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Úvod 
Regionální akční plány (RAP) jsou novými nástroji politiky regionálního rozvoje ČR v programovém 
období EU 2014 – 2020, které jsou realizovány na území jednotlivých krajů a spravovány regionálními 
stálými konferencemi (RSK). RAP jsou zhotoveny na základě principu partnerství pro realizaci územní 
dimenze ESI fondů v územních obvodech krajů ČR a národních finančních zdrojů a jejich cílem je 
naplnění Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 (SRR) a jejího akčního plánu. RAP představují 
průběžně aktualizované dokumenty odrážející absorpční kapacitu daného regionu a slouží jako podklad 
pro doporučení pro zacílení specifických výzev z jednotlivých operačních programů či jako podklad pro 
náměty k národním dotačním titulům. 
 
Regionální akční plán Jihočeského kraje (RAP JK) byl zpracován v rozsahu a struktuře dle metodiky 
„Postup zpracování regionálních akčních plánů“, která byla vypracována Ministerstvem pro místní 
rozvoj (MMR). RAP JK je složen ze dvou částí: 
 

1. textová část RAP JK, 
2. tabulková část RAP JK tvořená 5 tabulkami (aktivity řazeny dle operačních programů): 

o vazba aktivit RAP JK na SRR,  
o význam aktivit Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 2017 – 2018 (AP 

SRR) pro rozvoje kraje, 
o vazba aktivit RAP JK na Program rozvoje Jihočeského kraje (PRK),  
o informace o možném financování aktivit RAP JK,  
o finanční plán aktivit RAP JK v členění na roky 2018, 2019 a 2020+.  

 
Textová část zdůvodňuje a popisuje 19 aktivit RAP JK zařazených do 6 tematických oblastí: 

1. Doprava a mobilita 
2. Sociální a zdravotní služby 
3. Věda, výzkum a vzdělávání 
4. Konkurenceschopnost regionu a zaměstnanost 
5. Životní prostředí a technická infrastruktura regionu 
6. Efektivní veřejná správa, kultura a cestovní ruch 
 

Součástí textové části je kapitola zaměřená na hodnocení významu aktivit AP SRR a kapitola věnovaná 
námětům na nové národní dotační tituly (NDT) z pohledu Jihočeského kraje. Přílohou textové části je 
finanční plán aktivit RAP JK, které jsou řazeny dle výše uvedených tematických oblastí. 
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1. Tematická oblast DOPRAVA A MOBILITA 
Tematická oblast je zaměřena na dokončení stěžejních investičních záměrů týkajících se zlepšení 
vnějšího dopravního napojení kraje prostřednictvím základních dopravních módů (silniční, železniční, 
letecká i vodní doprava). Pro další rozvoj kraje je stejně důležitá vnitřní dopravní obslužnost a kvalita 
každodenního vnitřního dopravního propojení regionu. Tematická oblast se proto zaměřuje také na 
aktivity, které vedou k zajištění optimalizace vnitřní dopravní sítě a obslužnosti regionu. Významnou 
součástí dopravy je rovněž i její nemotorová forma, a to zejména v oblasti cyklodopravy.  
 
Aktivity 
1.1 Zkvalitnění silniční infrastruktury 
1.2 Rozvoj nemotorové dopravy 
1.3 Podpora veřejné dopravy a integrace dopravních systémů 
 
Popis aktivit 
1.1 Zkvalitnění silniční infrastruktury 
Aktivita je zaměřena prioritně na celkové zlepšení vnějšího dopravního propojení Jihočeského kraje se 
sousedními kraji a zeměmi: vybudování dálnice D3, dokončení dálnice D4, zlepšení parametrů 
propojení regionu směrem na západ na Plzeňský kraj, na východ na Kraj Vysočina a Dolní Rakousko. 
Dále bude podporována realizace významných projektů na silnicích I. třídy. V rámci zvyšování 
bezpečnosti a kvality vnitřní dopravní sítě, dopravní obslužnosti regionu a jednotlivých sídel budou na 
silnicích II. a III. třídy realizovány významné stavby, včetně rekonstrukcí a dalších úprav silniční sítě. 
V exponovaných místech a sídlech s vysokou dopravní zátěží dojde k vybudování obchvatů sídel pro 
tranzitní dopravu. V oblasti zvyšování bezpečnosti silničního provozu budou postupně odstraňována 
dopravně nebezpečná místa a bodové dopravní závady. Ve spolupráci s obcemi Jihočeského kraje bude 
podpořeno další zkvalitňování a optimalizace sítě místních komunikací na území kraje. V oblasti 
rozvoje přeshraniční silniční dopravy bude zvýšena její bezpečnost a kvalita. 
 
1.2 Rozvoj nemotorové dopravy 
Aktivita je zaměřena na rozvoj a zkvalitnění nemotorových forem dopravy, zejména cyklodopravy a její 
využití jako integrální součásti dopravních vztahů. Podpora bude zacílena na zlepšování využitelnosti 
cyklistiky jako formy dopravy, a to zejména uvnitř měst a městských aglomerací, na výstavbu a údržbu 
cyklistických stezek a cyklopruhů na pozemních komunikacích uvnitř sídel včetně značení a doplňkové 
infrastruktury, na projekty ke zvýšení bezpečnosti a pro zklidňování dopravy nebo také na realizaci 
opatření v rámci novostaveb a rekonstrukcí pozemních komunikací ve městech a obcích regionu. Dále 
bude podporována výstavba samostatných cyklistických stezek, medializace cyklodopravy a rozvoj 
systému Bike & Ride s návazností na veřejnou hromadnou dopravu. 
 
1.3 Podpora veřejné dopravy a integrace dopravních systémů  
Aktivita je zaměřena na rozvoj kapacitní, časově, prostorově a ekonomicky přijatelné sítě veřejné 
dopravy. Hlavní prioritou je rozvoj integrovaného dopravního systému ve vybraných lokalitách kraje a 
následně zavedení regionálního systému na celokrajské úrovni. Bude podporována optimalizace 
dopravní obslužnosti regionu, projekty na budování parkovišť Park & Ride a Bike & Ride nebo projekty 
přestupních terminálů hromadné dopravy. V návaznosti na potřeby jednotlivých mikroregionů v kraji 
a zlepšení přestupních návazností bude optimalizován poměr využití železniční a veřejné linkové 
dopravy. Podpora bude také zacílena na zvyšování kvality vozového parku (zejména s ohledem na 
občany s omezenou schopností pohybu a orientace), modernizaci základní infrastruktury veřejné 
dopravy a na rozvoj standardů kvality, řídicích systémů a telematiky. 
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Aktivita RAP  

Vazba na strategické dokumenty Zdroje financování   

Vazba na aktivity 
AP SRR 

Vazba na 
opatření 

PRK 

Operační 
programy Specifické cíle OP Národní dotační 

tituly 
Krajské dotační 

tituly 

Absorpční 
kapacita 
zjištěná 

k roku 2016 

Absorpční 
kapacita zjištěná 

k roku 2017 

1.1 Zkvalitnění 
silniční 
infrastruktury 

1.4.1 Doplnění 
chybějící dopravní 
infrastruktury  
 
2.1.1 Dobudování 
chybějících úseků 
dálnic (s důrazem 
na TEN-T) 
 
2.1.2 Rozvoj silnic 
I. třídy zajišťujících 
strategické 
propojení center a 
rozvojových území 
 
2.1.3 Napojení na 
páteřní silniční 
infrastrukturu 
budováním 
obchvatů a přeložek  
 
4.2.2 Zkvalitnění 
regionálních a 
místních 
dopravních sítí 
(silnice II. a III. 

2.1 Dopravní 
napojení a 
logistika 
regionu 
 
2.2 Vnitřní 
dopravní 
prostupnost a 
obslužnost 
regionu 

OP D 1.1 Zlepšení infrastruktury 
pro vyšší 
konkurenceschopnost a větší 
využití železniční dopravy 
 
1.2 Zlepšení infrastruktury 
pro vyšší 
konkurenceschopnost a větší 
využití vnitrozemské dopravy 
 
2.1 Zlepšení propojení center 
a regionů a zvýšení 
bezpečnosti a efektivnosti 
silniční dopravy 
prostřednictvím výstavby, 
obnovy a modernizace dálnic, 
rychlostních silnic a silnic sítě 
TEN-T včetně rozvoje 
systémů ITS  
 
3.1 Zlepšení dostupnosti 
regionů, zvýšení bezpečnosti 
a plynulosti a snížení dopadů 
dopravy na veřejné zdraví 
prostřednictvím výstavby, 
obnovy a zlepšení parametrů 

Obnova místních 
komunikací po 
povodních (MD) 
 
Program Podpory 
podnikatelských 
nemovitostí a 
infrastruktury 
(MPO) 
 
Podpora obnovy a 
rozvoje venkova 
(MMR) 

Program obnovy 
venkova 
Jihočeského 
kraje 
 
Podpora zřízení 
bezpečnostních 
prvků na 
pozemních 
komunikacích 
 
Podpora oprav 
místních 
komunikací 

4 949 mil. Kč 1 923,3 mil. Kč 
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třídy, místní 
komunikace, 
cyklostezky) 

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

IROP 1.1 Zvyšování regionální 
politiky mobility 
prostřednictvím modernizace 
a rozvoje sítí regionální 
silniční infrastruktury na síť 
TEN-T 

 

1.2 Rozvoj 
nemotorové 
dopravy 

1.3.3 Budování 
infrastruktury pro 
nemotorovou 
dopravu 

2.2 Vnitřní 
dopravní 
prostupnost a 
obslužnost 
regionu 

IROP 1.2 Zvýšení podílu 
udržitelných forem dopravy 

Národní program 
Životní prostředí 
(MŽP) 

Program obnovy 
venkova 
Jihočeského 
kraje, 
 
Podpora 
cyklistiky a 
cyklodopravy v 
JK 

1 311,5 mil. 
Kč 

911,5 mil. Kč 

1.3 Podpora 
veřejné 
dopravy a 
integrace 
dopravních 
systémů 

1.3.1 Budování 
infrastruktury pro 
regionální a 
městskou dopravu 
 
1.3.2 Budování 
infrastruktury pro 
dopravu v klidu  
 
1.3.4 Budování 
veřejných terminálů 
pro multimodální 
dopravu 

2.2 Vnitřní 
dopravní 
prostupnost a 
obslužnost 
regionu 

OP D 1.1 Zlepšení infrastruktury 
pro vyšší 
konkurenceschopnost a větší 
využití železniční dopravy 
 
1.3 Vytvoření podmínek pro 
větší využití multimodální 
dopravy 
 
1.4 Vytvoření podmínek pro 
zvýšení využívání veřejné 
hromadné dopravy ve 
městech v elektrické trakci 

Národní program 
Životní prostředí 
(MŽP) 

Podpora zřízení 
bezpečnostních 
prvků na 
pozemních 
komunikacích 
 

649,0 mil. Kč 1 004,6 mil. Kč 



5 

 

 
2.2.1 Dostavba 
konkrétních úseků 
železniční sítě 
 
2.2.2 Rekonstrukce 
nejvytíženějších 
železničních tratí 

IROP 1.2 Zvýšení podílu 
udržitelných forem dopravy 

 

Celkem  6 909,5 mil. 
Kč 

3 839,4 mil. Kč 

 
Aktuální stav absorpční kapacity tematické oblasti Doprava a mobilita byl upraven z původních 6 909,5 mil. Kč na částku 3 839,4 mil. Kč, což představuje 
pokles o 3 070,1 mil. Kč. K nejvýraznější změně došlo v případě aktualizace aktivity 1.1 Zkvalitnění silniční infrastruktury, kde vznikl rozdíl 3 025,7 mil. Kč, 
a to v důsledku čerpání v rámci podaných projektů v roce 2016 a v 1. polovině roku 2017 a vzhledem k předpokladu podání dalších projektů ve 2. polovině roku 
2017. V případě aktivity 1.2 Rozvoj nemotorové dopravy činí finanční objem absorpční kapacity na základě provedené aktualizace 911,5 mil. Kč. K poklesu 
hodnoty z původních 1 311,5 mil. Kč došlo na základě čerpání v roce 2016 a díky vypsaným výzvám v roce 2017 s předpokladem podání dalších projektů. 
Naproti tomu v případě aktivity 1.3 Podpora veřejné dopravy a integrace dopravních systémů byla původní absorpční kapacita ve výši 649 mil. Kč navýšena 
o částku 355,6 mil. Kč na současných 1 004,6 mil. Kč vzhledem k dosavadnímu vysokému objemu čerpání a zároveň v souvislosti s nárůstem zájmu o tuto 
oblast, který vyplynul z mapování absorpční kapacity v regionu v letech 2016 a 2017. 
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2. Tematická oblast SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY 
Tematická oblast je zaměřena na zajištění rozvoje kvality a vybavenosti jednotlivých zařízení a služeb 
v sociálně-zdravotní oblasti. V kraji probíhá optimalizace sítě sociálních služeb, která bude reflektovat 
časovou a místní dostupnost s ohledem na finanční zdroje. Ve vazbě na vývoj a potřeby v regionu se 
bude nadále pracovat na zlepšování a posilování v oblasti vybavení (technické, přístrojové, provozní) 
zdravotnických zařízení a služeb. Z hlediska rozvoje služeb zdravotnické záchranné služby je potřeba 
se zaměřit na dokončení optimalizace její dostupnosti (dokončení pokrytí dosud hůře časově 
a vzdálenostně dostupných území v regionu). 
 
