Finanční plán RAP - Jihočeský kraj
Financování ESIF
(v mil. Kč)

Aktivity RAP

Hlavní

Případně zpřesnění

2018

2019

2020+

IPRÚ zahrnuté v rámci RAP ve sloupci C-F (požadavky na
dotaci v mil. Kč)

ESIF celkem

2 018

2019

2020+

CLLD zahrnuté v rámci RAP ve sloupci C-F (požadavky na
dotaci v mil. Kč)

IPRÚ celkem

2 018

2019

2020+

CLLD celkem

Financování celkem
(v mil. Kč)

Identifikace zdroje ESIF

Operační
program

Specifický cíl OP

Aktivita SC

2018 - 2020+

Doprava a mobilita
520,3

Zkvalitnění silniční
infrastruktury

Aktivita je zaměřena v první řadě na
celkové zlepšení vnějšího dopravního
propojení Jihočeského kraje se
sousedními kraji a zeměmi

Rozvoj nemotorové
dopravy

Aktivita je zaměřena na rozvoj a
zkvalitnění nemotorových forem
dopravy, zejména cyklodopravy a její
využití jako integrální součásti
dopravních vztahů.

154,6

923,3

170,0

170,0

60,0

400,0

0,0

923,3

IROP

400,0

335,5

146,0

881,5

137,3

133,0

133,0

403,3

6,0

1,8

0,7

Aktivita je zaměřena na rozvoj kapacitní,
časově, prostorově a ekonomicky
přijatelné sítě veřejné dopravy.
56,5

299,8

28,5

274,3

13,0

876,6

98,0

72,5

31,2

21,0

0

17,3

0,0

110,8

40,0

36,0

1.1 Zvýšení regionální mobility
prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí
Rekonstrukce, modernizace či výstavba silnic
regionální silniční infrastruktury navazující
na síť TEN-T

8,5

881,5

IROP

302,5

Podpora veřejné
dopravy a
integrace
dopravních
systémů

248,4

1.2 Zvýšení podílu udržitelných
forem dopravy

Cyklodoprava

76,0

31,2

974,6

IROP

1.2 Zvýšení podílu udržitelných
forem dopravy

Terminály, telematika, nízkoemisní vozidla a
související plnící stanice

OP D

1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení
využívání veřejné hromadné
dopravy

Výstavba a modernizace infrastruktury systémů
městské a příměstské dopravy na drážním
principu

0,0

2 779,4

Tematická oblast celkem
Sociální a zdravotní služby
237,3

170,2

133,6

541,1

0,0

3,8

0,3

0,7

4,8

Aktivita je zaměřena na zkvalitňování
složek Integrovaného záchranného
Připravenost IZS k systému, zejména jeho technického a
řešení
materiálního vybavení a zvyšování
mimořádných
kvality lidských zdrojů k zajištění
událostí
připravenosti v exponovaných místech
s důrazem na přizpůsobení se změnám
klimatu a novým rizikům.

541,1

IROP

187,9

73,3

52,8

314,0

0,0

19,0

13,0

16,7

Posílení vybavení základních složek IZS
technikou a věcnými prostředky k zajištění
1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a připravenosti
základních
složek
IZS
řízení rizik a katastrof
v exponovaných
územích
s důrazem
na
přizpůsobení se změnám klimatu a novým
rizikům

48,7

845,6

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
Sociální bydlení

32,5

24,9

19,2

76,6

0,0

9,2

19,7

5,1

34,0
IROP

183,0

87,0

70,0

340,0

0,0

0,0
OP Z

Aktivita je zaměřena na systémová
Podpora sociálních
opatření v oblasti zachování, zkvalitnění
služeb

2.2 Vznik nových a rozvoj
Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních
existujících podnikatelských aktivit v
podniků
oblasti sociálního vzdělávání
2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob
ohrožených sociálním vyloučením
nebo sociálně vyloučených ve
společnosti a na trhu práce

Podpora sociálního začleňování; Podpora služeb
poskytovaných terénní a ambulantní službou;
Podpora profesionální realizace sociální práce;
Vzdělávání a poradenství; Programy právní a
finanční gramotnosti apod.

Financování ESIF
(v mil. Kč)

Aktivity RAP

Hlavní

služeb

Případně zpřesnění

2018

opatření v oblasti zachování, zkvalitnění
48,5
a rozvoje sociálních služeb.

