a saských kooperačních partnerů. Podporovány budou projekty zaměřené na přizpůsobení se změně 

klimatu, zvyšování biodiverzity, podporu vzdělávání a školské projekty, podporu kulturního dědictví, 

udržitelný cestovní ruch a spolupráci institucí, podporu výzkumu a inovací a rozvoj sítí mezi 

akademickou, hospodářskou a podnikatelskou sférou. 

Národní úroveň 

Ministerstvo kultury 

Zaměření programů: Dotace na podporu profesionálního umění, ochranu měkkých cílů, památek, 

muzeí a galerií, na ochranu kulturních statků, regionální a národnostní kulturu, literaturu a knihovny, 

kinematografii a média, podporu TV, rozhlasu a tisku pro národnostní menšiny, podporu vědy 

a výzkumu, profesionální kulturní aktivity v zahraničí, církve a náboženské společnosti, programy ve 

správě Odboru ekonomického, podpora ze samostatného oddělení EU.  

^ Vazba na opatření: 4.1.1, 4.1.3, 4.1.5, 4.1.7 

Ministerstvo zemědělství 

Zaměření programů: Dotace v zemědělství, potravinářství, poradenství a vzdělávání, dotace ve 

vodním hospodářství, genetické zdroje, dotace Centra odborné přípravy, dotace nestátním 

neziskovým organizacím, dotační program Agricovid potravinářství.  

^ Vazba na opatření: 1.1.3, 1.2.6, 3.4.1, 3.5.4, 3.5.6 



Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Zaměření programů: Dotace na poskytování sociálních služeb, dotace na podporu rodiny pro nestátní 

neziskové organizace v dotačním řízení Rodina, podpora veřejně účelných aktivit nestátních 

neziskových organizací zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů. 

^ Vazba na opatření: 2.1.1, 2.1.5, 2.1.11 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Zaměření programů: Podpora různých stupňů vzdělávání, v oblasti výzkumu a vývoje, podpora 

mládeže, sportu a tělovýchovy a prevence sociálně patologických jevů. 

^ Vazba na opatření: 1.1.3, 1.1.5, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.2.3, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.3.1, 4.3.2 

Ministerstvo zdravotnictví 

Zaměření programů: Podpora zdraví, řešení problematiky HIV/AIDS, vyrovnávání příležitostí pro 

občany se zdravotním postižením, protidrogová politika, prevence kriminality, ochrana měkkých cílů 

v resortu zdravotnictví.  

^ Vazba na opatření: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.2 

Ministerstvo vnitra 

Zaměření programů: Podpora cizinců, dobrovolnické služby, požární ochrany a IZS, korupci a prevenci 

kriminality, bezpečnostní výzkum, ochrana měkkých cílů a policejní sport. 

^ Vazba na opatření: 2.1.1, 2.1.5, 2.1.8, 2.3.2, 2.3.4, 2.3.5 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Zaměření programů: Podpora rozvoje regionů včetně podpory nestátních neziskových organizací, 

obnova obecního majetku poškozeného živelní pohromou, bydlení, doprovodná infrastruktura 

a marketingové aktivity cestovního ruchu. 

^ Vazba na opatření: 3.1.2, 4.4.2, 4.4.3 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Zaměření programů: Podpora malých a středních podniků prostřednictvím záruk, dotační podpora 

obcí a krajů v oblasti regenerace brownfieldů, zkvalitnění infrastruktury průmyslové zóny.  

^ Vazba na opatření: 1.2.4, 1.2.6 

Ministerstvo obrany 

Zaměření programů: Dotace pro státní lesy, příspěvkové organizace a státní podniky, příspěvky na 

lázně, rekreace, stravování, dotace na zabezpečení péče o válečné hroby. 

^ Vazba na opatření: 2.1.1, 2.2.3, 3.5.2 



Ministerstvo spravedlnosti 

Zaměření programů: Probační a resocializační programy pro mladistvé a dospělé. 

^ Vazba na opatření: 2.1.9, 2.3.2 

Státní fond dopravní infrastruktury 

Zaměření programů: Fond poskytuje příjmy pro předfinancování a financování výstavby, 

modernizace, oprav, údržby nebo správy silnic nebo dálnic, výstavby či modernizace drah, výstavby, 

modernizace zařízení služeb nebo oprav, modernizace nebo oprav dopravní infrastruktury, opatření 

ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a opatření ke zpřístupňování dopravy osobám 

s omezenou schopností pohybu či orientace; výstavby, oprav cyklistických stezek, zřizování jízdních 

pruhů pro cyklisty na místních komunikacích atd. 