Aktivity 
2.1 Připravenost IZS k řešení mimořádných událostí 
2.2 Podpora sociálních služeb  
2.3 Podpora sociálního podnikání 
2.4 Modernizace zdravotnických zařízení včetně pořízení přístrojového vybavení 
 
Popis aktivit 
2.1 Připravenost IZS k řešení mimořádných událostí 
Aktivita je zaměřena na zkvalitňování složek Integrovaného záchranného systému, zejména jeho 
technického a materiálního vybavení, a na zvyšování kvality lidských zdrojů k zajištění připravenosti 
v exponovaných místech s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Při zavádění 
nových technologií, přístrojové techniky a obnově vozového parku bude kladen důraz na nejvyšší 
možný stupeň ochrany a bezpečnosti. Z hlediska rozvoje služeb je potřeba zaměřit se na optimalizaci 
dostupnosti záchranné služby a na rozvoj spolupráce v hraničních částech regionu. Pro zajištění 
připravenosti kraje na řešení krizových situací bude realizována systémová příprava orgánů a složek 
krizového řízení na úrovni obcí, dále bude podpořeno využití moderních informačních a komunikačních 
technologií a zkvalitňování vzájemného spojení a spolupráce složek IZS. 
 
2.2 Podpora sociálních služeb 
Aktivita je zaměřena na systémová opatření v oblasti zachování, zkvalitnění a rozvoje sociálních služeb. 
Z hlediska místní, časové a ekonomické dostupnosti bude podporována transformace sítě sociálních 
služeb včetně investičních opatření pro řešení nevyhovujícího stavebně-technického stavu některých 
pobytových zařízení sociálních služeb. Aktivita zahrnuje zkvalitnění a rozvoj sociálních služeb pro 
cílové skupiny (senioři, osoby se zdravotním postižením, děti, mládež, osoby v akutně nepříznivé 
sociální situaci a osoby ohrožené drogou nebo na drogách závislé), např. odborné sociální poradenství, 
terénní programy, sociálně akviziční služby, krizová pomoc apod. Budou podporovány projekty terénní 
sociální práce jako jednoho z klíčových témat v oblasti služeb sociální prevence na území kraje zejména 
ve vztahu k osobám ohroženým sociálním vyloučením, dále projekty v oblasti sociální prevence nebo 
realizace programů specifické primární prevence a preventivních, intervenčních programů. V oblasti 
systému sociálního bydlení je záměrem zvýšení dostupnosti bydlení pro domácnosti, které jsou bez 
domova nebo v nevyhovujících podmínkách, systém by měl snížit počet osob bez přístřeší, na 
ubytovnách, v institucích či sociálně vyloučených lokalitách. 
 
2.3 Podpora sociálního podnikání 
Aktivita je zaměřena na podporu rozvoje sociálního podnikání, které umožňuje sociálně vyloučeným 
osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením aktivní vstup na trh práce, a tím zabraňuje jejich 
společenskému vyloučení. V rámci aktivity bude podpořena výstavba nových sociálních podniků, 
modernizace a rozšíření současných podniků a dále zajištění potřebného vybavení. 
 
2.4 Modernizace zdravotnických zařízení včetně pořízení přístrojového vybavení 
Aktivita je zaměřena na modernizaci infrastruktury vysoce specializované péče a návazné péče. Cílem 
je zlepšení a posílení úrovně vybavení (technické, přístrojové, provozní) zdravotnických zařízení 
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a služeb v regionu ve vazbě na vývoj a potřeby v této oblasti. Bude podporováno trvalé zvyšování 
kvality poskytované zdravotnické péče a zvyšování úrovně vzdělání pracovníků vč. celoživotního 
vzdělávání v oblasti zdravotní péče. 
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Aktivita RAP 

Vazba na strategické 
dokumenty Zdroje financování   

Vazba na aktivity 
AP SRR 

Vazba 
na 

opatření 
PRK 

Operační 
programy Specifické cíle OP Národní dotační 

tituly 
Krajské dotační 

tituly 

Absorpční 
kapacita 

zjištěná k roku 
2016 

Absorpční 
kapacita 
zjištěná 

k roku 2017 
2.1 Připravenost 
IZS k řešení 
mimořádných 
událostí 

5.3.2 Podpora 
zajištění základních 
veřejných služeb 
 
7.3.2 Odstranění 
nebo omezení 
možných důsledků 
pohrom, 
spočívajících v 
narušení plynulosti, 
dostupnosti a kvality 
výkonu veřejné 
správy 

4.2 
Prevence 
rizik 

IROP 1.3 Zvýšení 
připravenosti 
k řešení a řízení 
rizik a katastrof 

Dotace jednotkám 
sborů 
dobrovolných 
hasičů obcí (MV) 

Investiční dotace 
pro jednotky SDH 
obcí Jihočeského 
kraje 
 
Neinvestiční dotace 
pro jednotky SDH 
obcí Jihočeského 
kraje 
 
Podpora 
rekonstrukcí a 
oprav požárních 
nádrží (návesních 
rybníčků) v obcích 

425,2 mil. Kč 571,1 mil. Kč 
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2.2 Podpora 
sociálních 
služeb 

3.3.1 Úpravy a 
rozšiřování kapacit 
bydlení 
v rozvojových 
územích pro 
vybrané 
znevýhodněné 
skupiny obyvatel 
podle specifických 
místních podmínek 
 
3.X Podpora 
integrace sociálně 
vyloučených a 
sociálním 
vyloučením 
ohrožených skupin 
obyvatelstva 
 
3.1.3 Zvyšování 
kvality a 
vybavenosti 
optimálně 
dimenzované sítě 
sociálních služeb s 
ohledem na 
demografické trendy 
a aktuální i budoucí 
potřeby 
 
4.1.3 Posílení 
koordinace 
sociálních služeb na 

3.1 
Kvalitní a 
dostupné 
veřejné 
služby 

IROP 
 
 

2.1 Zvýšení kvality 
a dostupnosti služeb 
vedoucí k sociální 
inkluzi 
 
2.2 Vznik nových a 
rozvoj existujících 
podnikatelských 
aktivit v oblasti 
sociálního 
podnikání  
 
2.4 Zvýšení kvality 
a dostupnosti 
infrastruktury pro 
vzdělávání a 
celoživotní učení  

Výstavba 
podporovaných 
bytů (MMR), 
Odstraňování 
bariér v budovách 
domů 
s pečovatelskou 
službou a 
v budovách 
městských a 
obecních úřadů 
(MMR) 
 
Rozvoj program 
Zajištění 
bezplatné 
přípravy 
k začleňování do 
základního 
vzdělávání dětí 
osob se státní 
příslušností jiného 
členského státu 
EU (MŠMT)  
 
Rozvojový 
program Zajištění 
podmínek 
základního 
vzdělávání 
nezletilých 
azylantů, osob 
požívajících 

Podpora služeb 
nedefinovaných 
v zákoně č. 
108/2016 Sb., o 
sociálních službách  
 
Podpora a rozvoj 
protidrogové 
politiky 
Jihočeského kraje 
v roce 2017 
 
Podpora rodinné 
politiky  
 
Podpora sociálního 
začleňování osob 
ohrožených 
sociálním 
vyloučením na 
území Jihočeského 
kraje 
 
Podpora rozvoje 
sociálních služeb 
 
Podpora práce 
s dětmi a mládeží 
 
Podpora sociálně 
zdravotních aktivit  
 

1 582,0 mil. Kč 926,6 mil. Kč 

OP VVV 
 
 
 
 

2.2 (IP2) 
Zkvalitněné 
vzdělávací 
infrastruktury na 
vysokých školách 
za účelem zajištění 
vysoké kvality 
výuky, zlepšení 
přístupu 
znevýhodněných 
skupin a zvýšení 
otevřenosti 
vysokých škol 
 
3.5 (IP1) Zvýšení 
kvality vzdělávání a 
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místní úrovni na 
bázi meziobecní 
spolupráce 

odborné přípravy 
včetně posílení 
jejich relevance pro 
trh práce 
 
3.1 (IP3) Sociální 
integrace dětí a 
žáků včetně 
začleňování 
romských dětí do 
vzdělávání 

doplňkové 
ochrany, žadatelů 
o udělení 
mezinárodní 
ochrany na území 
ČR a dětí cizinců 
umístěných 
v zařízení pro 
zajištění cizinců 
(MŠMT)  
 
Rozvojový 
program 
Bezplatná výuka 
přizpůsobená 
potřebám žáků-
cizinců z třetích 
zemí (MŠMT)  
 
Rozvojový 
program na 
podporu 
vybavování škol 
kompenzačními 
pomůckami pro 
žáky se 
zdravotním 
postižením 
(MŠMT)  
 
Rozvojový 
program na 

Podpora 
odstraňování bariér 
v objektech 
občanského 
vybavení, 
v dopravní 
infrastruktuře a na 
veřejných 
prostranstvích 

OP Z 2.1.1 Zvýšit 
uplatnitelnost osob 
ohrožených 
sociálním 
vyloučením nebo 
sociálně 
vyloučených ve 
společnosti a na 
trhu práce  
 
2.1.2 Rozvoj 
sektoru sociální 
ekonomiky  
 
2.2.1 Zvýšit kvalit a 
udržitelnosti 
systému sociálních 
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služeb, služeb pro 
rodiny a děti a 
dalších navazujících 
služeb 
podporujících 
sociální začleňování  
 
2.3.1 Zvýšit 
zapojení lokálních 
aktérů do řešení 
problémů 
nezaměstnanosti a 
sociálního 
začleňování ve 
venkovských 
oblastech 

podporu 
financování 
asistentů 
pedagoga pro 
děti, žáky a 
studenty se 
zdravotním 
postižením a děti, 
žáky a studenty se 
sociálním 
znevýhodněním 
(MŠMT) 
 
Dotační program 
na podporu aktivit 
v oblasti integrace 
cizinců na území 
ČR (MŠMT)  
 
Program na 
realizaci aktivit 
v oblasti primární 
prevence 
rizikového 
chování (MŠMT) 
 
Dotační program 
na podporu 
sociálně 
znevýhodněných 
romských žáků 
středních škol a 
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studentů VOŠ 
(MŠMT) 
 
Dotační program 
na podporu 
speciálních 
učebnic, učebních 
textů a materiály 
pro žáky se 
zrakovým, 
sluchovým, 
mentálním 
postižením a 
specifickými 
poruchami učení 
(MŠMT) 
 
Dotační program 
na podporu 
integrace romské 
komunity 
(MŠMT)  
 
Zabezpečení 
pravidelné 
činnosti NNO pro 
organizované děti 
a mládež 
(MŠMT)  
 
Podpora 
vybraných forem 
práce 
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s neorganizovaný
mi dětmi a 
mládeží (MŠMT) 
 
Investiční rozvoj 
materiálně 
technické 
základny 
mimoškolních 
aktivit (MŠMT)  
 
Podpora činnosti 
informačních 
center pro mládež 
(MŠMT) 
 
Rozvojový a 
dotační program 
Podpora soutěží a 
přehlídek 
v zájmovém 
vzdělávání 
(MŠMT)  
 
Rozvojový 
program 
hodnocení žáků a 
škol podle 
výsledků 
v soutěžích 
(MŠMT) 
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Dotační program 
Podpora 
nadaných žáků na 
základních a 
středních školách 
(MŠMT) 
 
Grantová řízení 
pro NNO (MŽP)  
 
Preventivně 
výchovné a 
vzdělávací 
činnosti (MV) 
 
Rozvoj 
dobrovolnické 
služby (MV)  
 
Podpora zapojení 
do programů EU 
(MV) 
 
Dotační program 
Rodina a ochrana 
práv dětí (MPSV) 
 
Dotace k soutěži 
obec přátelská 
k rodině (MPSV)  
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Sociální 
zemědělství 
(MZe)  

2.3Podpora 
sociálního 
podnikání 

3.X.2 Vytváření 
pracovních míst a 
rozvoj sociálního 
podnikání a 
prostupného 
zaměstnávání 
 
3.X.4 Podpora 
sociální integrace 
znevýhodněných 
skupin jejich 
zapojením do 
pracovního procesu 
 
5.1.2 Podpora 
konceptu lokální 
ekonomiky 

3.1 
Kvalitní a 
dostupné 
veřejné 
služby 

OP Z 
 
IROP 

2.1.2 Rozvoj 
sektoru sociální 
ekonomiky 
2.2 Vznik nových a 
rozvoj existujících 
podnikatelských 
aktivit v oblasti 
sociálního 
podnikání 

Zabezpečení 
pravidelné 
činnosti NNO pro 
organizované děti 
a mládež 
(MŠMT)  
 
Podpora 
vybraných forem 
práce 
s neorganizovaný
mi dětmi a 
mládeží (MŠMT) 
 
Investiční rozvoj 
materiálně 
technické 
základny 
mimoškolních 
aktivit (MŠMT)  
 
Podpora činnosti 
informačním 
center pro mládež 
(MŠMT)  
 

Podpora rozvoje 
sociálních služeb 

153,0 mil. Kč 62,0 mil. Kč 
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Dotační program 
podpora nadaných 
žáků na 
základních a 
středních školách 
(MŠMT) 
 
Podpora zapojení 
do programu EU 
(MV) 
 
Sociální 
zemědělství 
(MZe) 

2.4 Modernizace 
zdravotnických 
zařízení včetně 
pořízení 
přístrojového 
vybavení 

3.1.2 Zvyšování 
kvality a 
vybavenosti 
optimálně 
dimenzované sítě 
zdravotnických 
zařízení s ohledem 
na demografické 
trendy a aktuální i 
budoucí potřeby   
 
4.1.2 Zajištění 
územní dostupnosti 
a adekvátních 

3.1 
Kvalitní a 
dostupné 
veřejné 
služby 

OP Z 2.2.2 Zvýšit 
dostupnost a 
efektivitu 
zdravotních služeb a 
umožnit přesun 
těžiště psychiatrické 
péče do komunity 