3,2

18,0

2019

37,0

2,3

16,0

2020+

24,0

0,0

16,0

IPRÚ zahrnuté v rámci RAP ve sloupci C-F (požadavky na
dotaci v mil. Kč)

ESIF celkem

2 018

2019

2020+

109,5

CLLD zahrnuté v rámci RAP ve sloupci C-F (požadavky na
dotaci v mil. Kč)

IPRÚ celkem

2 018

2019

2020+

0,0

5,5

805,3

586,5

294,8

0,0

1 686,6

Specifický cíl OP

Aktivita SC

OP Z

2.2.1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost
systému sociálních služeb, služeb
pro rodiny a děti a dalších
navazujících služeb podporujících
sociální začleňování

Rozvoj sociálních, komunitních a zdravotních
služeb, služeb pro rodiny a děti, podpora soc.
začleňování, systému soc. bydlení, podpora
transformace a deinstitucionalizace pobytových
služeb

OP Z

2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních
aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti a sociálního
začleňování ve venkovských
oblastech

Podpora vytváření nových pracovních míst na
lokální úrovni, podpora spolupráce aktérů na
místní úrovni, podpora a vytváření podmínek pro
vznik a rozvoj sociálních podniků, vzdělávání
venkovského obyvatelstva, podpora sociálního
začleňování apod.

OP Z

2.1.2 Rozvoj sektoru sociální
ekonomiky

Vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání, aktivity k posílení
postavení sociálně vyloučených osob na trhu
práce, zavedení vzdělávacích programů,
vzdělávání a poradenství, podpora a vytváření
podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků

IROP

2.3 Rozvoj infrastruktury pro
poskytování zdravotních služeb a
péče o zdraví

0,0

0,0

Aktivita je zaměřena na podporu rozvoje
sociálního podnikání, které umožňuje
Podpora sociálního
sociálně vyloučeným osobám a osobám
podnikání
ohroženým sociálním vyloučením aktivní
vstup na trh práce

Modernizace
zdravotnických
zařízení včetně
pořízení
přístrojového
vybavení

Operační
program

2018 - 2020+

0,0

0,0

50,0

CLLD celkem

Financování celkem
(v mil. Kč)

Identifikace zdroje ESIF

0,0

0,0

50,0

1 686,6
Zvýšení kvality vysoce specializované péče

Aktivita je zaměřena na modernizaci
infrastruktury vysoce specializované
péče a návazné péče.

Zvýšení kvality návazné péče
Deinstitucionalizace psychiatrické péče
3 123,3

Tematická oblast celkem
Věda, výzkum a vzdělávání
362,3

227,7

187,7

777,7

35,0

132,1

97,3

264,4

7,9

5,4

2,8

16,1

1 779,1
Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání
– podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských
skupin a mateřských škol

Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání
v základních školách
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
Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání
v následujících klíčových kompetencích
Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální
vzdělávání mládeže

28,3

22,8

15,1

66,2

23,0

15,0

38,0

0,0
OP VVV

230,0

184,5

103,2

517,7

0,0

29,7

29,7

OP VVV

Zvýšení kvality
vzdělávání

Aktivita je zaměřena na zajištění
kvalitních a dostupných služeb v oblasti

3.1 (IP1) Zvýšení kvality
předškolního vzdělávání včetně
usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Zvýšení podílu vzdělávacích organizací s vyšší
kvalitou, zavedení a rozšíření postupů a nástrojů
individuální podpory pedagogů, zajištění kvalitní,
metodické, pedagogicko-psychologické a
asistenční podpory apod.

Zavedení a rozšíření postupů a nástrojů
individuální podpory pedagogů, rozvoj kultury
3.2 (IP1) Zlepšení kvality vzdělávání
sdílení pedagogických zkušeností, zvýšení podílu
a výsledků žáků v klíčových
pedagogů, zvýšení podílu organizací a zlepšit
kompetencích
kvalitu vzdělávání ke KK, otevření ZŠ, SŠ a ŠPZ
apod.

