
 Financování RAP  2019-2020

Operační 

program/ 

Program

Specifický cíl OP

/Opatření PRV
Aktivita SC stát kraj obce ostatní

Deinstitucionalizace sociálních 

služeb za účelem sociálního 

začleňování

IROP

2.1 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální 

inkluzi

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu 

práce ano ano ano ne

Environmentální opatření 

nepodporovaná z ESIF
ano ne ano ne

Hasičská infrastruktura 

nepodporovaná z ESIF
ano ano ano ne

Infrastruktura pro podnikání OPPIK
2.3 - Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání Modernizace prostorově

a technicky nevyhovujících budov s provozů
ano ne ano ano

Infrastruktura pro sociální služby IROP
2.1 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální 

inkluzi

Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby
ano ano ano ano

Investiční projekty MŠ IROP
2.4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení

Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin 

a mateřských škol
ne ne ano ne

Investiční projekty SŠ IROP
2.4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení

Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání
ne ano ne ne

Investiční projekty ZŠ IROP
2.4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení

Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách
ne ne ano ne

Komunitní centra IROP
2.1 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální 

inkluzi

Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení 

uplatnitelnosti na trhu práce
ne ne ano ne

Modernizace ostatních nemocnic ne ano ano ne

Modernizace regionálních nemocnic IROP

2.3 - Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních 

služeb a péče o zdraví

Zvýšení kvality vysoce specializované péče

Zvýšení kvality návazné péče

ano ano ne ne

Modernizace silnic nižších tříd a 

místních komunikací
ano ne ano ne

Modernizace sítě regionálních silnic IROP

1.1 - Zvýšení regionální mobility prostřednictvím 

modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury 

navazující na síť TEN-T

Rekonstrukce, modernizace či výstavba silnic

ano ano ano ne

Modernizace vozového parku hasičů IROP
1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof Zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům

ano ne ano ne

Modernizace, rozšíření a výstavba 

hasičských zbrojnic
IROP

1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti 

základních složek IZS v exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým 

rizikům
ano ne ano ne

Monitoring kvality ovzduší v sídlech OPŽP

2.3 - Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání 

vývoje kvality ovzduší a počasí 

Výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů v 

souladu s vývojem technologiií a nároků na přesnost, rychlost předávání informací pro rozhodování v 

krizových situacích (zejména se jedná o citlivé měřicí a laboratorní přístroje pro kvalitnější měření 

koncentrací znečišťujících látek v ovzduší a depozičních toků, měření nově sledovaných znečišťujících 

látek v souladu s požadavky EU, meteorologickou techniku pro sledování relevantních charakteristik – 

distanční i pozemní měření, výpočetní systémy pro provozování komplexních modelů)

Pořízení a rozvoj systémů pro identifikaci zdrojů znečišťování ovzduší (měřicí a laboratorní techniky pro 

detailní analýzy složek znečištění ovzduší se zaměřením na identifikaci nejvýznamnějších zdrojů pro 

imisně zatížené lokality)

ano ne ne ne

Neformální a celoživotní vzdělávání IROP
2.4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 

vzdělávání a celoživotní učení

Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v následujících klíčových kompetencích
ano ano ne ne

Obnova železničních vozidel v 

regionální dopravě
OPD

1.5 - Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní 

dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku

Obnova vozidlového parku osobní železniční dopravy

ano ano ne ne

Podpora excelentní ho výzkumu OPVVV

1.1.1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Rozvoj kapacit výzkumných týmů

Zajištění souvisejících materiálních podmínek a potřeb pro samotnou výzkumnou činnost