 Podpora vzdělávání 
lékařů 
v nemocnicích se 
sídlem 
v Jihočeském kraji 
 
Podpora 
bezpříspěvkového 
dárcovství krve 
v Jihočeském kraji 
 
Podpora a 
zkvalitnění 
zdravotní péče o 
nevyléčitelně 

1 685,0 mil. Kč 1 731,6 mil. 
Kč 

IROP 2.3 Rozvoj 
infrastruktury pro 
poskytování 
zdravotních služeb a 
péče o zdraví  
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Na základě analýzy dosavadního čerpání prostředků v tematické oblasti Sociální a zdravotní služby došlo k aktualizaci absorpční kapacity na 3 291,3 mil. Kč 
z původních 3 845,2 mil. Kč. Rozdíl oproti původní hodnotě tak činí 553,9 mil. Kč. Aktualizace na současnou hodnotu vychází z údajů poskytnutých v rámci 
mapování a z dosavadního čerpání v dané tematické oblasti. Aktivita 2.1 Připravenost IZS k řešení mimořádných událostí byla z předchozí částky 425,2 mil. 
Kč navýšena o 145,9 mil. Kč na současných 571,1 mil. Kč z důvodu zvýšeného čerpání finančních prostředků v roce 2016 a v 1. pol. 2017 v této oblasti oproti 
původnímu odhadu a z důvodu předpokladu podání vyššího počtu nových žádostí v dalších letech. Naopak aktivita 2.2 Podpora sociálních služeb se 
aktualizovala na konečných 926,6 mil. Kč z důvodu velkého množství podaných žádostí již v roce 2016 a v souvislosti s klesajícím trendem při podávání žádostí 
dle poskytnutých přehledů čerpání. Aktivita 2.3 Podpora sociálního podnikání byla nově aktualizována na 62 mil. Kč z původních 153 mil. Kč. Ke změně, která 
představuje 91 mil. Kč, došlo rovněž na základě čerpání v rámci dosud podaných žádostí v  této aktivitě a na základě výsledků vzešlých z mapování dané 
aktivity. V případě poslední aktivity 2.4 Modernizace zdravotnických zařízení včetně pořízení přístrojového vybavení představuje aktualizace mírné navýšení 
celkové absorpční kapacity o 46,6 mil. Kč z původních 1 685 mil. Kč na 1 731,6 mil. Kč. Tato aktivita byla stejně jako aktivita 2.1 navýšena z důvodu velkého 
množství již podaných žádostí a předpokladu zájmu o danou aktivitu i v následujícím období.  

kapacit základní 
zdravotní péče 

nemocné, včetně 
podpory rodin 
těchto nemocných 

Celkem  3 845,2 mil. Kč 3 291,3 mil. 
Kč 
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3. Tematická oblast VĚDA, VÝZKUM A VZD ĚLÁVÁNÍ 
Tematická oblast Věda, výzkum a vzdělávání je zaměřena na zajištění kvalitních a dostupných služeb 
v oblasti počátečního vzdělávání pro všechny občany regionu ve vazbě na potřeby a možnosti 
jednotlivých obcí, mikroregionů a dílčích lokalit v Jihočeském kraji. V oblasti terciárního vzdělávání 
a celoživotního učení je prioritou zachování, další rozvoj a zkvalitňování možností s ohledem na měnící 
se potřeby na trhu práce a ve společnosti. Tematická oblast zahrnuje také rozvoj vědy, výzkumu 
a inovací a cílí na posilování regionální konkurenceschopnosti prostřednictvím vyššího využití 
vědeckovýzkumného a inovačního potenciálu kraje. 
 
Aktivity 
3.1 Zvýšení kvality vzdělávání 
3.2 Terciární vzdělávání a výzkumná činnost 
 
Popis aktivit 
3.1 Zvýšení kvality vzdělávání 
Aktivita je zaměřena na zajištění kvalitních a dostupných služeb v oblasti vzdělávání. V oblasti 
předškolního vzdělávání je cílem udržení optimálních kapacit mateřských škol v reakci na demografický 
vývoj, pro primární a sekundární školství jsou aktivity zacíleny na udržení a zkvalitňování kapacit 
určených pro vzdělávání na základních školách včetně rozvoje inkluzivního vzdělávání a optimalizaci 
sítě a vybavenosti středních škol na území regionu. Bude podporován další rozvoj vzdělávání dětí, žáků 
a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami včetně optimalizace vzdělávacích zařízení pro tuto 
skupinu. Dále aktivita cílí na podporu zvyšování dostupnosti a kvality jazykového, technického 
i přírodovědného vzdělávání v regionu a podporu zájmového vzdělávání, a to z hlediska materiální, 
technické úrovně a úrovně systémové podpory zkvalitňování zájmového vzdělávání a jeho dostupnosti. 
Síť základních uměleckých škol bude nadále postupně modernizována a v plánu je podpora jejich 
hmotného i provozního provazování s dalšími vzdělávacími zařízeními. S cílem zvyšování kvality 
a efektivity výuky se bude zlepšovat technické vybavení všech typů škol. 
 
3.2 Terciární vzdělávání a výzkumná činnost 
Aktivita je zaměřena na realizaci rozvojových opatření a projektů v oblasti rozvoje a zvyšování kvality 
terciárního vzdělávání a celoživotního učení. Oblast terciárního vzdělávání je zaměřena na podporu 
infrastrukturního rozvoje institucí, vč. jejich vybavení, na přeshraniční mobilitu studentů a pedagogů, 
zapojování do programů mezinárodní spolupráce ve vzdělávání a v oblasti výzkumu, dále na rozvoj 
spolupráce vysokých a vyšších odborných škol s podnikatelským sektorem, vědeckovýzkumnou 
základnou v regionu a veřejnou správou. Budou podporovány také projekty rozvoje a aplikace standardů 
vzdělávání, zvyšování úrovně vzdělávacích programů a jejich flexibility apod. Cílem v oblasti 
celoživotního učení je podpora participace obyvatel regionu, jejich motivace ke zvýšení míry účasti 
a také podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání. 
Oblast vědy a výzkumu se zaměřuje na naplňování cílů a opatření Regionální inovační strategie 
a uplatňování principů tzv. inteligentní specializace, která představuje strategický přístup k rozvoji 
v kraji. Bude podporována účast a zapojování vědecko-výzkumných institucí do mezinárodních 
a přeshraničních projektů s cílem zajištění efektivního přenosu zahraničních zkušeností a prezentace 
jihočeského potenciálu v této oblasti do zahraničí a na podporu transferu know-how a technologií. Cílem 
je také podpora inovací výrobků a služeb v sociální sféře jako impulz pro další rozvoj současného 
potenciálu kraje a spolupráce existujících institucí, dále pak rozvoj lokalit koncentrace výzkumného 
a inovačního potenciálu v kraji (kampus Jihočeské univerzity, AV ČR aj.), včetně budování nových 
a rozšiřování stávajících pracovišť vědy a výzkumu a dalšího rozvoje infrastrukturního, materiálního 
a přístrojového vybavení. Aktivita se v neposlední řadě zaměřuje na rozvoj spolupráce vzdělávacích 
institucí, regionální správy a podnikatelské sféry v rámci projektů výzkumu a inovací nebo rozvoj 
prostorových forem spolupráce (klastry, technologické platformy apod.).
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Aktivita 
RAP 

Vazba na strategické dokumenty Zdroje financování   

Vazba na aktivity AP 
SRR 

Vazba na 
opatření 

PRK 

Operační 
programy Specifické cíle OP Národní dotační tituly Krajské 

dotační tituly 

Absorpční 
kapacita 

zjištěná k roku 
2016 

Absorpční 
kapacita 

zjištěná k roku 
2017 

3.1 Zvýšení 
kvality 
vzdělávání  

1.5.1 Zvýšení 
flexibility a 
zefektivnění vzdělávací 
soustavy s ohledem na 
předpokládaný 
demografický vývoj 
 
1.5.2 Zapojení 
zaměstnavatelů do 
odborné přípravy a 
odborného vzdělávání 
 
1.5.3 Podpora motivace 
žáků a studentů ve 
vazbě na místní trh 
práce 
 
3.1.1 Zvyšování kvality 
a vybavenosti 
optimálně dimenzované 
sítě škol s ohledem na 
demografické trendy a 
aktuální i budoucí 
potřeby  
 

3.1 Kvalitní a 
veřejné 
služby 

IROP 
 
 
 
 
 
OP VVV 

2.4 Zvýšení kvality a 
dostupnosti 
infrastruktury pro 
vzdělávání a 
celoživotní učení 
 
3.1 (IP1) Zvýšení 
kvality předškolního 
vzdělávání včetně 
usnadnění přechodu 
dětí na ZŠ 
 
3.2 (IP1) Zlepšení 
kvality vzdělávání a 
výsledků žáků 
v klíčových 
kompetencích 
 
3.3 (IP1) Rozvoj 
systému 
strategického řízení 
a hodnocení kvality 
ve vzdělávání 
 
3.4 (IP1) Zkvalitnění 
přípravy budoucích a 

Rozvojový program 
Zajištění bezplatné přípravy 
k začlenění do základního 
vzdělávání dětí osob se 
státní příslušností jiného 
členského státu EU 
(MŠMT)  
 
Rozvojový program na 
podporu školních 
psychologů a školních 
speciálních pedagogů ve 
školách a metodiků – 
specialistů ve školských 
poradenských zařízeních 
(MŠMT)  
 
Rozvojový program na 
vybavení školských 
poradenských zařízení 
diagnostickými nástroji 
(MŠMT)  
 
Podpora pedagogických 
fakult (MŠMT)  
 

Podpora žáků 
a studentů 
Jihočeského 
kraje 
 
Podpora 
technického 
vzdělávání 
 
Podpora 
školství 
 
Podpora práce 
s dětmi a 
mládeží 
 
 

3 200,0 mil. Kč 1 893,1 mil. Kč 
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4.1.1 Zajištění územní 
dostupnosti a 
adekvátních kapacit 
vzdělávání 

začínajících 
pedagogických 
pracovníků 
 
3.5 (IP1) Zvýšení 
kvality vzdělávání a 
odborné přípravy 
včetně posílení jejich 
relevance pro trh 
práce 

 

3.2 Terciární 
vzdělávání a 
výzkumná 
činnost 

1.1.1 Podpora inovační 
infrastruktury 
 
1.1.2 Podpora 
propojování aktérů v 
oblasti výzkumu, 
vývoje a inovací 
 
1.2.1 Zvyšování kvality 
výuky 
 
1.2.2 Podpora výzkumu 
a vývoje ve veřejných 
výzkumných institucích 
a na univerzitách 

1.2 
Podmínky 
pro rozvoj 
vědy, 
výzkumu a 
inovací 
 
1.3 Terciární 
vzdělávání a 
celoživotní 
učení 

OP VVV 1.1 Zvýšení 
mezinárodní kvality 
výzkumu a jeho 
výsledků  
 
1.2 Budování kapacit 
a posílení 
dlouhodobé 
spolupráce 
výzkumných 
organizací 
s aplikační sférou 
 
1.3 Zkvalitnění 
infrastruktury pro 
výzkumně 
vzdělávací účely  
 
1.4 Zlepšení 
strategického řízení 

Specifický vysokoškolský 
výzkum (MŠMT) 
 
V4+Korejská republika 
(MŠMT)  
 
Národní program 
udržitelnosti II (MŠMT)  
 
Program Návrat (MŠMT)  
 
Rozvojové programy pro 
veřejné vysoké školy 
(MŠMT)  
 
Program aplikovaného 
výzkumu a 
experimentálního vývoje 
TRIO (MPO) 
 

Podpora žáků 
a studentů 
Jihočeského 
kraje 
 

4 956,2 mil. Kč 3 225,1 mil. Kč 
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výzkumu na národní 
úrovni 

 

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

 

Celkem 8 156,2 mil. 
Kč 

5 118,2 mil. Kč 

 
Absorpční kapacita v rámci třetí tematické oblasti Věda, výzkum a vzdělávání byla aktualizována na 5 118,2 mil. Kč z původních 8 156,2 mil. Kč. V této 
tematické oblasti došlo ke změně u obou aktivit, přičemž aktivita 3.1 Zvýšení kvality vzdělávání se aktualizovala na 1 893,1 mil. Kč z původních 3 200 mil. Kč 
a aktivita 3.2 Terciální vzdělávání a výzkumná činnost se z předchozích 4 956,2 mil. Kč snížila na 3 225,1 mil. Kč. Ke změnám u obou aktivit došlo z důvodu 
výrazného čerpání v roce 2016 a vzhledem k předpokladu velkého počtu podaných žádostí v roce 2017.  
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4. Tematická oblast KONKURENCESCHOPNOST REGIONU A ZAMĚSTNANOST 
Cílem této tematické oblasti je zajištění růstu konkurenceschopnosti jihočeského hospodářství 
založeného na podpoře rozvoje tradičních i nových perspektivních odvětví, tvorbě a aplikaci inovačních 
přístupů v podnikání při snaze o optimalizaci podnikatelského prostředí s nízkou administrativní zátěží, 
která rovněž povede k lepšímu využívání energií a regionálního potenciálu. V oblasti zaměstnanosti je 
cílem zvýšení efektivity, flexibility a dílčích vazeb na trhu práce v kraji, které s sebou přinesou větší 
a pružnější uplatnitelnost obyvatel regionu a lepší a rychlejší uspokojení potřeb zaměstnavatelů. 
 