Financování ESIF
(v mil. Kč)

Aktivity RAP

Hlavní

vzdělávání

Případně zpřesnění

2018

kvalitních a dostupných služeb v oblasti
16,5
vzdělávání

17,0

32,8

2019

12,3

16,5

22,3

2020+

11,5

16,5

21,8

IPRÚ zahrnuté v rámci RAP ve sloupci C-F (požadavky na
dotaci v mil. Kč)

ESIF celkem

2 018

2019

2020+

40,3

50,0

76,9

IPRÚ celkem

0,0

17,0

5,0

16,5

16,5

10,0

50,0

15,0

CLLD zahrnuté v rámci RAP ve sloupci C-F (požadavky na
dotaci v mil. Kč)

2 018

2019

2020+

CLLD celkem

Operační
program

Specifický cíl OP

Aktivita SC

OP VVV

3.3 (IP1) Rozvoj systému
strategického řízení a hodnocení
kvality ve vzdělávání

Zvýšení kompetencí pro využití monitoringu a
hodnocení jako nástrojů pro řízení změn a
podporu dalšího rozvoje, vytvoření uceleného
rámce standardů, monitorování a hodnocení,
zavedení hodnocení jak sumativní, tak formativní
složky.

OP VVV

3.4 (IP1) Zkvalitnění přípravy
budoucích a začínajících
pedagogických pracovníků

Rozvoj systému hodnocení a řízení kvality VŠVU,
zvýšení kompetencí budoucích pedagogických
pracovníků, vytvoření sítí fakult a ostatních
vzdělávacích institucí a organizací, spolupráce
ŠVU a dalších vzdělávacích organizací, redukce
obtíží nastupujících učitelů v adaptační fázi.

0,0

18,2

692,5

120,3

80,0

12,3

513,4

83,7

50,0

9,8

325,5

45,3

20,0

Aktivita je zaměřena na realizaci
60,0
Terciární
rozvojových opatření a projektů v oblasti
vzdělávání a
rozvoje a zvyšování kvality terciárního
výzkumná činnost
vzdělávání a celoživotního učení.
50,2

20,6

28,8

210,0

8,0

21,0

13,0

40,3

1 531,4

249,3

0,0

692,5

120,3

20,0

4,0

5,0

84,6

100,0

440,0

83,0

320,5

45,0

20,0

60,0

50,2

248,3

20,0

23,0

28,8

1 453,0

83,0

21,0

100,0

2018 - 2020+

0,0

0,0
OP VVV

80,0

Financování celkem
(v mil. Kč)

Identifikace zdroje ESIF

Zvýšení zájmu dětí a žáků o studium technických
3.5 (IP1) Zvýšení kvality vzdělávání
a přírodovědných oborů, posílení kreativity,
a odborné přípravy včetně posílení manuální zručnosti a vztahu k přírodě a technice
jejich relevance pro trh práce
předškolních dětí, rozšíření polytechnického
vzdělávání apod.

0,0
OP VVV

3.1 (IP2) Kvalitní podmínky pro
inkluzivní vzdělávání

Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků
rozpoznat potřeby a potenciál každého dítěte
nebo žáka a realizovat podpůrná opatření k jeho
rozvoji, transformace systému pedagogickopsychologického poradenství

OP VVV

3.1 (IP3) Sociální integrace dětí a
žáků včetně začleňování romských
dětí do vzdělávání

Zkvalitnění vzdělávání zejména v obcích se
sociálně vyloučenými lokalitami, řešení
specifických situací v inkluzivním vzdělávání
romských dětí a žáků a ostatních dětí a žáků

0,0

0,0

OP VVV

PO 1, 1.1 - 1.4 Posilování kapacit
Rozšíření počtu excelentních výzkumných týmů,
pro kvalitní výzkum (zvýšení
větší otevřenost a dostupnost infrastruktury VaV;
mezinárodní kvality výzkumu a jeho
Vytvoření mezioborových výzkumných týmů,
výsledků, budování kapacit a
posílení orientace výzkumu na společenské
posílení dlouhodobé spolupráce
výzvy; Připravenost infrastrukturních,
výzkumných organizací s aplikační
prostorových a materiálních podmínek, zvýšení
sférou, zkvalitnění infrastruktury pro
zájmu studentů o výzkumně zaměřené studijní
výzkumně vzdělávací účely, zlepšení
obory; Zlepšení přístupu výzkumníků k
strategického řízení výzkumu na
potřebným informačním zdrojům apod.
národní úrovni)

OP VVV

2.1 (IP1) Zvýšení kvality vzdělávání
na vysokých školách a jeho
relevance pro potřeby trhu práce

OP VVV

2.2 (IP1) Zvýšení účasti studentů se
Rozšíření působnosti a zlepšení dostupnosti
specifickými potřebami, ze sociovysokoškolských poradenských a asistenčních
ekonomicky znevýhodněných skupin
služeb, revize a adaptace studijního prostředí pro
a z etnických minorit na
zájemce o studium a studenty s důrazem na
vysokoškolském vzdělávání, a
osoby se SP, ze socio-ekonomicky
snížení studijní neúspěšnosti
znevýhodněných skupin a z etnických minorit
studentů

0,0

0,0

Zkvalitnění vzdělávací činnosti, posílení
internacionalizace a celkový rozvoj a
modernizace, výuka dle moderních výukových
trendů a posilování spolupráce s praxí apod.

