
 

Programy a dotace pro malé a střední podniky  

Operační programy, Programy zahraniční spolupráce 

 Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Právě 

jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi 
členskými státy a regiony. EU disponuje třemi hlavními fondy: Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF), 
Evropským sociálním fondem (ESF+) (dohromady strukturální fondy) a Fondem soudržnosti (FS). Každá členská země si 
dojednává s Evropskou komisí operační programy (OP), které jsou zprostředkujícím mezistupněm mezi třemi hlavními 
evropskými fondy (ERDF, ESF+, FS) a konkrétními příjemci finanční podpory v členských státech a regionech.  

Kde najdete informace o programech, výzvách a jednotlivých projektech:  
• www.dotaceeu.cz/ – hlavní zdroj informací o fondech EU, harmonogram výzev, statistiky a především, jak dotaci získat 
 

Operační programy pro období 2021 – 2027 

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (www.agentura-api.org) 
Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) je přímým nástupcem Operačního 
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Prioritami nadále jsou výzkum, vývoj a inovace, 
malé a střední podniky, energeticko-klimatická politika a digitalizace ekonomiky. 

• posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace 

• rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP 

• rozvoj digitální infrastruktury 

• posun k nízkouhlíkovému hospodářství 

• efektivnější nakládání se zdroji 
 
OP Jan Amos Komenský (https://opjak.cz/)  
Hlavním cílem Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) pro programové období 2021-2027 je podpora 
rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející 
potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních 
podmínek jejích obyvatel. 
 
OP Zaměstnanost+ (www.esfcr.cz/opz-plus) 

• budoucnost práce 

• sociální začleňování 

• sociální inovace  

• materiální pomoc nejchudším osobám 
 
 
 
Tento leták má pouze informativní charakter. Zpracovatel, ani Evropská komise či Ministerstvo průmyslu a obchodu nenesou žádnou odpovědnost za případné 
škody, které by mohly vzniknout při aplikaci uváděných informací a doporučení v praxi. 

Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií ze Single Market Programme (SMP) na základě smlouvy č. 101052765  a kofinancovány 
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 

Kontakt: Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky,  
U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00  Praha 3; e-mail: een@crr.cz 

https://www.dotaceeu.cz/
https://www.agentura-api.org/
https://opjak.cz/
https://www.esfcr.cz/opz-plus
mailto:een@crr.cz


 

OP Doprava (https://www.opd.cz/stranka/OPD-2021) 

• evropská, celostátní a regionální mobilita  

• celostátní silniční mobilita zajišťující konektivitu k síti TEN-T  

• udržitelná městská mobilita (a alternativní paliva) 
 
OP Životní prostředí (www.opzp.cz/opzp-2021-2027/) 

• opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů 

• energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v 
uvedené směrnici 

• adaptace na změnu klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým 
přístupům 

• přístup k vodě a udržitelné hospodaření s vodou 

• přechod na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje 

• posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských 
oblastech, a snižování všech forem znečištění 

 
Integrovaný regionální operační program (irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027) 

• konkurenceschopnější a inteligentnější Evropa 

• zelenější, nízkouhlíková a odolná Evropa 

• propojenější Evropa  

• sociálnější a inkluzivnější Evropa  

• Evropa bližší občanům 
 
OP Spravedlivá transformace (https://www.mzp.cz/cz/opst_2021_2027)  
Operační program Spravedlivá transformace je v období 2021–2027 zcela novým programem zaměřeným na řešení 
negativních dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech. V České republice se to týká Karlovarského, 
Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Cílem podpory je umožnit regionům a lidem řešit sociální, hospodářské a 
environmentální dopady transformace, která je zaměřena na dosažení cílů Unie v oblasti energetiky a klimatu pro rok 
2030 a klimaticky neutrálního hospodářství Unie do roku 2050. 
 
 

 
 
 

 Programy zahraniční spolupráce ČR jsou založeny na bilaterální či multilaterální dohodě.  

• Zahraniční rozvojová spolupráce ČR (www.mzv.cz/rozvoj) – cílem programu je odstraňování chudoby a podpora 
bezpečnosti a prosperity prostřednictvím efektivního partnerství, které umožní chudým a málo rozvinutým zemím 
realizovat jejich rozvojové cíle. 

• Visegrádský fond (www.visegradfund.org) podporuje aktivity v oblastech podpory a rozvoje kulturní spolupráce, 
vědeckých výměn, výzkumu, vzdělávání, mládeže a přeshraniční spolupráce 

• Finanční mechanismus EHP/ Norsko (www.eeagrants.cz) podporuje předávání znalostí v oblasti výzkumu a vývoje 
se zřetelem k inovativním přístupům a komplexním řešením 
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