Aktivity 
4.1 Podpora zaměstnanosti v regionu 
4.2 Posílení konkurenceschopnosti podnikání 
 
Popis aktivit 
4.1 Podpora zaměstnanosti v regionu 
Aktivita je zaměřena na podporu optimalizace sítě škol v regionu a 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 a zaměstnavatelů v rámci podpory oborů, 
jejichž absolventi jsou uplatnitelní na trhu práce. Aktivita zahrnuje také podporu a motivaci mladých 
obyvatel regionu ke studiu učebních oborů s cílem zvyšování počtu absolventů pro kvalifikované 
pracovní pozice a podporu dětí již od základních škol ke studiu technických, přírodovědných či jiných 
trhem práce žádaných oborů. Budou realizována opatření vedoucí ke snižování a předcházení výskytu 
a případné eliminaci dlouhodobé nezaměstnanosti, dále opatření, která podpoří naplňování principů 
rovných příležitostí na trhu práce. Cílem je taktéž podpora poradenských služeb v oblasti adaptačních 
a rekvalifikačních programů na trhu práce, motivace dlouhodobě nezaměstnaných či znevýhodněných 
osob s cílem rozšiřovat znalosti, dovednosti a flexibilitu pracovní síly v regionu. Bude podporována 
rekvalifikace a další nástroje a programy vhodných řešení nesouladů na trhu práce a projekty pro 
zavádění inovovaných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (aktivace osob nacházejících se na okraji 
trhu práce). 
 
4.2 Posílení konkurenceschopnosti podnikání 
Aktivita je zaměřena na podporu aktivní kooperace stávající infrastruktury na podporu podnikání 
a vzájemného sdílení informací, na rozvoj podnikání v odvětvích tradičních a konkurenceschopných pro 
jihočeský region, podporu zakládání nových podniků a umožnění jejich dalšího rozvoje, podporu 
projektů malých a středních podniků nebo na rozvoj podpory podnikání formou zajištění zvýhodněných 
regionálních investičních a provozních úvěrů pro malé a střední podniky. Podniky budou motivovány 
k investicím do environmentálně šetrných technologií a postupů, které povedou k zajištění dlouhodobé 
energetické a surovinové účinnosti jihočeského hospodářství, dále ke zvyšování firemních výdajů do 
oblasti inovací, k aplikaci výsledků vědy, výzkumu a vývoje v praxi. Oblast marketingu se zaměří na 
propagaci nabídky průmyslových zón, podnikatelský ploch a objektů na území kraje, přípravu a realizaci 
marketingové strategie pro přilákání investic do průmyslových zón a využitelných areálů a objektů, 
včetně posilování cíleného marketingu v oblasti prezentace hospodářství a jeho nabídky. Aktivita 
zahrnuje také vzdělávání podnikatelů. 
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Aktivita 
RAP 

Vazba na strategické dokumenty Zdroje financování   

Vazba na 
aktivity AP 

SRR 

Vazba na opatření 
PRK 

Operační 
programy Specifické cíle OP Národní dotační 

tituly 
Krajské dotační 

tituly 

Absorpční 
kapacita 
zjištěná 

k roku 2016 

Absorpční 
kapacita 
zjištěná 

k roku 2017 
4.1 Podpora 
zaměstnanosti 
v regionu 

1.5.2 Zapojení 
zaměstnavatelů 
do odborné 
přípravy a 
odborného 
vzdělávání 
 
1.5.4 Integrace 
trhů práce a 
spolupráce se 
zaměstnavateli 
v územním 
kontextu 
 
1.5.5 Zabránění 
odlivů mozků, 
vzdělaných a 
mladých skupin 
obyvatelstva 
mimo území 
aglomerace 
 
5.2.2 Zvýšení 
uplatnění 
flexibilních 
forem 

1.4 Optimalizace trhu 
práce 

OP Z 1.1.1 Zvýšit 
zaměstnanost 
podpořených osob, 
zejména starších, 
nízkokvalifikovaných 
a znevýhodněných  
 
1.3.1 Zvýšit 
odbornou úroveň 
znalostí, dovedností a 
kompetencí 
pracovníků a soulad 
kvalifikační úrovně 
pracovní síly 
s požadavky trhu 
práce 
 
1.4.1 Zvýšit kapacitu, 
komplexnost a 
kvalitu služeb 
poskytování 
institucemi veřejných 
služeb zaměstnanosti 

Rozvoj a dotační 
program Podpora 
soutěží a přehlídek 
v zájmovém 
vzdělávání (MŠMT) 
 
Podpora veřejně 
účelných aktivit 
seniorských a 
proseniorských 
organizací s celostátní 
působnosti (MPSV) 
 
Dotace na podporu 
samosprávy v oblasti 
stárnutí (MPSV) 

Rozvoj hospodářsky 
slabých oblastí 
Jihočeského kraje 

787,6 mil. Kč 686,8 mil. Kč 

OP VVV 3.4 (IP1) Zkvalitnění 
přípravy budoucích a 
začínajících 
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zaměstnání a 
prostupného 
zaměstnání 
v regionech 
s vysokou 
mírou 
zaměstnanosti  
 

pedagogických 
pracovníků 
 
3.5 (IP1) Zvýšení 
kvality vzdělávání a 
odborné přípravy 
včetně posílení jejich 
relevance pro trh 
práce 

IROP 2.2 Vznik nových a 
rozvoj existujících 
podnikatelských 
aktivit v oblasti 
sociálního podnikání  

4.2 Posílení 
konkurence-
schopnosti 
podnikání 

1.1.1 Podpora 
inovační 
infrastruktury 
 
3.X.2 Vytváření 
pracovních míst 
a rozvoj 
sociálního 
podnikání a 
prostupného 
zaměstnávání 
 
4.3.1 Vytváření 
podmínek pro 
vznik a rozvoj 
malých a 

1.1 Prostředí pro 
rozvoj a zvyšování 
konkurenceschopnosti 
podnikání 

IROP 2.2 Vznik nových a 
rozvoj existujících 
podnikatelských 
aktivit v oblasti 
sociálního podnikání 

Program 
aplikovaného 
výzkumu a 
experimentálního 
vývoje TRIO (MPO)  
 
Zabezpečení 
pravidelné činnosti 
NNO pro 
organizované děti a 
mládež (MŠMT)  
 
Dotační program 
Podpora nadaných 
žáků na základních a 
středních školách 
(MŠMT) 

Program 
zvýhodněných 
regionálních úvěrů 
pro malé 
podnikatele 
v Jihočeském kraji 
 
Poskytování dotace 
na financování 
úroků z úvěrů pro 
předfinancování 
projektů cizích 
subjektů 
spolufinancovaných 
z evropských 
dotačních titulů 

1 880,5 mil. 
Kč 

2 677,0 mil. Kč 

OP Z 2.1.2 Rozvoj sektoru 
sociální ekonomiky 

OP PIK 2.1 Zvýšit 
konkurenceschopnost 
začínajících a 
rozvojových MSP 
 
3.2 Zvýšit 
energetickou 
účinnost 
podnikatelského 
sektoru 
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středních 
podniků 
 
4.3.2 Zvýšení 
technologické 
úrovně firem 
pořízením 
moderních 
strojů, zařízení, 
know-how a 
licencí 
5.1.1 Podpora 
rozvoje a 
diverzifikace 
malého a 
středního 
podnikání 
s ohledem na 
rozvojový 
potenciál 
periferního 
regionu 
 
5.1.2 Podpora 
konceptu 
lokální 
ekonomiky 
 
5.1.3 Podpora 
podnikatelských 
investic 

 
4.3 Zvýšit využití 
potenciálu ICT 
sektoru pro 
konkurenceschopnost 
ekonomiky 

 
Nový program 
udržitelnosti II 
(MŠMT) 
 
Program Návrat 
(MŠMT) 
 
Národní program 
Životní prostředí 
(MŽP) 
Program REVIT na 
podporu malých a 
středních podnikatelů 
na léta 2014-2020 
(MPO)  
 
Program Záruka 
2015-2023 (MPO)  
 
Podpora zpracování 
zemědělských 
produktů a zvyšování 
konkurenceschopnosti 
potravinářského 
průmyslu (MZe)  
 
Podpora zlepšování 
praktické výuky 
v produkčním 
rybářství (MZe)  
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s ohledem na 
tvorbu 
pracovních míst 
 
6.3.2 Podpora 
úspor energie se 
zaměřením na 
zvyšování 
energetické 
účinnosti a 
snížení emisí 
znečišťujících 
látek a 
skleníkových 
plynů, 
produkovaných 
domácnostmi, a 
na aplikaci 
inovativních 
technik 
v průmyslových 
sektorech a 
úspory energie 
včetně sektoru 
bydlení apod. 

 
Zemědělec (MZe)  
 
Podpora pojištění, 
pojištění lesních 
porostů (MZe)  
 
Podpora pojištění 
lesních školek (MZe) 
 
Podpora nákupu půdy 
(snížení jistiny úvěrů) 
(MZe) 
 
Zpracovatel (MZe)  
 
Podpora nákupu 
techniky pro 
hospodaření v lesích, 
Podpora nákupu 
techniky pro 
dřevozpracující 
provozovny, Podpora 
školkařských 
provozoven na 
pozemcích určených 
k plnění funkce lesa 
(MZe)  
 
Sociální zemědělství 
(MZe)  
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Úvěry na nákup půdy 
(MZe) 
 
Dotace zemědělství a 
potravinářství podle 
§1, §2 a §2d zákona 
252/97 Sb., o 
zemědělství ve znění 
pozdějších předpisů 
(MZe) 

Celkem 2 668,1 mil. 
Kč 

3 363,8 mil. Kč 

 
Jedinou tematickou oblastí, u které došlo k navýšení absorpční kapacity pro roky 2018 - 2020+ v rámci aktualizace RAP, je oblast Konkurenceschopnost regionu 
a zaměstnanost. Zatímco původní absorpční kapacita představovala 2 668,1 mil. Kč, aktualizovaná částka nyní činí 3 363,8 mil. Kč. Absorpční kapacita této 
oblasti byla tedy navýšena o 695,7 mil. Kč, přičemž k tomuto navýšení došlo zejména z důvodu lepší struktury získaných dat oproti předchozímu mapování 
a zároveň na základě zvýšeného zájmu v rámci dané tematické oblasti. Zatímco v případě první aktivity 4.1 Podpora zaměstnanosti v regionu došlo k drobnému 
snížení absorpční kapacity o 100,8 mil. Kč z původních 787,6 mil. Kč na 686,8 mil. Kč na základě již podaných žádostí, v případě aktivity 4.2 Posílení 
konkurenceschopnosti v podnikání byla naopak celková alokace výrazně navýšena o 796,5 mil. Kč z původních 1 880,5 mil. Kč na 2 677 mil. Kč. K tomuto 
navýšení došlo především z důvodu zpřesnění vstupních dat, na základě kterých byla absorpční kapacita stanovena. 
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5. Tematická oblast ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA REGIONU  
Tematická oblast je zaměřena na zkvalitňování, rozvoj a zvyšování dostupnosti technické infrastruktury 
a jejích sítí s ohledem na územní a socioekonomický vývoj Jihočeského kraje a s ohledem na zajištění 
bezpečnosti a šetrného a udržitelného využití zdrojů. Dalšími cíli jsou opatření vedoucí k zajištění 
ochrany přírody a péče o krajinu na území kraje s ohledem na zachování kvality zdejší přírody a esteticky 
vyvážené a ekologicky stabilní krajiny, která bude atraktivní pro život člověka při respektování zájmů 
hospodářského rozvoje a zásad trvale udržitelného užívání přírodních zdrojů a rovněž realizace 
preventivních a adaptačních opatření vedoucích k předcházení a eliminaci mimořádných a krizových 
situací přírodního i antropogenního původu. 
 
Aktivity 
5.1 Vodohospodářská infrastruktura 
5.2 Prevence rizik 
5.3 Zlepšení stavu ovzduší a využití obnovitelných zdrojů 
5.4 Odpadové hospodářství 
5.5 Péče o přírodu a krajinu 
 
Popis aktivit 
5.1 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 veřejný 
vodovod. Budou podporovány projekty a opatření pro zlepšení kvality povrchových i podzemních vod 
a pro zlepšení zásobování vodou v obdobích sucha či jiných náhlých situací u problémových lokalit 
regionu. V oblasti kanalizační sítě budou realizována opatření pro výstavbu nové sítě, dostavbu 
a postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě. Aktivita cílí taktéž na rozvoj přeshraniční spolupráce 
v oblasti vodního hospodářství. 
 
5.2 Prevence rizik 
Aktivita je zaměřena na realizaci protipovodňových opatření formou komplexních pozemkových úprav 
a technických opatření. V rámci aktivity budou realizována opatření pro omezování potenciálních škod, 
využívány rybniční soustavy pro zploštění povodňových vln a oddálení kulminačních průtoků, 
revitalizovány či renaturovány vodní toky a údolní nivy jako protipovodňová opatření a zároveň jako 
krajinotvorné prvky včetně ochrany před urbanizací a nevhodným užíváním. Dále se zaměří na aktivity 
posilující ekologické funkce krajiny a snižující fragmentaci krajiny a na podporu opatření ke zvyšování 
přirozené retenční schopnosti krajiny. Za účelem zlepšení zásobování jakostní pitnou vodou budou 
chráněny a využívány vodní zdroje. Bude věnována pozornost také zlepšování informačních nástrojů 
mapováním povodňových rizik. 
 
5.3 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. Dále bude podporováno zvýšení podílu výroby 
energie z obnovitelných zdrojů, uplatnění inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání 
energií a při využívání druhotných surovin a zvýšení účinnosti soustav zásobování teplem. 
 