0,0
OP VVV

2.3 (IP1) Zkvalitnění podmínek pro
celoživotní vzdělávání na vysokých
školách

Zvýšení kvalifikace akademických a ostatních
pracovníků VŠ vedoucí ke zkvalitnění podmínek
pro CŽV na VŠ

OP VVV

2.5 (IP1) Zlepšení podmínek pro
výuku spojenou s výzkumem a pro
rozvoj lidských zdrojů v oblasti
výzkumu a vývoje

Zvýšení kvalifikace výzkumných,
administrativních a technických pracovníků ve
výzkumných organizací, posílení předpokladů
nastupující generace pro vykonávání výzkumné
činnosti, příliv špičkových odborníků ze
soukromé sféry i ze zahraničí apod.

0,0

2 978,1

Financování ESIF
(v mil. Kč)

Aktivity RAP

Hlavní

Případně zpřesnění

2018

200,3

216,0

2019

240,7

94,0

2020+

191,8

50,0

IPRÚ zahrnuté v rámci RAP ve sloupci C-F (požadavky na
dotaci v mil. Kč)

ESIF celkem

632,8

360,0

2 018

200,3

15,0

2019

240,7

15,0

2020+

191,8

CLLD zahrnuté v rámci RAP ve sloupci C-F (požadavky na
dotaci v mil. Kč)

IPRÚ celkem

2 018

2019

632,8

2020+

CLLD celkem

Operační
program

Specifický cíl OP

Aktivita SC

OP VVV

2.1 (IP2) Zkvalitnění vzdělávací
infrastruktury na vysokých školách
za účelem zajištění kvality výuky,
zlepšení přístupu znevýhodněných
skupin a zvýšení otevřenosti
vysokých škol

Připravenost infrastrukturních, prostorových a
materiálních podmínek zejména pro praktickou
výuku, zvýšení míry zpřístupnění VŠ
znevýhodněným skupinám, zejména studentům
se SP

OP PIK

1.2 Zvýšit intenzitu a účinnost
spolupráce ve výzkumu, vývoji a
inovacích

Tvorba nových a rozšiřování a zvyšování kvality
současných služeb podpůrné infrastruktury, tj.
vědecko-technických parků, podnikatelských
inovačních center, podnikatelských inkubátorů,
rozvoj sítí spolupráce, vč. klastrů a
technologických platforem apod.

0,0

30,0

Financování celkem
(v mil. Kč)

Identifikace zdroje ESIF

2018 - 2020+

0,0

4 757,2

Tematická oblast celkem
Konkurenceschopnost regionu a zaměstnanost
67,4

32,3

Podpora
zaměstnanosti
regionu

Aktivita je zaměřena na podporu
optimalizace sítě škol v regionu a
51,1
optimalizace jejich oborové nabídky
v reakci na aktuální a budoucí potřeby
regionálního trhu práce a v reakci na
aktuální strukturu nezaměstnanosti, dále
na rozvoj spolupráce kraje, úřadu práce
143,0
a zaměstnavatelů v rámci podpory
oborů, jejichž absolventi jsou uplatnitelní
na trhu práce.

17,0

708,5

116,8

Aktivita je zaměřena na podporu aktivní
kooperace stávající infrastruktury na
podporu podnikání a vzájemného sdílení 183,5
informací, na rozvoj podnikání
v odvětvích tradičních a
konkurenceschopných pro jihočeský
Posílení
region, podporu zakládání nových
konkurenceschopn
podniků a umožnění jejich dalšího
osti podnikání
rozvoje, podporu projektů malých a
218,0
středních podniků nebo na rozvoj
podpory podnikání formou zajištění
zvýhodněných regionálních investičních
a provozních úvěrů pro malé a střední
podniky.

