
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

Národní orgán pro koordinaci

Programové období EU fondů 

2021–2027 a čistá mobilita

David Škorňa 

ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií, MMR

9. května 2019, Loučeň



EU úroveň – sektorová legislativa

• Návrh obecného nařízení – 5 cílů politiky soudržnosti (CP) pro 2021–2027 

» CP 1 – chytřejší Evropa

» CP 2 – zelenější a nízkouhlíková Evropa

» CP 3 – propojenější Evropa

» CP 4 – sociálnější Evropa

» CP 5 – Evropa bližší občanům

• Návrh nařízení k EFRR a FS – specifické cíle v rámci CP 2:

» Posílení biol. rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění

» Podpora udržitelné multimodální městské mobility

• Příloha I návrhu obecného nařízení – oblasti intervencí v rámci CP 2:

» 048 Kvalita ovzduší a opatření ke snižování hluku

» 077 Infrastruktura pro alternativní paliva
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EU úroveň – evropský semestr

• Limit na klima – koeficient pro výpočet podpory na plnění cílů v oblasti změny klimatu

» 048 Kvalita ovzduší a opatření ke snižování hluku (40 % – 18 ze 143 oblastí intervencí)

» 077 Infrastruktura pro alternativní paliva (100 % – 22 ze 143 oblastí intervencí)

• Country Report – Zpráva o ČR 2019

» podporovat inteligentní, propojenější a čistější systémy dopravy odolné vůči změně 

klimatu,

» podporovat udržitelné a účinné městské dopravní systémy (jako součást 

příslušných integrovaných strategií územního rozvoje nebo na základě plánu udržitelné 

městské mobility) s cílem umožnit přechod na čistější kolektivní služby veřejné 

dopravy a aktivní mobilitu, včetně infrastruktury pro alternativní paliva ve městech

• Specifická doporučení Rady 2019 (SDR/CSR) – červen 2019

» ???
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EU úroveň – komunitární nástroje

• CEF

» Možnost budování veřejné infrastruktury dobíjecích a čerpacích stanic (elektro, vodík, CNG).

• Horizont Evropa

» Nové, vysoce ambiciózní, celounijní výzkumné a inovační cíle vč. čisté dopravy

» 3. pilíře – z toho pilíř 2 Globální výzvy a průmyslová konkurenceschopnost (více jak polovina 

rozpočtu nástroje) zaměřený na 5 oblastí z toho jedna „Klima, energie a mobilita“ 

• Life

» Rozvoj nízko-emisního hospodářství, které efektivně využívá zdroje. 

» Ochrana a zlepšení stavu životního prostředí, přírody a biodiverzity.
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Národní úroveň – Národní koncepce a Dohoda

• NKR – Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR v 

programovém období 2021–2027  

» Priorita: Dostupnost a mobilita 

» Strategický cíl: Efektivní, dostupná a k životnímu prostředí šetrná doprava 

» Specifický cíl: Rozvoj a zlepšení integrace dopravy

» Specifický cíl: Zvýšení využití a dostupnosti alternativních paliv v dopravě 

» Specifický cíl: Využívání vozidel s alternativním pohonem ve veřejné dopravě

• DoP – Dohoda o partnerství 2021–2027, bude obsahovat:

» Zdůvodnění výběru cílů politiky včetně čisté mobility

» Stanovení očekávaných hlavních výsledků i za oblast čisté mobility
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Národní úroveň – architektura programů + Operační program 
Rybářství



Národní úroveň – relevantní programy

• OP Doprava (OP D) – CP 2

» Budování veřejné infrastruktury dobíjecích a čerpacích stanic (elektro, vodík, CNG)

• Integrovaný regionální operační program (IROP) – CP 2

» Budování (ne)veřejné infrastruktury dobíjecích a čerpacích stanic (elektro, vodík, CNG) 

primárně pro potřeby městské a regionální veřejné hromadné dopravy 

» Pořízení vozidel na alternativní paliva městské a regionální veřejné hromadné dopravy

• OP Konkurenceschopnost (OP K) – CP 1 a CP 2

» Podpora výzkumu, inovací a pokročilých technologií

» Podpora rozvoje malého a středního podnikání

» Podpora nákupu vozidel na alternativní paliva (veřejný a podnikatelský sektor) 
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Finanční determinanty budoucího zaměření podpory
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Alokace pro ČR

2014-2020 2021-2027

3 467 2 737

11 944 10 524

7 257 6 444

z toho převod do CEF 1 117 1 563

CF po převodu do CEF 6 140 4 881

340 314

23 008 20 019

ESF*

ERDF

CF (celkem)

ETC

Celkem

Fond/Alokace (mil. EUR, b.c.)

Kategorie regionů/EU spolufin. 2014-2020 2021-2027

Méně rozvinuté regiony 85% 70%

Přechodové regiony 80% / 60% 55%

Rozvinutější regiony 50% 40%

HDP/obyv. prům. 

EU27 (PPS, %) 2014 2015 2016 2017 2014-2016 2015-2017

EU27 100 100 100 100 100,0 100,0

Česká republika 87 88 88 90 87,7 88,7

Praha 177 185 185 189 182,3 186,3

Střední Čechy 80 79 82 84 80,3 81,7

Jihozápad 78 77 78 78 77,7 77,7

Severozápad 64 65 63 64 64,0 64,0

Severovýchod 72 72 73 76 72,3 73,7

Jihovýchod 82 82 82 82 82,0 82,0

Střední Morava 72 72 72 74 72,0 72,7

Moravskoslezsko 73 73 73 74 73,0 73,3



Národní úroveň – rozložení alokací
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EFRR FS ESF+

OP % Mld. EUR OP % Mld. EUR OP % Mld. EUR

CP 1 OP K

OP VV

IROP

45,0 4,570

CP 2 OP K

OP ŽP

IROP

30,0 3,047

OP ŽP

OP D

100,0 4,759
CP 3 OP K

OP D

IROP 25,0 2,539

OP D

CP 4 OP VV

IROP

OP VV

OP LZ

100,0 2,628

CP 5 IROP

Celkem 100,00 10,156 100,00 4,759 100,00 2,628



Příprava na využití prostředků ze zdrojů EU

ČR (ŘO) musí v jednotlivých segmentech ČM: 

• Vyhodnotit, kam jsme se posunuli / posuneme do roku 2020 …

• Stanovit, jaké máme dále potřeby / cíle / jaké změny chceme dále dosáhnout

• Vyhodnotit zkušenosti / problémy / bariéry / rizika PO 2014–2020 

• V případě potřeby přehodnotit mechanismus podpory (intervencí)

• Naplánovat si „rozdělení“ podpory a projektů mezi fondy EU (EFRR, FS, 

případně ESF+) a komunitární nástroje

• Již od teď učinit maximum pro přípravu projektů
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Harmonogram přípravy programového období 2021-2027 se může měnit, stejně jako jednotlivé jeho milníky, zejména v návaznosti na přípravu a schvalování EU legislativy a i z hlediska podnětů z národní úrovně.

Klíčové milníky v přípravě 2021-2027



Děkuji za pozornost