5.4 Odpadové hospodářství 
Aktivita je zaměřena na rekonstrukci či dobudování technické infrastruktury pro efektivní a účelné 
hospodaření 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 síť. Cílem je také rozšiřování a posilování hustoty sběrné sítě nádob pro separaci využitelných 
složek komunálních odpadů, snižování množství biologicky rozložitelného odpadu ukládaného na 
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skládky, zvýšení míry využití plastových odpadů nebo podpora osvěty vedoucí k zvyšování podílu 
tříděného odpadu. Bude podpořeno efektivní využívání dřeva a druhotných surovin ze dřeva včetně 
výstavby zařízení pro úpravu odpadního dřeva pocházejícího z komunálních odpadů, a to především na 
úrovni obcí. V neposlední řadě je cílem rovněž rekultivace starých skládek a odstranění starých 
ekologických zátěží. 
 
5.5 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. Konkrétně se jedná o podporu zachování vysokého podílu ploch 
s rozmanitou a ekologicky stabilní krajinou na území kraje, navrácení hodnot krajinného rázu 
v územích, revitalizace obecních rybníků a návsí, zajištění ochrany a péče o památné stromy, významné 
krajinné prvky, významné mokřady nebo vodních biotopy. Dále pak aktivita cílí na zachování, případně 
obnovení přirozeného rázu vodních toků, zlepšování jakosti povrchových vod a podmínek pro život 
vodní fauny, vyvážené využívání rybníků či podporu trvale udržitelného využívání zdrojů podzemních 
vod. Cílem je také zachování rozmanitosti krajiny a biotopů nezbytných pro život populací zvláště 
chráněných a dalších významných druhů rostlin a živočichů, podpora sítě záchranných stanic pro 
handicapované živočichy nebo opatření k zajištění dostatečné migrační prostupnosti fauny v oblastech 
s vyšší dopravní zátěží. 
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Aktivita RAP 

Vazba na strategické dokumenty Zdroje financování   

Vazba na aktivity 
AP SRR 

Vazba na 
opatření 

PRK 

Operač
ní 

progra
my 

Specifické cíle 
OP 

Národní 
dotační tituly 

Krajské 
dotační tituly 

Absorpční 
kapacita 

zjištěná k roku 
2016 

Absorpční 
kapacita 

zjištěná k roku 
2017 

5.1 
Vodohospodářská 
infrastruktura 

1.4.2 Doplnění 
chybějící 
infrastruktury  
 
4.2.3 Zajištění 
dostupnosti a 
kapacity technické 
infrastruktury  
 
6.5.1 Snížení 
odběru vod 
 
6.5.2 Omezení 
úniků z vodovodní 
sítě 
 
6.5.3 Hospodaření 
se srážkovými 
vodami a opětovné 
využití vody 
 
6.5.4 Podpora 
vodohospodářské 
infrastruktury 

2.3 
Technická 
infrastruktura 

OP ŽP 1.1 Snížit 
množství 
vypouštěného 
znečištění do 
povrchových i 
podzemních vod 
z komunálních 
zdrojů a vnos 
znečišťujících 
látek do 
povrchových a 
podzemních vod 
 
1.2 Zajistit 
dodávky pitné 
vody 
v odpovídající 
jakosti a množství 

Program 
Podpora 
podnikatelských 
nemovitostí a 
infrastruktury 
(MPO) 
 
Program 
129 250 
„Podpora 
výstavby a 
technického 
zhodnocení 
infrastruktury 
vodovodů a 
kanalizací“ 
(MZe)  
 
Program 
129 280 
„Podpora 
retence vody 
v krajině – 
rybníky a vodní 
nádrže“ (MZe) 
 
Podpora DVT a 
MVN (MZe)  

Rozvoj venkova 
a krajiny – 
Opatření 
Podpora 
výstavby a 
obnovy 
vodohospodářsk
é infrastruktury 
 
 

6 615,0 mil. Kč 3 688,0 mil. Kč 

OP PIK 3.3 Zvýšit 
aplikaci prvků 
inteligentních sítí 
v distribučních 
soustavách;  



31 

 

5.2 Prevence rizik 2.3.1 Výstavba a 
modernizace 
energetických sítí 
(v návaznosti na 
TEN-E) 
 
2.3.2 Zajištění 
bezpečnosti 
dodávek energií 
 
7.1.2 Podpora 
koordinace a 
realizace zásahů do 
krajiny na místní i 
regionální úrovni 
 
7.2.1 Preventivní 
protipovodňová 
opatření 
 
7.2.2 Dobudování 
vhodných 
protipovodňových 
opatření s důrazem 
nekomplexnost 
řešení a na přírodě 
blízkých řešeních 
zahrnujících i 
problematiku 
svahových pohybů, 
včetně vymezení 
území určených 
k řízeným rozlivům 

4.2 Prevence 
rizik 

IROP 3.3 Podpora 
pořizování a 
uplatňování 
dokumentů 
územního rozvoje 

Podpora obnovy 
přirozených 
funkcí krajiny 
(MŽP), 
Program péče o 
krajinu (MŽP)  
 
Podprogram 
115V012 – 
Správa 
nezcizitelného 
majetku státu 
v ZCHÚ (MŽP)  
 
129 260 
Podpora 
prevence před 
povodněmi III 
(MZe) 
 
Národní 
program Životní 
prostřední 
(MŽP)  
 
Náhrady podle 
§35 lesního 
zákona – 
Úhrada nákladů 
na opatření 
meliorací a 
hrazení bystřin 
v lesích, pokud 

Podpora 
rekonstrukcí a 
oprav požárních 
nádrží 
(návesních 
rybníčků) v 
obcích 

1 140,7 mil. Kč 870,9 mil. Kč 

OP ŽP 1.3 Zajistit 
povodňovou 
ochranu 
intravilánu 
 
1.4 Podpořit 
preventivní 
protipovodňová 
opatření 
 
3.5 Snížit 
environmentální 
rizika a rozvíjet 
systémy jejich 
řízení 
 
4.3 Posílit 
přirozené funkce 
krajiny 

PRV MO4 Investice do 
hmotného 
majetku, M08 
Investice do 
rozvoje lesních 
oblastí a 
zlepšování 
životaschopnosti 
lesů, M11 
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Ekologické 
zemědělství 

jsou prováděna 
z rozhodnutí 
orgánu státní 
správy lesů ve 
veřejném zájmu 
– mandatorní 
výdaj (MZe) 

5.3 Zlepšení stavu 
ovzduší a využití 
obnovitelných 
zdrojů 

6.3.1 Podpora 
využívání 
obnovitelných 
zdrojů energie ve 
vazbě na místní 
podmínky a limity 
v území  
6.3.2 Podpora 
úspor energie se 
zaměřením na 
zvyšování 
energetické 
účinnosti a snížení 
emisí 
znečišťujících látek 
a skleníkových 
plynů, 
produkovaných 
domácnostmi, a na 
aplikaci 
inovativních 
technik 
v průmyslových 
sektorech a úspory 
energie včetně 

4.1 Péče o 
přírodu a 
krajinu a 
jejich šetrné 
využití 

OP PIK 3.1 Zvýšit podíl 
výroby energie 
z obnovitelných 
zdrojů na hrubé 
konečné spotřebě 
ČR  
 
3.2 Zvýšit 
energetickou 
účinnost 
podnikatelského 
sektoru 
 
3.4 Uplatnit 
inovativní 
nízkouhlíkové 
technologie 
v oblasti 
nakládání energií 
a při využívání 
druhotných 
surovin 

Národní 
program Životní 
prostředí (MŽP) 
 
Nová zelená 
úsporám (MŽP)  
 
Podpora 
venkova (MZe) 
 
Životního 
prostředí, 
udržitelný 
rozvoj (MZe) 
 
Státní program 
na podporu 
úspor energie 
(MPO)  

 5 707,0 mil. Kč 2 444,9 mil. Kč 

PRV M06 Rozvoj 
zemědělských 
podniků a 
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sektoru bydlení 
apod.  
 
6.4.1 Snižování 
koncentrace 
znečišťujících látek 
z dopravy 
 
6.4.2 Provádění 
protihlukových 
opatření a 
zklidňování 
dopravy zejména 
v rozvojových 
územích 

podnikatelské 
činnosti 

IROP 1.2 Zvýšení 
podílu 
udržitelných 
forem dopravy 
 
2.5 Snížit 
energetické 
náročnosti 
v sektoru bydlení 

OP ŽP 2.1 Snížit emise 
z lokálního 
vytápění 
domácností 
podílející se na 
expozici 
obyvatelstva 
koncentracím 
znečišťujících 
látek  
 
2.2 Snížit emise 
stacionárních 
zdrojů podílející 
se na expozici 
obyvatelstva 
nadlimitním 
koncentracím 
znečišťujících 
látek  
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2.3 Zlepšit systém 
sledování, 
hodnocení a 
předpovídání 
vývoje kvality 
ovzduší a 
souvislých 
meteorologických 
aspektů 
 
5.1 Snížit 
energetickou 
náročnost 
veřejných budov a 
zvýšit využití 
obnovitelných 
zdrojů energie 
 
5.2 Dosáhnout 
vysokého 
energetického 
standardu nových 
veřejných budov 

OP D 1.4 Vytvoření 
podmínek pro 
zvýšení využívání 
veřejné hromadné 
dopravy ve 
městech 
v elektrické trati 
 
2.2 Vytvoření 
podmínek pro 
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širší využití 
vozidel na 
alternativní pohon 
na silniční síti 

5.4 Odpadové 
hospodářství 

1.4.5 Řešení 
veřejných 
prostranství a 
zeleně a 
revitalizace 
zanedbaných částí 
města 
 
6.1.1 Odstraňování 
starých 
ekologických zátěží 
 
6.2.1 Snížení 
produkce 
komunálního 
odpadu 
 
6.2.2 Podpora 
prevence vzniku 
odpadů 
 
6.2.3 Podpora 
inovativních 
přístupů k dalšímu 
materiálovému 
využití odpadů  
 
6.2.4 Podpora 
technologií 

4.1 Péče o 
přírodu a 
krajinu a 
jejich šetrné 
využití 

IROP 3.1 Zefektivnění 
prezentace, 
posílení ochrany a 
rozvoje 
kulturního 
dědictví  
 
3.3 Podpora 
pořizování a 
uplatňování 
dokumentů 
územního rozvoje 

Územní plán 
(MMR) 
 
Národní 
program Životní 
prostředí (MŽP) 
 
Grantová řízení 
pro NNO 
(MŽP)  
 
Dotace 
v zemědělství a 
potravinářství 
podle §1, §2 a 
§2d zákona 
252/97 Sb., o 
zemědělství ve 
znění 
pozdějších 
předpisů (MZe) 

 2 626,0 mil. Kč 1 211,8 mil. Kč 

OP ŽP 3.1 Prevence 
vzniku odpadů 
 
3.2 Zvýšit podíl 
materiálového a 
energetického 
využití odpadů 
 
3.4 Dokončit 
inventarizaci a 
odstranit staré 
ekologické zátěže 
 
4.4 Zlepšit kvalitu 
prostředí v sídlech 



36 

 

v oblasti 
odpadového 
hospodářství 

5.5 Péče o přírodu 
a krajinu 

1.4.5 Řešení 
veřejných 
prostranství a 
zeleně a 
revitalizace 
zanedbaných částí 
města 
 
6.4.3 Realizace 
opatření na 
silnicích ve správě 
krajů a obcí, 
zlepšující jejich 
migrační 
prostupnost 
6.5.3 Hospodaření 
se srážkovými 
vodami a opětovné 
využití vody 
 
6.5.5 Retence vody 
v krajině  
 
7.1.1 Podpora péče 
o systémy sídelní 
zeleně v 
urbanistické 
struktuře sídel v 
návaznosti na 

4.1 Péče o 
přírodu a 
krajinu a 
jejich šetrné 
využití 

IROP 1.1 Zvýšení 
regionální 
politiky mobility 
prostřednictvím 
modernizace a 
rozvoje sítí 
regionální silniční 
infrastruktury na 
síť TEN-T 
 
3.1 Zefektivnění 
prezentace, 
posílení ochrany a 
rozvoje 
kulturního 
dědictví  
 
3.3 Podpora 
pořizování a 
uplatňování 
dokumentů 
územního rozvoje 

Územní plán 
(MMR) 
 
Národní 
program Životní 
prostředí (MŽP) 
 
Podpora obnovy 
přirozených 
funkcí krajiny 
(MŽP)  
 
Dotace 
v zemědělství a 
potravinářství 
podle §1, §2 a 
§2d zákona 
252/97 Sb., o 
zemědělství ve 
znění 
pozdějších 
předpisů (MZe)  
 
Program péče o 
krajinu (MŽP)  
 
Podprogram 
115V012 – 
Správa 
nezcizitelného 

Rozvoj venkova 
a krajiny – 
Podopatření:  
 
Tvorba krajiny a 
podpora 
biodiverzity 
 
Podpora chovu 
ryb ve vodních 
tocích 
Podpora chovu 
včel 
 
Podpora 
ekologického 
vzdělávání, 
výchovy a 
osvěty (EVVO) 
a cílená podpora 
EVVO ve 
školách 
 

1 182,0 mil. Kč 798,1 mil. Kč 

PRV M04 Investice do 
hmotného 
majetku  
 
M10 
Agroenvironment
álně-klimatické 
opatření, M11 
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adaptaci na změnu 
klimatu 
 
7.1.2 Podpora 
koordinace a 
realizace zásahů do 
krajiny na místní i 
regionální úrovni 
 
7.1.3 Aktivity proti 
suchu 
 
7.1.4 Rozvoj 
mimoprodukčních 
funkcí krajiny a 
omezení její 
fragmentace  
 
7.1.5 Omezení 
negativního vlivu 
nepůvodních 
invazních druhů na 
biodiverzitu 

Ekologické 
zemědělství 

majetku státu 
v ZCHÚ (MŽP)  
 