46,6

21,5

26,3

77,0

16,0

300,5

83,6

100,5

186,4

46,2

10,0

11,4

73,0

14,0

161,0

46,6

93,0

59,6

160,2

9,0

2,5

63,8

0,0

293,0

377,0

464,0

0,7

0,5

5,0

5,0

5,0

OP Z

1.1.2 Zvýšit zaměstnanost
podpořených mladých osob
prostřednictvím programu Záruka
pro mládež

Zprostředkování zaměstnání, poskytování
poradenské činnosti, poskytování rekvalifikace,
podpora aktivit k získání pracovních návyků
apod.

OP Z

1.2.1 Podpora rovných příležitostí
žen a mužů na trhu práce

Další profesní vzdělávání pro ženy, vzdělávání a
poradenské aktivity pro osoby na mateřské a
rodičovské dovolené, podpora opatření pro
odstranění diskriminace na trhu práce apod.

OP Z

1.3.1 Zvýšit odbornou úroveň
znalostí, dovedností a kompetencí
pracovníků a soulad kvalifikační
úrovně pracovní síly s požadavky
trhu práce

Další profesní vzdělávání pracovníků, tvorba a
realizace podnikových vzdělávacích programů,
podpora sdružování malých a středních podniků,
tvorba a realizace vzdělávacích programů pro
zaměstnance apod.

OP Z

1.3.2 Zvýšit adaptabilitu starších
pracovníků

Další profesní vzdělávání starších zaměstnanců,
podpora zavádění age managementu, tvorba a
realizace podnikových vzdělávacích programů.

OP PIK

1.1 Zvýšit inovační výkonnost
podniků

Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a
vývojových center, zavádění inovací výrobků a
služeb do výroby a jejich uvedení na trh

OP PIK

2.1 Zvýšit konkurenceschopnost
začínajících a rozvojových malých a
středních podniků

Realizace podnikatelských záměrů začínajících
podniků a rozvojových podniků, poskytování
poradenských služeb a služeb pro začínající
podniky

OP PIK

2.3 Zvýšit využitelnost infrastruktury
pro podnikání

Technické a stavební rekonstrukce brownfieldů a
jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty
a vznik nově zrekonstruovatelných
podnikatelských ploch, realizace komplexních
stavbě-technických opatření

OP PIK

3.2 Zvýšit energetickou účinnost
podnikatelského sektoru

Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny,
plynu a tepla v budovách, zavádění a
modernizace systémů měření a regulace,
modernizace soustav osvětlení a průmyslových
areálů apod.

652,8

0,0

0,0

10,0

0,0

Zprostředkování zaměstnání, poradenské a
informační činnosti, bilanční a pracovní
diagnostika, rekvalifikace, rozvoj základních
kompetencí apod.

0,0

79,5

0,0

1.1.1 Zvýšit zaměstnanost
podpořených osob, zejména
starších, nízkokvalifikovaných a
znevýhodněných

0,5

0,0

74,5

OP Z

0,0

0,0

47,0

247,0

0,7

0,0

88,8

1 170,0

11,5

2 422,0

0,0

20,0

20,0

0,0

Financování ESIF
(v mil. Kč)

Aktivity RAP

Hlavní

Případně zpřesnění

2018

63,0

2019

51,0

2020+

50,0

IPRÚ zahrnuté v rámci RAP ve sloupci C-F (požadavky na
dotaci v mil. Kč)

ESIF celkem

2 018

2019

2020+

164,0

CLLD zahrnuté v rámci RAP ve sloupci C-F (požadavky na
dotaci v mil. Kč)

IPRÚ celkem

2 018

2019

2020+

0,0

CLLD celkem

Financování celkem
(v mil. Kč)

Identifikace zdroje ESIF

Operační
program

Specifický cíl OP

Aktivita SC

OP PIK

4.2 Zvýšit využití potenciálu ICT
sektoru pro konkurenceschopnost
ekonomiky

Tvorba nových sofistikovaných ICT řešení (např.
ERP systémy, CRM systémy, platební a karetní
systémy, bezpečnost dat, personální systémy
atd.), poskytování sofistikovaných sdílených
služeb, vč. budování a modernizace Datových
center

0,0

2018 - 2020+

3 074,8

Tematická oblast celkem
Životní prostředí a technická infrastruktura
950,5

Vodohospodářská
infrastruktura

Aktivita je zaměřena na postupnou
realizaci doplňování, modernizaci a
rekonstrukci současných vodovodů na
území kraje včetně rozvoje vodovodů
v obcích, které v současné době nemají 415,7
veřejný vodovod.