Dobudování, modernizace či upgrade stávajících výzkumných infrastruktur

ano ne ne ne

Podpora rozvoje agroturistiky PRV 6.4.2 - Podpora rozvoje agroturistiky Investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky ne ne ne ano

mimo fondů ESI  ano/nefinancování ESIF

Aktivita RAP 

Případně 

zpřesnění 

aktivity RAP 



Operační 

program/ 

Program

Specifický cíl OP

/Opatření PRV
Aktivita SC stát kraj obce ostatní

mimo fondů ESI  ano/nefinancování ESIF

Aktivita RAP 

Případně 

zpřesnění 

aktivity RAP 

Podpora sociální ekonomiky OPZ

2.1.2 - Rozvoj sektoru sociální ekonomiky Vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků

Zavedení vzdělávacích programů, vzdělávání a poradenství související s podporou vzniku, založením, 

provozem a marketingem sociálního podniku

Aktivity k posílení postavení sociálně vyloučených osob na trhu práce prostřednictvím aktivního 

začleňování osob v sociálně-podnikatelských subjektech

ne ne ne ano

Podpora sociálního podnikání IROP
2.2 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských 

aktivit v oblasti sociálního podnikání

Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků
ne ne ne ano

Podpora vzdělávání a poradenství 

pro ženy na mateřské dovolené, 

podpora podnikání žen

OPZ

1.2.1 - Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce Další profesní vzdělávání pro ženy

Vzdělávání a poradenské aktivity pro osoby na mateřské a rodičovské dovolené a pečující o závislé 

osoby či ženy ve starším věku

Podpora opatření pro odstranění projevů diskriminace na trhu práce na základě pohlaví

Vzdělávání, zvyšování povědomí, poradenství v oblasti rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce za 

účelem odstraňování genderových stereotypů a diskriminace na základě pohlaví

Podpora zavádění flexibilních forem práce a jejich využívání v praxi jako nástroje podpory slučitelnosti 

pracovního a soukromého života

Tvorba a realizace komplexních programů na podporu zahájení a rozvoj samostatné výdělečné činnosti

Doprovodná opatření vedoucí k podpoře rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce

ano ne ne ne

Podpora zaměstnanosti 

znevýhodněných skupin obyvatel
OPZ

1.1.1 - Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob Zprostředkování zaměstnání

Poradenské a informační činnosti a programy

Rekvalifikace

Rozvoj základních kompetencí

Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností

Doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce

Motivační aktivity

ano ne ne ne

Poskytování poradenských služeb a 

služeb pro začínající podniky
OPPIK

2.1 - Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a 

rozvojových MSP

Poskytování poradenských služeb a služeb pro začínající podniky na celém území ČR s výjimkou území 

hl. města Prahy (např. prostřednictvím podnikatelských inkubátorů) ano ne ne ne

Pozemkové úpravy PRV 4.3.1 - Pozemkové úpravy Provádění pozemkových úprav ano ne ano ne

Protierozní opatření a prevence 

sesuvů
OPŽP

4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení 

povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu
ano ne ano ne

Protipovodňová opatření OPŽP

1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených 

rozlivů

Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného 

odvádění kanalizací do toků

Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace, vodních děl sloužící povodňové ochraně

ano ne ne ne

Rekonstrukce a příprava nových 

inženýrských sítí nepodporovaných z 

ESIF

ano ne ano ano

Rekultivace starých skládek OPŽP 3.3 - Rekultivovat staré skládky Rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených) ano ne ano ne



Operační 

program/ 

Program

Specifický cíl OP

/Opatření PRV
Aktivita SC stát kraj obce ostatní

mimo fondů ESI  ano/nefinancování ESIF

Aktivita RAP 

Případně 

zpřesnění 

aktivity RAP 

Revitalizace národních kulturních 

památek
IROP

3.1 - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 

kulturního a přírodního dědictví

Revitalizace souboru vybraných památek
ano ne ne ne

Revitalizace ostatních památek IROP
3.1 - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 

kulturního a přírodního dědictví

Muzea a knihovny
ano ano ano ano

Revitalizace památek 

nepodporovaných z ESIF
ano ano ano ano

Revitalizace parků OPŽP 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně ne ne ano ne