Grantová řízení 
pro NNO 
(MŽP)  
 
Ochrana 
životního 
prostředí, 
udržitelný 
rozvoj (MZe) 
 
129 280 
Podpora retence 
vody v krajině – 
rybníky a vodní 
nádrže (MZe) 
 
Podpora DTV a 
MVN (MZe)  
Náhrady podle 
§35 lesního 
zákona – 
Úhrada nákladů 
na opatření 
meliorací a 
hrazení bystřin 
v lesích, pokud 
jsou prováděna 
z rozhodnutí 
orgánů státní 
správy lesů ve 

OP ŽP 1.3 Zajistit 
povodňovou 
ochranu 
intravilánu 
 
3.4 Dokončit 
inventarizaci a 
odstranit staré 
ekologické zátěže 
 
4.2 Posílit 
biodiverzitu 
 
4.3 Posílit 
přirozené funkce 
krajiny 
 
4.4 Zlepšit kvalitu 
prostředí v sídlech 
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veřejném zájmu 
(MZe) 

Celkem 17 270,7 mil. Kč 9 013,7 mil. Kč 

 
Tematická oblast Životní prostředí a technická infrastruktura je oblastí s největší stanovenou absorpční kapacitou. Vzhledem k čerpání v roce 2016 a první polovině 
roku 2017 bylo přistoupeno k aktualizaci celkové absorpční kapacity této oblasti z původních 17 270,7 mil. Kč na současných 9 013,7 mil. Kč. U žádné ze stanovených 
aktivit tak nebyla absorpční kapacita navýšena. Zatímco u aktivity 5.2 Prevence rizik došlo pouze k mírnému snížení absorpční kapacity o 269,8 mil. Kč z původních 
1 140,7 mil. Kč na 870,9 mil. Kč a aktivita 5.5 Péče o přírodu a krajinu zaznamenala snížení o 383,9 mil. Kč z původních 1 182 mil. Kč na 798,1 mil. Kč, v případě 
ostatních aktivit je změna výraznější, přičemž aktivita 5.4 Odpadové hospodářství se snížila o 1 414,2 mil. Kč z původních 2 626 mil. Kč na 1 211,8 mil. Kč a aktivita 
5.1 Vodohospodářská infrastruktura poklesla o 2 927 mil. Kč z původních 6 615 mil. Kč na současných 3 688 mil. Kč.  Nejvýraznější snížení představuje na základě 
aktuálních dat z monitorovacího systému MS2014+ a nového mapování absorpční kapacity aktivita 5.3 Zlepšení stavu ovzduší a využití obnovitelných zdrojů, která 
zaznamenala pokles o 3 262,1 mil. Kč na aktuálních 2 444,9 mil. Kč z původní částky 5 707 mil. Kč. K aktualizaci absorpční kapacity regionu v rámci této tematické 
oblasti došlo na základě čerpání v již vyhlášených výzvách a zároveň na základě původního příliš vysokého deklarovaného čerpání v rámci dotazníkového šetření, 
které se v současnosti ukazuje jako nadhodnocené. 
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6. Tematická oblast EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA, KULTURA A CESTOVNÍ RUCH 
Tematická oblast je zaměřena na zvyšování pružnosti a efektivity výkonu veřejné správy v Jihočeském 
kraji při kontinuálním zlepšování kvality lidských zdrojů a využívání moderních informačních 
a komunikačních technologií a služeb s důrazem na jejich elektronizaci a internetizaci. Další součástí 
oblasti je kulturní infrastruktura a služby, včetně ochrany a využití kulturního dědictví. Z velké části se 
kultura prolíná s cestovním ruchem. Cílem této oblasti je taktéž podpora vyváženého rozvoje 
a zvyšování kvality infrastrukturní nabídky cestovního ruchu postaveného zejména na využití 
přirozeného potenciálu v podobě historického, kulturního a přírodního dědictví, který bude reagovat na 
potřeby a možnosti jednotlivých destinací v kraji a na rozvojové trendy a změny preferencí turistické 
klientely. 
 
Aktivity 
6.1 Efektivní a pružná veřejná správa 
6.2 Podpora kulturního dědictví 
6.3 Cestovní ruch 
 
Popis aktivit 
6.1 Efektivní a pružná veřejná správa 
Aktivita je zaměřena na zvyšování pružnosti a efektivity výkonu veřejné správy při využívání moderních 
informačních a komunikačních technologií a služeb s důrazem na jejich elektronizaci a internetizaci. 
Bude podporována racionalizace a zefektivňování procesů ve veřejné správě, odstraňování duplicit ve 
výkonech / službách, zvyšování transparentnosti a činnosti systému veřejné správy. V oblasti 
technologií bude podporováno fungování a rozvoj elektronických služeb front-office i back-office, 
rozvoj SmartAdministration – podpora funkcí zřízení a provozu technologických center, administrace 
a propagace eGovernmentu a vzdělávání v oblasti eGovernmentu, rozvoj digitálních lokálních agend 
nebo konceptu Smart Cities.  
V oblasti lidských zdrojů je aktivita zaměřena na zvyšování pružnosti a efektivity výkonu veřejné správy 
při kontinuálním zlepšování kvality lidských zdrojů – celoživotní učení, vzdělávání v oblasti ICT, 
jazykové vzdělávání, příprava, revize a dodržování etických kodexů ve veřejné správě i politické 
činnosti, příprava protikorupční strategie apod.  
V neposlední řadě je cílem také podpora tvorby strategických dokumentů v oblasti územního rozvoje 
(územní plány, územní studie, regulační plány). Obsahem těchto dokumentů je návrh rozvojových 
oblastí, které svým významem a dopady mohou mít vliv na území kraje. Je řešen rozvoj systémů 
dopravní a technické infrastruktury tak, aby jejich vzájemné uspořádání a vazby vytvářely podmínky 
pro rozvoj území, zlepšovaly kvalitu životního prostředí, zabezpečovaly soulad jednotlivých činností 
při minimalizaci jejich negativních vlivů, umožňovaly racionální využívání neobnovitelných přírodních 
zdrojů s ohledem na ochranu přírody a krajiny a přispívaly k zachování kvalitativních ukazatelů 
obnovitelných přírodních zdrojů. 
 
6.2 Podpora kulturního dědictví 
Aktivita je zaměřena na obnovu a udržování hmotného kulturního dědictví regionu. Je třeba zkvalitňovat 
a dále rozvíjet síť kulturních zařízení a institucí, která bude nabízet dostatečnou kapacitu pro všechny 
druhy kulturních aktivit (prostorové a materiální kapacity). Budou podporovány projekty rozvoje 
partnerství mezi kulturou, vzděláváním, výzkumnými institucemi, podnikatelským odvětvím 
a neziskovými organizacemi, propojování kulturní nabídky s historickými či aktuálními tématy 
společenského dění nebo posilování kultury jako prvku vedoucího k sociální integraci a začleňování 
všech skupin obyvatel. V rámci této aktivity bude realizována modernizace a rekonstrukce řady 
stávajících kulturních a historických památek. Podpora je rovněž zacílena na zefektivnění ochrany 
a dalšího využití sbírkových a knihovních fondů. 
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6.3 Cestovní ruch 
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 na podporu rozvoje tras využitelných pro in-line brusle či mountain-biking. V přírodně 
cenných lokalitách regionu je preferován rozvoj environmentálně citlivých forem turistiky a ekologicky 
šetrných forem dopravy. Pro potřeby dalšího rozvoje cestovního ruchu jsou podporována opatření 
k ochraně a obnově nemovitých kulturních památek včetně památek ve volné krajině, k rozvoji muzeí 
a zoologických zahrad aj. Aktivita zahrnuje dále rozvoj zimní, vodácké a kongresové a incentivní 
turistiky vč. související infrastruktury, lázeňství, rozvoj a zkvalitňování ubytovacích kapacit, 
zpřístupnění pro zdravotně handicapované návštěvníky nebo zlepšování propojenosti infrastruktury či 
služeb se sousedními regiony Rakouska a Německa. Aktivita 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. 
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Aktivita 
RAP 

Vazba na strategické dokumenty Zdroje financování   

Vazba na aktivity AP 
SRR 

Vazba na 
opatření PRK 

Operační 
programy Specifické cíle OP Národní dotační 

tituly 
Krajské dotační 

tituly 

Absorpční 
kapacita zjištěná 

k roku 2016 

Absorpční 
kapacita zjištěná 

k roku 2017 
6.1 
Efektivní a 
pružná 
veřejná 
správa 

8.1.2 Strategické a 
procesní řízení 
 
8.1.3 Nastavení 
hodnocení kvality 
institucionálního 
prostředí úřadů veřejné 
správy a optimalizace 
procesů 
 
8.1.4 Vytvoření 
podmínek a rámce pro 
prohlubování 
kvalifikace a 
kompetenčních 
dovedností úředníků 
veřejné správy 
 
8.2.1 Nastavení 
indikátorů a zavedení 
monitorování 
regionálního rozvoje s 
ohledem na jeho 
udržitelnost 
 

3.3 Efektivní a 
pružná veřejná 
správa 

IROP 3.2 Zvyšování 
efektivity a 
transparentnosti 
veřejné správy 
prostřednictvím 
rozvoje využití a 
kvality IKT 

Národní program 
Životní prostředí 
(MŽP) 
 

Program 
zvýhodněných 
regionálních úvěrů pro 
obce se zaměřením na 
hospodářsky slabé 
oblasti Jihočeského 
kraje 
 
Podpora tvorby 
územně plánovací 
dokumentace obcí 
Jihočeského kraje 

440,2 mil. Kč 358,1 mil. Kč 

OP Z 4.1.1 Optimalizovat 
procesy a postupy ve 
veřejné správě zejména 
prostřednictvím 
posílení strategického 
řízení organizací, 
zvýšení kvality jejich 
fungování a snížení 
administrativní zátěže 
 
4.1.2 Profesionalizovat 
veřejnou správu 
zejména 
prostřednictvím 
zvyšování znalostí a 
dovedností jejích 
pracovníků, rozvoje 
politik a strategií 
v oblasti lidských 
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8.3.1 Metodická a 
koordinační podpora 
rozvoje informačních a 
komunikačních 
technologií v územní 
veřejné správě 
 
8.3.2 Zvyšování 
informovanosti 
jednotlivých aktérů 
veřejné správy včetně 
informovanosti 
veřejnosti 
 
9.1.1 Posílení a 
zkvalitnění 
strategického 
plánování na všech 
úrovních 
 
9.2.3 Vytváření 
podmínek pro 
intenzivnější 
zapojování obyvatel a 
sdružení do rozvoje 
území v souvislosti s 
posilováním identity 
regionů 
 
9.2.4 Rozvíjení 
přeshraniční a 

zdrojů a implementace 
služebního zákona 

OP TP 1.3 Podpořit kapacity 
pro implementaci ESIF 
na nižší než národní 
úrovni 
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nadnárodní spolupráce 
regionů ČR s regiony 
EU 

6.2 
Podpora 
kulturního 
dědictví 

1.4.5 Řešení veřejných 
prostranství a zeleně a 
revitalizace 
zanedbaných částí 
města 
3.2.1 Rozšiřování 
nabídky sportovního a 
kulturního vyžití 

3.2 Kvalitní 
zázemí, 
vybavenost pro 
územně 
vyvážený rozvoj 
regionu 
s důrazem na 
rozvoj venkova 

IROP 3.1 Zefektivnění 
prezentace, posílení 
ochrany a rozvoje 
kulturního dědictví 

Územní plán 
(MMR)  
 
Sportovní 
reprezentace ČR 
(MŠMT)  
 
Sportovně 
talentovaná 
mládež (MŠMT)  
 
Činnost 
sportovních 
organizací 
(MŠMT) 
 
Údržba a provoz 
sportovních 
zařízení (MŠMT) 
 
Činnost 
sportovních 
svazů (MŠMT)  
 
Významné 
sportovní akce 
(MŠMT)  
 

Podpora práce s dětmi 
a mládeží (mimo 
oblast sportu)  
 
Podpora sportu  
 
Podpora kultury  
 
Podpora muzeí a 
galerií 
 
Dotace na reprezentaci 
Jihočeského kraje 
v oblasti vědy, 
mládeže a sportu 
 
Dotace na reprezentaci 
Jihočeského kraje 
v oblasti kultury 
 
Kulturní dědictví 

1 747,0 mil. Kč 1 106,3 mil. Kč 
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Zdravotně 
postižení 
sportovci 
(MŠMT) 
 
Národní program 
Životní prostředí 
(MŽP) 
 
Vzdělání a 
propagace (MZe) 

6.3 
Cestovní 
ruch 

1.4.4 Doplnění 
chybějící 
infrastruktury pro 
cestovní ruch  
 
3.2.2 Provozování 
neformalizovaných 
aktivit s důrazem na 
aktivity cílené na 
mládež, seniory a 
znevýhodněné skupiny 
obyvatel 
 
4.3.4 Podpora všech 
forem udržitelného 
cestovního ruchu 
s ohledem na potenciál 

5.1 Vyvážený 
rozvoj 
infrastruktury 
cestovního 
ruchu  
 
5.2 Služby, 
produkty a 
lidské zdroje 
v cestovním 
ruchu  
 
5.3 Lázeňství, 
wellness 

PRV M06 Rozvoj 
zemědělských podniků 
a podnikatelské 
činnosti 

Národní program 
na podporu 
cestovního ruchu 
v regionech 
(MMR) 
 
Grantová řízení 
pro NNO (MŽP) 
  
Program 
záchrany 
architektonického 
dědictví (MK)  
 