28,4

187,3

48,3

Prevence rizik

864,0

410,0

10,2

119,7

32,6

662,8

145,0

7,0

104,6

32,6

2 477,3

0,0

970,7

15,0

45,6

15,0

1,0

411,6

5,0

113,5

30,0

1,0

2,9

7,9

0,0

233,0

32,0

0,7

23,5

0,5

186,0

13,0

189,0

59,3

1,0

48,0

0,9

608,0

125,6

41,5

27,0

1,7

47,8

18,0

17,0

4,7

35,1

14,5

13,0

208,5

74,0

57,0

0,7

0,7

0,0

0,0

0,0

OP ŽP

OP ŽP

1.2 Zajistit dodávky pitné vody v
odpovídající jakosti a množství

IROP

3.3 Tvorba územních plánů,
územních studií a regulačních plánů

Pořízení územních plánů, pořízení regulačních
plánu, pořízení územních studií

OP ŽP

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, obnovení, výstavba a
rekonstrukce/modernizace vodních děl,
stabilizování a sanace svahových nestabilit

OP ŽP

1.4 Podpořit preventivní
protipovodňová opatření

Analýza odtokových poměrů včetně návrhů
možných protipovodňových opatření, budování,
rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných,
předpovědních a výstražných systémů na
celostátní úrovni, digitální povodňové plány
apod.

OP ŽP

3.5 Snížit environmentální rizika a
rozvíjet systémy jejich řízení

Náhrada nebo rekonstrukce zařízení (stacionární
technické nebo technologické jednotky),
vytvoření informačních systémů, znalostních
portálů a SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci
nových metodik a postupů v managementu
chemických látek apod.

OP ŽP

4.3 POSÍLIT PŘIROZENÉ FUNKCE
KRAJINY

Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a
opatření k omezování úmrtnosti, vytváření,
regenerace či posílení funkčnosti krajinných
prvků, revitalizace a podpora samovolné
renaturace vodních toků a niv atd.

OP PIK

3.1 Zvýšit podíl výroby energie z
obnovitelných zdrojů na hrubé
konečné spotřebě ČR

Výstavba nových a rekonstrukce/modernizace
stávajících výrobě elektřiny a tepla z OZE s tím,
že vyrobená energie bude určena primárně pro
distribuci, nikoliv vlastní spotřebu

104,3

1,7

7,2

27,0

30,0

2 219,9

0,0

0,0
OP PIK

82,0

73,0

65,0

783,9

1,4

0,0

3,0

Výstavba a modernizace úpraven vody a
zvyšování kvality zdrojů pitné vody, včetně
výstavby a modernizace systémů pro ochranu
zdrojů pitné vody, výstavba a dostavba přivaděčů
a rozvodných sítí pitné vody

78,7

Aktivita je zaměřena na realizaci
protipovodňových opatření formou
komplexních pozemkových úprav a
charakteru technických opatření.
3,0

3 448,0
Výstavba kanalizace za předpokladu vyhovující
1.1 Snížit množství vypuštěného
čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba
znečištění do povrchových i
kanalizace za předpokladu související výstavby,
podzemních vod z komunálních
modernizace a intenzifikace čistírny odpadních
zdrojů a vnos znečišťujících látek do
vod vč. decentralizovaných řešení likvidace
povrchových a podzemních vod
odpadních vod, eutrofizace vod

3.4 Uplatnit inovativní nízkouhlíkové
Zavádění inovativních technologií v oblasti
technologie v oblasti nakládání
nízkouhlíkové dopravy, pilotní projekty zavádění
energií a při využívání druhotných
technologií akumulace energie, zavádění
surovin
nízkouhlíkových technologií v budovách apod.

220,0
OP PIK

3.5 Zvýšit účinnost soustav
zásobování teplem

Rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování
teplem resp. rozvodných tepelných zařízení,
zavádění a zvyšování účinnosti systémů
kombinované výroby elektřiny a tepla

Financování ESIF
(v mil. Kč)

Aktivity RAP

Hlavní

Případně zpřesnění

Zlepšení stavu
ovzduší a využití
obnovitelných
zdrojů

Aktivita je zaměřena na udržení a další
zlepšování kvality ovzduší na území
regionu, a to zejména snížením
energetické náročnosti bydlení a
veřejných budov včetně změny způsobu
vytápění nebo snížením emisní zátěže a
environmentálních rizik

2018

144,3

19,9

549,2

15,2
Aktivita je zaměřena na rekonstrukci či
dobudování technické infrastruktury pro
efektivní a účelné hospodaření
405,3
s odpady, zvýšení a zefektivnění
energetického a materiálového využití
odpadů a rozvoj integrovaného systému
nakládání s odpady na regionální úrovni
s možností jejich propojení na celostátní 53,3
síť.
115,5

Péče o přírodu a
krajinu

Aktivita je obecně zaměřena na ochranu
přírody a krajiny ve významných a
citlivých lokalitách (zvláště chráněná
území, soustava NATURA, prvky
územního systému ekologické stability
aj.), ale i v zastavěných částech sídel.