^ Vazba na opatření: 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.8, 3.3.9 

Státní fond podpory investic 

Zaměření programů: Podpora výstavby nájemních bytů, sociálních a dostupných bytů a sociálních, 

smíšených a dostupných domů obce, poskytování úvěrů obcím na opravy a modernizaci bytového 

fondu, podpora bydlení mladých, zateplování objektů bydlení a regenerace sídlišť, podpora obnovy 

obydlí postiženého živelní pohromou, podpora revitalizace území se starou stavební zátěží 

(brownfieldy). 

^ Vazba na opatření: 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.1, 3.5.8 

Státní fond životního prostředí 

Zaměření programů: Státní fond životního prostředí nabízí několik dotačních titulů, výhodné půjčky 

a inovativní finanční nástroje, a to z oblasti úspor energií v budovách pro bydlení, v oblasti udržitelného 

hospodaření s vodou v domácnostech, výměně starých, neekologických kotlů na pevná paliva, 

obnovu české energetiky, dopravy a dalších oblastí směrem k většímu využívání čistých ekologických 

zdrojů, snižování spotřeby energie a decentralizaci. Národní program Životní prostředí směřuje do 

oblastí: voda, ovzduší, odpady, staré zátěže, environmentální rizika, příroda a krajina, životní prostředí 

v obcích, environmentální prevence, inovativní a demonstrační projekty. 

^ Vazba na opatření: 3.2.1, 3.4.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.7, 3.5.10 

Krajská úroveň 

Oblast podpory regionální rozvoj 

^ Regionální inovační program 

Vazba na opatření: 1.2.2, 1.2.3 

^ Program Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel 

Vazba na opatření: 1.2.6 

^ Program Podpora místní Agendy 21 

Vazba na opatření: 1.1.11, 2.2.3, 3.3.11, 3.5.1, 3.6.5, 3.6.6, 3.6.7, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1 



^ Program na podporu činnosti mateřských center 

Vazba na opatření: 1.1.8, 2.1.5, 2.1.8, 4.3.1, 4.3.2 

Oblast podpory školství, mládež, tělovýchova a sport 

^ Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích  

Vazba na opatření: 4.2.4 

^ Sportovní akce 

Vazba na opatření: 4.2.3, 4.2.4 

^ Program volnočasových aktivit 

Vazba na opatření: 4.3.2 

^ Specifická primární prevence rizikového chování 

Vazba na opatření: 1.1.7, 2.1.8 

^ Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže 

Vazba na opatření: 1.1.3 

^ Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními 

Vazba na opatření: 1.1.8 

^ Individuální dotace 

Oblast podpory sociální věci 

^ Podpora integrace národnostních menšin a cizinců 

Vazba na opatření: 1.1.8, 1.2.7, 2.1.1, 2.1.5 

Oblast podpory doprava 

^ Rozvoj cyklistické dopravy 

Vazba na opatření: 3.3.3 

^ Podpora projektové přípravy 

Vazba na opatření: 3.3.3 

Oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch 

^ Kulturní aktivity v Libereckém kraji 

Vazba na opatření: 4.1.2 

^ Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji 

Vazba na opatření: 4.1.3 

^ Stavebně-historický průzkum 

Vazba na opatření: 4.1.3 

^ Řemeslná a zážitková turistika 

Vazba na opatření: 4.1.4, 4.4.1 

^ Podpora cestovního ruchu v turistických oblastech Český ráj, Krkonoše, Jizerské hory, Máchův 

kraj a Lužické hory 

Vazba na opatření: 4.4.1 

^ Podpora informačních center 

Vazba na opatření: 4.4.2, 4.4.3 



^ Podpora nadregionálních témat a produktů cestovního ruchu 

Vazba na opatření: 4.4.2, 4.4.6 

Oblast podpory životní prostředí a zemědělství 

^ Podpora ekologické výchovy a osvěty 

Vazba na opatření: 1.1.3, 3.5.7, 3.3.11 

^ Podpora ochrany přírody a krajiny 

Vazba na opatření: 3.5.2, 3.5.12 

^ Podpora včelařství 

Vazba na opatření: 3.5.12 

^ Podpora lesnictví 

Vazba na opatření: 3.5.2 

^ Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství 

Vazba na opatření: 1.1.3, 4.3.2 

^ Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití 

Vazba na opatření: 3.5.9 

^ Podpora retence vody v krajině 

Vazba na opatření: 3.5.3 

^ Individuální dotace 

Oblast krizového řízení 

^ Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje 

Vazba na opatření: 2.3.5 

^ Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje 

Vazba na opatření: 4.3.2 

^ Prevence kriminality 

Vazba na opatření: 2.1.8, 2.3.2 

Oblast zdravotnictví 

^ Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany 

Vazba na opatření: 2.2.3 

^ Podpora preventivních a léčebných projektů 

Vazba na opatření: 2.2.3, 2.2.4 

^ Podpora osob se zdravotním postižením 

Vazba na opatření: 2.2.3, 2.2.6 

 

 

 

 

 

 