Revitalizace vodních ploch v sídlech OPŽP
4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

ano ne ano ne

Rozvoj cestovního ruchu ano ano ano ano

Rozvoj cyklostezek a podpora 

cyklodopravy
IROP

1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Cyklodoprava
ano ano ano ne

Rozvoj systémů IKT v obecních 

úřadech
IROP

3.2 - Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy 

prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT

Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura

ano ne ano ne

Rozvoj systémů IKT ve zdravotnictví IROP

3.2 - Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy 

prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT

Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura

ano ano ne ano

Rozvoj veřejné dopravy a 

záchytných parkovišť
IROP

1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Terminály
ano ano ano ne

Služby seniorům nepodporované z 

ESIF
ano ano ano ano

Snížení energetické náročnosti 

veřejných budov
OPŽP

5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a 

zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, 

včetně dalších opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov ano ano ano ano

Snižování emisí z lokálního vytápění OPŽP

2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející 

se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím 

znečišťujících látek

Výměna kotle na pevná paliva za nový kotel na pevná nebo plynná paliva s minimálními emisemi 

znečišťujících látek

Výměna kotle na pevná paliva za tepelné čerpadlo

Instalace dodatečných zařízení (např. filtry) ke snížení emisí znečišťujících látek

ano ne ne ne

Sociální bydlení IROP
2.1 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální 

inkluzi

Sociální bydlení
ano ne ano ne

Spolupráce výzkumných organizací s 

aplikační sférou
OPVVV

1.1.2 - Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce 

výzkumných organizací s aplikační sférou

Předaplikační výzkum v průlomových oblastech
ano ne ne ano

Sportovní infrastruktura a koupaliště ano ne ano ano

Stavební úpravy obecních budov 

nepodporované z ESIF
ano ne ano ne

Strategické řízení výzkumu OPVVV
1.1.4 - Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní 

úrovni

Vytvoření prostředí pro excelentní výzkum
ano ne ne ne

Úprava chodníků, parkovišť a 

veřejných prostranství
ano ne ano ne

Územní plánování IROP

3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního 

rozvoje

Pořízení územních plánů

Pořízení územních studií

ano ano ano ne

Vybavení a technika pro 

Zdravotnickou záchrannou službu 

Jihomoravského kraje

IROP

1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti 

základních složek IZS v exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým 

rizikům

ano ano ne ne

Výstavba ČOV a kanalizací OPŽP

1.1  Snížit množství vypouštěného znečištění 

do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a 

vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních 

vod

Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba 

kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod 

včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod

Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod

ano ne ano ne

Výstavba komunikací I. třídy mimo 

TEN-T
OPD

3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a 

plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví 

prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů 

dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T

Výstavba obchvatů a přeložek

ano ne ne ne



Operační 

program/ 

Program

Specifický cíl OP

/Opatření PRV
Aktivita SC stát kraj obce ostatní

mimo fondů ESI  ano/nefinancování ESIF

Aktivita RAP 

Případně 

zpřesnění 

aktivity RAP 

Výstavba komunikací vyšších tříd 

nepodporovaných z ESIF
ano ne ano ne

Vytváření ÚSES OPŽP

4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s 

rozvojem technické infrastruktury

Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur

Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí 

vodních a na vodu vázaných ekosystémů

Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených 

LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000

ano ne ano ne

Vzdělávání na VŠ pro potřeby trhu 

práce
OPVVV

2.1.1 -Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a 

jeho relevance pro potřeby trhu práce

Moderní výukové trendy a spolupráce s praxí
ano ne ne ano

Začleňování ohrožených osob na trh 

práce
OPZ

2.1.1 - Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním 

vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na 

trhu práce

Podpora sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením 

ohrožených

Aktivity přispívající k boji s diskriminací na základě pohlaví, rasového, národnostního nebo etnického 

původu

Podpora mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí

Zapojování osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených do prevence