116,0

2020+

167,0

303,0

48,0

Odpadové
hospodářství

2019

113,0

34,5

72,4

292,5

12,0

325,0

45,0

45,5

110,0

22,0

73,5

ESIF celkem

2 018

2019

427,3

184,5

12,0

248,7

25,3

10,5

70,0

12,2

50,0

0,0

39,2

3,0

3,0

0,0

171,5

195,9

17,5

2019

2020+

2,0

0,0

3,0

2,0

5,0

0,0

0,0

CLLD celkem

Operační
program

Specifický cíl OP

Aktivita SC

IROP

2.5 Snižování spotřeby energie
zlepšením tepelných vlastností
budov

Snižování spotřeby energie zlepšením tepelných
vlastností budov, zařízení pro vytápění nebo
přípravu teplé vody, přechod na šetrné a
ekologické zdroje

OP ŽP

2.1 Snížení emise z lokálního
vytápění domácností podílející se na
expozici obyvatelstva koncentracím
znečišťujících látek

Náhrada stávajících stacionárních spalovacích
zdrojů v domácnostech

OP ŽP

2.2 Snížit emise stacionárních
zdrojů podílející se na expozici
obyvatelstva nadlimitním
koncentracím znečišťujících látek

Náhrada a rekonstrukce stávajících stacionárních
zdrojů znečišťování, pořízení technologií a změny
technologických postupů vedoucí ke snížení
emisí znečišťujících látek nebo ke snížení úrovně
znečištění ovzduší

OP ŽP

2.3 Zlepšit systém sledování,
hodnocení a předpovídání vývoje
kvality ovzduší a souvislých
meteorologických aspektů

Výstavba a obnova systémů sledování kvality
ovzduší a souvisejících meteorologických
aspektů, výstavba a rozvoj infrastruktury pro
správu, zpracování a hodnocení dat ze systémů
sledování kvality ovzduší

OP ŽP

5.1 Snížit energetickou náročnost
veřejných budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů energie

Snížit spotřeby energie zlepšení tepelně
technických vlastností obvodových konstrukcí
budov, realizace technologií na využití odpadního
tepla, realizace nízkoemisních a obnovitelných
zdrojů tepla

OP ŽP

3.1 Prevence vzniku odpadů

Předcházení vzniku komunálních odpadů,
předcházení vzniku průmyslových odpadů

OP ŽP

3.2 Zvýšit podíl materiálového a
energetického využití odpadů

Výstavba a modernizace zařízení pro sběr,
třídění a úpravu odpadů, výstavba a modernizace
zařízení pro materiálové využití odpadů, výstavba
a modernizace zařízení na energetické využití
odpadů

OP ŽP

3.3 REKULTIVACE STARÝCH
SKLÁDEK

Rekultivace starých skládek (technicky
nedostatečně zabezpečených)

OP ŽP

3.4 Dokončit inventarizaci a
odstranit staré ekologické zátěže

Inventarizace kontaminovaných a potenciálně
kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro
výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k
sanaci, realizace průzkumových prací a analýz
rizik, sanace vážně kontaminovaných lokalit.

OP ŽP

4.1 Zajistit příznivý stav předmětu
ochrany národně významných
chráněných území

Zajištění péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality
Natura 2000. Dále sběr informací, tvorba
informačních a technických nástrojů a podkladů
pro zajištění ochrany péče o NP, CHKO, NPR,
NPP a lokality soustavy Natura 2000.