Program 
regenerace 
městských 
památkových 
rezervací a 
městských 

Podpora cestovního 
ruchu  
 
Podpora cyklistiky a 
cyklodopravy v JK 
 
Jižní Čechy Pohodové 

1 097,0 mil. Kč 1 072,0 mil. Kč 



45 

 

památkových zón 
(MK) 
 
Program 
restaurování 
movitých 
kulturních 
památek (MK) 

Celkem  3 284,2 mil. Kč 2 536,4 mil. Kč 

 
Celková absorpční kapacita tematické oblasti Efektivní veřejná správa, kultura a cestovní ruch se aktualizovala z původních 3 284,2 mil. Kč na 2 536,4 mil. Kč. 
K aktualizaci došlo díky zohlednění podaných žádostí a vzhledem k dosavadnímu průběhu čerpání ve vypsaných výzvách. Aktivita 6.1 Efektivní a pružná 
veřejná správa byla aktualizována z původních 440,2 mil. Kč na současných 358,1 mil. Kč. Aktivita 6.2 Podpora kulturního dědictví se snížila z původních  
1 747 mil. Kč na současných 1 106,3 mil. Kč vzhledem k dosavadnímu průběhu čerpání a vzhledem k aktuální poptávce po projektech spadajících pod tuto 
aktivitu. Poslední aktivitu, kterou představuje 6.3 Cestovní ruch, není možné financovat z žádného ze současných operačních programů, a aktivita je tak 
financována pouze z národních a krajských dotačních titulů. V rámci této aktivity došlo k aktualizaci absorpční kapacity z původních 1 097 mil. Kč na 
současných 1 072 mil. Kč na základě dosavadního čerpání z národních zdrojů. 
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Významnost aktivit AP SRR ČR 2017 - 2018  
Hodnocení významnosti aktivit AP SRR je součástí tabulkové části RAP JK. Smyslem je na jedné straně 
zjistit význam jednotlivých aktivit AP SRR pro rozvoj kraje, na straně druhé zjistit názor na relevanci 
aktivity, případně získat doporučení pro změnu dané aktivity nebo pro návrh nové aktivity. 
Níže jsou s komentářem uvedeny aktivity AP SRR, které byly Jihočeským krajem vyhodnoceny jako 
nejvýznamnější a jsou v souladu s Programem rozvoje Jihočeského kraje 2014-2020. 
 
1. Tematická oblast DOPRAVA A MOBILITA 
1.3.1 Budování infrastruktury pro regionální a městskou dopravu  
Rozvoj IDS pilotně ve vybraných lokalitách kraje a následně zavedení IDS na celokrajské úrovni, 
příprava projektů a budování parkovišť Park & Ride (P+R) a Bike & Ride (B+R) v potřebných lokalitách 
a rozvoj přestupních terminálů hromadné dopravy. Modernizace a ekologizace MHD ve městech 
Jihočeského kraje a jejich spádových oblastech, včetně technické infrastruktury trolejbusové dopravy. 
Zavádění moderních informačních a digitálních technologií pro zkvalitnění organizace hromadné 
dopravy. 
 
1.4.1 Doplnění chybějící dopravní infrastruktury  
Nedostatky v oblasti dopravního napojení, zejména z hlediska tranzitní dopravy - absence dálnic 
a kvalitních silnic I. třídy s obchvaty měst, a to jak v severojižním směru, tak ve směru 
západovýchodním.  
 
2.1.1 Dobudování chybějících úseků dálnic (s důrazem na TEN-T) 
Zlepšení vnějšího napojení Jihočeského kraje – záměr vybudování dálnice D3 (v trase mezinárodního 
tahu E55 na severu s vazbou na Středočeský kraj, Prahu a Německo, v jižním směru návaznost na 
rychlostní silnici S 10 a dálnici A7 v Horním Rakousku). Záměr dokončení dálnice D4 ve zbývajících 
úsecích na území Jihočeského kraje. 
 
2.1.2 Rozvoj silnic I. třídy zajišťujících strategické propojení center a rozvojových území 
Plán realizace významných projektů na silnicích I. třídy v regionu a dalších zásadních akcí na silnicích 
I. třídy z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 
 
2.1.3 Napojení na páteřní silniční infrastrukturu budováním obchvatů a přeložek 
Realizace významných projektů - obchvaty, přeložky (I/34 Lišov – Vranín – obchvat Lišov 
a Štěpánovice, I/19 obchvat Chýnov, obchvat obce Suchdol nad Lužnicí apod.), realizace opatření 
vedoucích ke zvyšování bezpečnosti provozu na dopravní síti kraje. 
 
2.2.1 Dostavba konkrétních úseků železniční sítě 
Podpora realizace projektu úplného zdvoukolejnění tratě Č. Budějovice – Plzeň. Podpora 
racionalizačních opatření na tratích Veselí nad Lužnicí – České Velenice (s návazností do Rakouska) 
a Veselí nad Lužnicí – Popelín vč. rekonstrukce žst. Jindřichův Hradec a řešení úseku Č. Budějovice – 
odbočka Rožnov. Dále podpora realizace dalších projektů a opatření na železniční síti nadregionálního 
významu. 
 
2.2.2 Rekonstrukce nejvytíženějších železničních tratí 
Podpora zavedení přímého vlakového spojení České Budějovice – Vídeň a Gmünd – Praha, včetně 
zvýšení bezpečnosti železničního provozu, zlepšení parametrů řízení provozu, zabezpečení železničních 
přejezdů, zvyšování traťové rychlosti a s tím související zkracování jízdní doby. 
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4.2.2 Zkvalitnění regionálních a místních dopravních sítí (silnice II. a III. třídy, místní komunikace, 
cyklostezky) 
Realizace významných staveb na silnicích II. a III. tříd v souladu s postupy a doporučeními danými 
koncepcemi optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje. Podpora výstavby pozemních 
komunikací zajišťujících přístupnost rozvojových území a podpora výstavby a údržby cyklistických 
stezek, cyklistických pruhů v intravilánech a doplňkové infrastruktury. 
 
2. Tematická oblast SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY 
3.X.2 Vytváření pracovních míst a rozvoj sociálního podnikání a prostupného zaměstnávání 
Podpora rozvoje sociálního podnikání, mimo jiné umožňující sociálně vyloučeným osobám a osobám 
ohroženým sociálním vyloučením aktivní vstup na trh práce, realizace opatření vedoucích ke snižování 
a předcházení výskytu a eliminaci dopadů dlouhodobé nezaměstnanosti. Podpora tvorby pracovních 
míst v hospodářsky slabších lokalitách regionu, obecně ve venkovském prostoru či lokalitách 
s dlouhodobým odlivem pracovní síly. 
 
3.X.4 Podpora sociální integrace znevýhodněných skupin jejich zapojení do pracovního procesu 
Podpora v oblasti sociální prevence, tedy aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace 
jedince a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých a ekonomických podmínek, jakožto klíčových příčin 
trestné činnosti. Podpora paktu zaměstnanosti, intenzivnější a efektivnější práce s nezaměstnanými, 
podpora projektů pro zavádění inovovaných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. 
 
3.1.2 Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně dimenzované sítě zdravotnických zařízení s ohledem 
na demografické trendy a aktuální i budoucí potřeby 
Zlepšování a posilování úrovně vybavení (technické, přístrojové, provozní) zdravotnických zařízení 
a služeb v regionu ve vazbě na vývoj a potřeby v této oblasti, podpora akreditace zdravotnických 
zařízení, podpora trvalého zvyšování kvality poskytované zdravotnické péče v souladu s mezinárodními 
standardy kvality, rozvoj eHealth. 
 
3.1.3 Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně dimenzované sítě sociálních služeb s ohledem na 
demografické trendy a aktuální i budoucí potřeby 
Realizace cílů Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje, podpora transformace 
sítě sociálních služeb z hlediska místní, časové a ekonomické dostupnosti, zachování, zkvalitnění 
a rozvoj sociálních služeb pro cílové skupiny osob v kraji. Zlepšování podmínek pro udržení odborného 
personálu v sociální oblasti v regionu, podpora terénní sociální práce. 
 
4.1.2 Zajištění územní dostupnosti a adekvátních kapacit základní zdravotní péče 
Další zlepšování a posílení úrovně vybavení (technické, přístrojové, provozní) zdravotnických zařízení. 
Posilování a zkvalitnění personálního obsazení zdravotnických zařízení a služeb, realizace opatření 
k zamezení odlivů lékařů z regionu. Rozvoj spolupráce v oblasti služeb zdravotní péče v hraničních 
částech regionu, optimalizace dostupnosti služeb Zdravotnické záchranné služby. 
 
3. Tematická oblast VĚDA, VÝZKUM A VZD ĚLÁVÁNÍ 
1.1.1 Podpora inovační infrastruktury 
Podpora budování, rozšiřování a zkvalitňování stávajících pracovišť vědy a výzkumu, a to jak 
v podnikatelském, tak ve veřejném sektoru – podpora rozvoje vědeckotechnických parků, 
podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií. Prostor pro vznik dalších biotechnických, 
biomedicínských a ekologických platforem, klastrů i významných individuálních aktivit v této oblasti. 
 
1.1.2 Podpora propojování aktérů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 
Podpora vytváření inovačních struktur v ose spolupráce vysokoškolské a vědeckovýzkumné + firmy 
+ regionální a obecní samospráva – triple helix. Rozvoj spolupráce vzdělávacích institucí, regionální 
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správy a podnikatelské sféry v rámci projektů výzkumu a inovací. Propagace Jihočeského kraje a jeho 
potenciálu v oblasti vědy, výzkumu a inovačního potenciálu v rámci ČR i evropského a světového 
prostoru. 
 
1.2.2 Podpora výzkumu a vývoje ve veřejných výzkumných institucích a na univerzitách 
Podpora zvyšování využití finanční podpory a podpůrných programů EU v oblasti vědy a výzkumu 
a v souvisejících oborech. Podpora zvyšování soukromých výdajů do oblasti vědy a výzkumu a inovací, 
podpora patentové činnosti, podpora smluvního výzkumu mezi podnikatelskou sférou a vědecko-
výzkumnou a terciární sférou apod. s cílem zvyšování podílu podniků využívajících pro posilování 
vlastní konkurenceschopnosti inovace. 
 
1.5.1 Zvýšení flexibility a zefektivnění vzdělávací soustavy s ohledem na předpokládaný demografický 
rozvoj 
Udržení optimálních kapacit mateřských škol v reakci na demografický vývoj. Udržení a zkvalitnění 
kapacit určených pro vzdělávání na základních školách, postupný a finančně zajištěný rozvoj 
inkluzivního vzdělávání a především motivace k navazujícímu studiu na středních školách. 
 
1.5.2 Zapojení zaměstnavatelů do odborné přípravy a odborného vzdělávání 
Podpora spolupráce škol se zaměstnavateli (zejména na úrovni středních a základních škol v regionu 
s cílem posílení vazeb na trhu práce) a s cílem optimalizovat oborové nabídky v oblasti středního 
vzdělávání – praxe žáků, studentů a pedagogů zejména v oborech elektrotechnických a strojních. 
 
1.5.3 Podpora motivace žáků a studentů ve vazbě na místní trh práce 
Podpora motivace žáků již od základních škol ke studiu technických, přírodovědných či jiných trhem 
práce žádaných oborů, podpora vzniku kvalitně a moderně vybavených učeben pro technické 
a přírodovědné vzdělávání (laboratoře a dílny) v rámci zvyšování kapacit základních a středních škol 
z důvodu rozvíjejících se strojírenských oborů a velmi nízkému zájmu žáků o strojírenské a technické 
obory na středních školách. 
 
4.1.1 Zajištění územní dostupnosti a adekvátních kapacit vzdělávání 
Udržení optimálních kapacit mateřských škol v reakci na demografický vývoj. Udržení a zkvalitňování 
kapacit určených pro vzdělávání na základních školách. Optimalizace sítě a vybavenosti středních škol 
na území v regionu včetně optimalizace oborů dle potřeb trhu práce v regionu. 
 
4. Tematická oblast KONKURENCESCHOPNOST REGIONU A ZAMĚSTNANOST 
1.5.5 Zabránění odlivu mozků, vzdělaných a mladých skupin obyvatelstva mimo území aglomerace 
Stabilizace mimořádně kvalitních pracovníků a nadaných studentů v excelentních výzkumných centrech 
a specializovaných pracovištích. Realizace opatření na trhu práce vedoucích k naplňováním principů 
rovných příležitostí, ke zlepšení pracovního cyklu včetně přilákání mladé pracovní síly do odvětví, 
podpora návratu pracovní síly (po ukončení studia, stáží, praxí, po rodičovské dovolené). 
 
4.3.1 Vytváření podmínek pro vznik a rozvoj malých a středních podniků 
Podpora zakládání nových podniků a umožnění jejich dalšího rozvoje, podpora projektů malých 
a středních podniků vedoucích ke zvyšování dostupnosti moderních informačních a komunikačních 
technologií, podpora vzdělávání podnikatelů. 
 
5.1.1 Podpora rozvoje a diverzifikace malého a středního podnikání s ohledem na rozvojový potenciál 
periferního regionu 
Podpora rozvoje podnikání v odvětvích tradičních a konkurenceschopných pro jihočeský region včetně 
nových perspektivních odvětví – prezentace těchto odvětví v rámci ČR a do zahraničí, jejich 
intenzivnější podpora v hospodářsky slabých oblastech. 



49 

 

5.1.3 Podpora podnikatelských investic s ohledem na tvorbu pracovních míst 
Propagace nabídky průmyslových zón, podnikatelských ploch a objektů na území Jihočeského kraje 
a jejich následná nabídka potencionálním investorům. Podpora zakládání nových podniků a umožnění 
jejich dalšího rozvoje, podpora sdružování HR manažerů firem v regionu. 
 