Podpora služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou

Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče

Podpora profesionální realizace sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc jednotlivcům

Vzdělávání a poradenství, aktivizační, asistenční a motivační programy

Programy právní a finanční gramotnosti a na prevenci a řešení zadluženosti a předluženosti

Podpora dobrovolnictví při činnostech vedoucích k aktivnímu začleňování a zvýšení zaměstnatelnosti

Programy na podporu aktivního a zdravého stárnutí

Programy prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality

ano ne ne ne

Zajištění zásobování pitnou vodou OPŽP

1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a 

množství

Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody, včetně výstavby a 

modernizace systémů pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné 

potřebě

Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících 

veřejné potřebě

ano ne ano ne

Zateplování v sektoru bydlení IROP 2.5 - Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov ano ne ne ano



Operační 

program/ 

Program

Specifický cíl OP

/Opatření PRV
Aktivita SC stát kraj obce ostatní

mimo fondů ESI  ano/nefinancování ESIF

Aktivita RAP 

Případně 

zpřesnění 

aktivity RAP 

Zkvalitnění činnosti veřejné správy OPZ

4.1.1 - Zvýšit efektivitu a transparentnost veřejné správy Dokončení podpory plošného procesního modelování agend

Zkvalitnění strategického a projektového řízení

Podpora snižování administrativní a regulační zátěže

Zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř veřejné správy

Optimalizace výkonu veřejné správy v území

Nastavení a rozvoj procesů dosahování kvality a jejího řízení

ano ano ano ne

Zkvalitnění nakládání s odpady v 

obcích
OPŽP

3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití 

odpadů

Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci 

odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady komunálního odpadu, systémy pro separaci komunálních 

odpadů, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury)
ano ne ano ne

Zkvalitnění vzdělávání v odborných 

předmětech
OPVVV

3.1.5 - Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy 

včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Podnikavost, iniciativa a kreativita dětí a žáků

ne ne ne ne

Zkvalitnění vzdělávání v klíčových 

kompetencích
OPVVV

3.1.2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v 

klíčových kompetencích

Podpora pedagogických sborů MŠ, ZŠ a SŠ a metodické vedení školy/učitele/asistenta při zavádění 

nových poznatků do běžné praxe
ne ne ne ne

Zkvalitňování přírodního prostředí OPŽP

4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně 

významných chráněných území

Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000 (realizace opatření k zajištění 

či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále 

sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, 

CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismy.
ano ne ne ne

Zlepšení vodního režimu v krajině, 

revitalizace rybníků
OPŽP

4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur

Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí 

vodních a na vodu vázaných ekosystémů

ano ne ano ne

Zvýšení kvality služeb péče v 

nemocnicích
OPZ

2.2.2 - Zvýšit kvalitu péče o duševní zdraví a přispět k 

udržitelnosti systému zdravotnictví cílenou podporou zdraví, 

zdravého životního stylu a prevence nemocí

Vytvoření a zajištění fungování regionálních center zdraví zaměřených na tvorbu a realizace programů 

podpory zdraví a zdravotní gramotnosti ohrožených skupin
ano ano ne ne

Zvýšení kvality sociálních služeb OPZ

2.2.1 - Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních 

služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících 

služeb podporujících sociální začleňování

Podpora transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb

Podpora aktivit k rozvíjení a zkvalitnění výkonu činností sociální práce

Rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování

Podpora systému sociálního bydlení a s ním spojených preventivních

Podpora koordinovaného využívání dobrovolníků v oblasti sociální integrace

Podpora procesu střednědobého plánování služeb

Vzdělávání v sociální oblasti

ano ano ano ano

Zvyšování bezpečnosti v dopravě IROP 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Bezpečnost ano ano ano ne

Zvyšování retenčního potenciálu v 

povodí
OPŽP

1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených 

rozlivů

Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného 

odvádění kanalizací do toků

Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace, vodních děl sloužící povodňové ochraně

ano ne ne ne