OP ŽP

4.2 Posílit biodiverzitu

Péče o vzácné druhy a jejich biotopy, péče o
cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba,
prevence šíření a omezování výskytu invazních
druhů

OP ŽP

4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Revitalizace funkčních ploch a prvků sdílení
zeleně

19,5

15,0

15,0

0,0

27,4

32,3

44,4

3,0

60,5

45,0

80,0

0,6

6,0

100,5

48,0

80,0

5,0

5,3

1 141,8

729,1

5,0

2,5

2018 - 2020+

104,1

0,0

40,0

Financování celkem
(v mil. Kč)

Identifikace zdroje ESIF

0,0

0,0

123,6

68,7

2 018

0,0

1 026,2

293,0

IPRÚ celkem

0,0

49,9

979,0

CLLD zahrnuté v rámci RAP ve sloupci C-F (požadavky na
dotaci v mil. Kč)

0,0

62,5

15,0

2020+

0,0

303,0

14,5

15,0

IPRÚ zahrnuté v rámci RAP ve sloupci C-F (požadavky na
dotaci v mil. Kč)

3,1

11,3

8 322,7

Tematická oblast celkem
Efektivní veřejná správa a kultura
92,1

73,3

57,7

223,1

0,0

0,0
IROP

3.2 Modernizace informačních a
komunikačních systémů územní
veřejné správy

eGovernment, Kybernetická bezpečnost,
Specifické informační a komunikační systémy a
infrastruktura

322,1

Financování ESIF
(v mil. Kč)

Aktivity RAP

Hlavní

Případně zpřesnění

2018

11,0

Efektivní a pružná
veřejná správa

Aktivita je zaměřena na zvyšování
14,0
pružnosti a efektivity výkonu veřejné
správy při využívání moderních
informačních a komunikačních
technologií a služeb s důrazem na jejich
elektronizaci a internetizaci

15,0

525,3

2019

7,0

10,0

13,0

295,4

2020+

6,0

10,0

13,0

180,6

IPRÚ zahrnuté v rámci RAP ve sloupci C-F (požadavky na
dotaci v mil. Kč)

ESIF celkem

24,0

34,0

41,0

1 001,3

2 018

2019

2020+

CLLD zahrnuté v rámci RAP ve sloupci C-F (požadavky na
dotaci v mil. Kč)

IPRÚ celkem

2 018

2019

2020+

0,0

Aktivita SC

OP Z

3.1.1 Zvýšit kvalitu a kvantitu
využívání sociálních inovací a
mezinárodní spolupráce v
tematických oblastech OPZ

Podpora kapacit pro vývoj a šíření inovací,
vytváření a rozvoj kapacit pro inovační nabídku a
poptávku, podpora sociálních experimentování

OP Z

4.1.1 Optimalizace procesy a
postupy ve veřejné správě zejména
prostřednictvím posílení
strategického řízení organizací,
zvýšení kvality jejich fungování a
snížení administrativní zátěže

Dokončení podpory plošného procesního
modelování agend, zkvalitnění strategického a
projektového řízení, podpora snižování
administrativní a regulační zátěže, zlepšení
komunikace a zvyšování důvěry veřejné správy

OP Z

4.1.2 Profesionalizovat veřejnou
správu zejména prostřednictvím
zvyšování znalostí a dovedností
jejích pracovníků, rozvoje politik a
strategií v oblasti lidských zdrojů a
implementace služebního zákona

Realizace specifických vzdělávacích a
výcvikových programů, zavádění a rozvoj
moderních metod řízení, profesionalizace státní
služby

IROP

3.1 Podpora kulturního dědictví

Revitalizace souboru vybraných památek,
zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a
knihovních fondů a jejich zpřístupnění

0,0

1,5

2,0

0,0

3,5

Aktivita je zaměřena na obnovu a
Podpora kulturního
udržování hmotného kulturního dědictví
dědictví
regionu

Cestovní ruch

Specifický cíl OP

0,0

0,0

0,0

Operační
program

0,0

0,0

0,0

CLLD celkem

Financování celkem
(v mil. Kč)

Identifikace zdroje ESIF

0,0

2018 - 2020+

1 001,3

0,0

Aktivita je zaměřena na rozvoj a
zkvalitňování turistických a cyklistických
stezek a tras, včetně doprovodné
infrastruktury a značení, rozvoj
sportovně-rekreační a kulturní
vybavenosti pro cestovní ruch nebo
podpora rozvoje tras využitelných pro inline brusle, mountain-biking. Dále je
zaměřena rovněž na zajištění kvalitní a
efektivní propagace turistické nabídky
Jihočeského kraje a jednotlivých
turistických destinací v regionu, včetně
vzniku a fungování destinačních
managementů na lokální a
mikroregionální úrovni.

Tematická oblast celkem

1 323,4

RAP celkem

23 380,8