5. Tematická oblast ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA REGIONU 
1.4.2 Doplnění chybějící technické infrastruktury 
Vodohospodářská infrastruktura – realizace aktivit vedoucích k naplňování cílů a opatření Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje. Energetika – naplňování cílů a opatření energetické 
koncepce Jihočeského kraje. Informační a komunikační technologie – podpora projektů vedoucích 
k maximalizaci pokrytí území kraje širokopásmovými, vysokorychlostními telekomunikačními 
službami na pevných i mobilních sítích (včetně napojení periferních lokalit s řídkým osídlením). 
 
2.3.1 Výstavba a modernizace energetických sítí (v návaznosti na TEN-E) 
Modernizace, další rozvoj a zvyšování bezpečnosti potřebných energetických sítí na území regionu 
a naplňování cílů a opatření územní energetické koncepce Jihočeského kraje. 
 
2.3.2 Zajištění bezpečnosti dodávek energií 
Zajištění energetické bezpečnosti a udržitelnosti v regionu i v příslušných mikroregionech, úspory 
energie a přechod na méně znečišťující paliva, rozvoj obnovitelných zdrojů energie. 
 
6.2.3 Podpora inovativních přístupů k dalšímu materiálovému využití odpadů 
Podpora opatření a projektů vedoucích ke zvýšení a zefektivnění energetického/termického 
a materiálového využití odpadů na území Jihočeského kraje (vybudování ZEVO) – podpora zachování 
obnovitelných zdrojů materiálů a energie pro příští generace a realizace opatření vedoucích k omezení 
ukládání odpadů do prostředí. 
 
6.2.4 Podpora technologií v oblasti odpadového hospodářství 
Obecná podpora rekonstrukce či dobudování technické infrastruktury pro efektivní a účelné hospodaření 
s odpady. Podpora efektivního nakládání s druhotnými surovinami – jejich využití, recyklace, zlepšení 
systému jejich sběru, třídění a úpravy, podpora využití těchto surovin jako energetické suroviny. 
 
6.3.2 Podpora úspor energie se zaměřením na zvyšování energetické účinnosti a snížení emisí 
znečišťujících látek a skleníkových plynů produkovaných domácnostmi a na aplikaci inovativních 
technik v průmyslových sektorech a úspory energie včetně sektoru bydlení apod. 
Podpora úspor energie ve veřejných objektech, podpora změny způsobu vytápění ve veřejných 
objektech a domácnostech, zvyšování energetické účinnosti a snížení emisí znečišťujících látek 
produkovaných domácnostmi, podpora aplikací nejlepších dostupných technik a úspor energie 
v průmyslových sektorech. 
 
6.4.1 Snižování koncentrace znečišťujících látek z dopravy 
Podpora dosahování stanovených cílů ochrany ovzduší s co nejmenšími ekonomickými 
a administrativními dopady pro všechny dotčené subjekty. Osvěta v oblasti přípravy, zajištění 
financování a realizace ekonomicky efektivních opatření pro snížení emisí a imisí včetně podpory 
přípravy konkrétních projektů. 
 
6.4.2 Provádění protihlukových opatření a zklidňování dopravy zejména v rozvojových územích 
Snižování negativních vlivů dopravy na obyvatelstvo, životní prostředí a krajinu, realizace 
protihlukových opatření a dalších obdobných opatření pro zklidňování dopravy, budování silničních 
obchvatů sídel. 
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6.5.4 Podpora vodohospodářské infrastruktury 
Realizace aktivit vedoucích k naplňování a opatření Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území 
Jihočeského kraje. Postupná realizace doplňování, modernizace a rekonstrukce současných vodovodů 
na území kraje. Rozvoj vodovodů v obcích, které současné době nemají veřejný vodovod. Podpora 
řešení náhradního zdroje pitné vody pro oblast Českobudějovicka v případě náhlých stavů. Podpora 
realizace opatření pro zlepšení kvality povrchových i podzemních vod na území kraje. Podpora realizace 
opatření pro výstavbu nové kanalizační sítě a dostavbu stávající kanalizační sítě. 
 
6.5.5 Retence vody v krajině 
Opatření vedoucí ke zvyšování přirozené retenční schopnosti krajiny, realizace a renaturace vodních 
toků a údolních niv jako protipovodňových opatření a zároveň jako krajinotvorných prvků, posílení 
ekologické funkce krajiny, podpora opatření ke zvyšování přirozené retenční schopnosti krajiny. 
 
7.1.3 Aktivity proti suchu 
Podpora opatření na území Jihočeského kraje pro řešení nebezpečí vznikajících v období sucha a s tím 
související potřeba zajištění dostatečných zásob vody, ochrana a využívání vodních zdrojů za účelem 
zlepšení zásobování jakostní pitnou vodou. 
 
7.2.1 Preventivní protipovodňová opatření 
Realizace protipovodňových opatření formou komplexních pozemkových úprav a technických opatření, 
realizace opatření pro omezování potenciálních škod, využití rybniční soustavy, zlepšování 
informačních nástrojů mapováním povodňových rizik. 
 
7.2.2 Dobudování vhodných protipovodňových opatření s důrazem na komplexnost řešení a na přírodě 
blízkých řešení zahrnujících i problematiku svahových pohybů, včetně vymezení území určených 
k řízeným rozlivům 
Podpora realizace protipovodňových opatření zejména formou komplexních pozemkových úprav 
a dalších opatření (především formou ohrazování apod.), realizace významných projektů a opatření na 
území regionu – např. opatření na rybníku Rožmberk, úprava koryta vodních toků v Českém Krumlově, 
Českých Budějovicích, Táboře, Hluboké n/Vl., Malenicích nebo Vodňanech atd. 
 
6. Tematická oblast EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA, KULTURA A CESTOVNÍ RUCH 
1.4.4 Doplnění chybějící infrastruktury pro cestovní ruch 
Zvyšování kvality poskytovaných služeb v ubytovacích, stravovacích a sportovně-rekreačních 
zařízeních a rozšiřování takové nabídky cestovního ruchu vedoucí k prodloužení délky pobytu 
návštěvníků v regionu. 
 
3.2.1 Rozšiřování nabídky sportovního a kulturního vyžití 
Podpora rozvoje a zvyšování kvality volnočasových aktivit a infrastruktura ve venkovském prostoru. 
Nabídka sportovního a kulturního vyžití, rozvoj spolkových a občanských aktivit a zázemí pro jejich 
činnost.  
 
3.2.2 Provozování neformalizovaných aktivit s důrazem na aktivity cílené na mládež, seniory 
a znevýhodněné skupiny obyvatel 
Prevence patologických jevů, integrace a aktivizace dotčených skupin obyvatel s cílem přispění 
ke zdravému životnímu stylu a bezproblémovému soužití generací. 
 
4.3.4 Podpora všech forem udržitelného cestovního ruchu s ohledem na místní potenciál 
Realizace a další rozvoj směrem k propagaci Jihočeského kraje a jeho jednotlivých lokalit jako 
významných turistických destinací s mnohdy jedinečnou nabídkou i atmosférou. Propojování 



51 

 

historického, kulturního, přírodního i antropogenního dědictví v regionu do smysluplných produktů 
a balíčků a jejich propagace. 
 
8.3.1 Metodická a koordinační podpora rozvoje informačních a komunikačních technologií v územní 
veřejné správě 
Podpora rozvoje technologické infrastruktury na úrovni kraje a obcí. Spolupráce v oblasti rozvoje 
elektronické a spisové služby, ukládání dat, integrace vnitřního chodu úřadu nebo digitalizace datových 
zdrojů. Fungování a rozvoj elektronických služeb front-office i back office, rozvoj 
SmartAdministration. 
 
8.3.2 Zvyšování informovanosti jednotlivých aktérů veřejné správy včetně informovanosti veřejnosti 
Podpora propojování regionálních a místních systémů na centrální úroveň (propojení sítí samosprávy 
a státu pro sdílení služeb a dat), rozvoj SmartAdministration (rozvoj elektronizace komunikace občana 
a veřejné správy a dále jednotlivých subjektů veřejné správy mezi sebou), vybudování a správa datového 
skladu. 
 
9.1.1 Posílení a zkvalitnění strategického plánování na všech úrovních 
Implementace strategického řízení a plánování na krajské úrovni i na úrovni obecních samospráv, tvorba 
kvalitních krajských a obecních strategických dokumentů, podpora konceptu Smart Cities, 
vyhodnocování dopadů strategických dokumentů/projektů. 
 
9.2.4 Rozvíjení přeshraniční a nadnárodní spolupráce regionů ČR s regiony EU 
Rozvoj spolupráce a společných aktivit v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava. Podpora rozvoje 
přeshraniční kooperace na úrovni Jihočeského kraje a sousedních zemích/regionů, podpora spolupráce 
na úrovní stávajících euroregionů a na úrovni mikroregionů a obcí. 
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Náměty k národním dotačním titul ům v Jihočeském kraji 
Přestože současné národní dotační tituly (NDT) pokrývají velké množství aktivit RAP JK definovaných 
výše, je zde stále značný prostor nejen pro podporu dalších oblastí rozvoje, ale i pro úpravy NDT ve 
smyslu pravidel pro poskytování dotace, účelu a dostupnosti. V tomto kontextu je v Jihočeském kraji na 
základě posledního mapování (červen 2017) evidováno několik stěžejních bariér. Ze shromážděných 
odpovědí relevantních regionálních aktérů vyplývá především problém čerpání v případě malých obcí, 
které nemají dostatečné personální kapacity, aby si mohly v rámci dotačních titulů zažádat o dotaci. 
V této souvislosti se také často objevuje apel na výrazné snížení finančních prostředků určených pro 
NDT a jejich přerozdělení přímo jednotlivým obcím v rámci rozpočtového určení daní. Mezi další 
připomínky patří netransparentnost a nepřehlednost dotačních titulů, nejednotné prostředí a postupy, 
krátké časové úseky, během kterých je možné si o dotaci požádat, dlouhé a nezávazné lhůty pro 
hodnocení, často velmi nízká alokace finančních prostředků v daném dotačním titulu nebo absence 
informací o hodnotících kritériích a s tím související minimální zpětná vazba v případě neposkytnuté 
dotace. 
 
Z mapování NDT v Jihočeském kraji vzešly následující náměty, které v tuto chvíli buď nejsou NDT 
podporovány vůbec, nebo je jejich konečná alokace nízká a neuspokojuje tak celkovou absorpční 
kapacitu kraje:  
 

1. Doprava a mobilita – dotace určené pro záchytná parkoviště a parkovací domy, obnova, opravy 
a údržba místních komunikací, budování širší sítě cyklostezek, výstavba a rekonstrukce 
chodníků, výstavba autobusových čekáren a zastávek, rozvoj elektromobility, infrastruktura pro 
výstavbu rodinných domů a inženýrské sítě pro bytovou výstavbu. 
 

2. Sociální a zdravotní služby – výstavba sociálních bytů, výstavba a rekonstrukce domů pro 
seniory. 
 

3. Věda, výzkum a vzdělávání – dotace pro rozšíření kapacit v souvislosti s nárokovým přijetím 
dvouletých a tříletých dětí do mateřských škol, rozšíření počtu tříd v souvislosti s avizovaným 
snižováním maximálního počtu dětí ve třídách mateřských a základních škol mimo IPRÚ, 
projekty na zajištění bezpečnosti ve školách, zlepšení úrovně prostorové a materiální 
vybavenosti škol mimo IPRÚ. 
 

4. Konkurenceschopnost regionu a zaměstnanost – dotace na podporu podnikání na venkově. 
 

5. Životní prostředí a technická infrastruktura regionu – rekonstrukce vodovodů a kanalizací, 
zjednodušení pravidel pro podporu budování inženýrských sítí ve vlastnictví obce, vyčištění a 
odbahnění rybníků (přestavba na koupaliště), výstavba sběrných dvorů. 
 

6. Efektivní veřejná správa, kultura, cestovní ruch – podpora obnovy kulturních památek mimo 
národní památky a památky UNESCO, podpora spolkové činnosti (kulturní domy), výstavba 
a rekonstrukce základních (obecních) knihoven. 
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Závěr 
Poslední verze RAP JK byla RSK JK schválena usnesením č. 6/2016/RSK-5 dne 19. 9. 2016. Na základě 
metodiky „Postup zpracování regionálních akčních plánů“ a požadavků MMR byla vzhledem k potřebě 
přípravy podkladů pro harmonogram výzev vypracována během 2. čtvrtletí 2017 aktualizace tabulkové 
části RAP JK. Její pracovní verze byla ve stanoveném termínu do 31. 7. 2017 odeslána na MMR. 
Největší změna výše uvedené aktualizace spočívá v úpravě výše absorpční kapacity Jihočeského kraje, 
která je u každé aktivity RAP JK vyčíslena a rozložena jednotlivě do let 2018, 2019 a 2020+ (nezahrnuje 
již rok 2017). Dále došlo k menším úpravám ve vazbách aktivit RAP JK na aktivity AP SRR z důvodu 
platnosti nového Akčního plánu SRR ČR 2017 – 2018. 
 
Při předchozí aktualizaci RAP JK v roce 2016 bylo pro zjištění absorpční kapacity Jihočeského kraje 
využito mapování pomocí dotazníku a případně kvalifikovaný odhad u oblastí, kde byla návratnost 
dotazníku velmi nízká. Při aktualizaci v roce 2017 byla základním zdrojem znovu data z  mapování 
k RAP JK provedeného v roce 2016 a zároveň data z mapování absorpční kapacity pro jednotlivé 
operační programy z druhé poloviny roku 2016 a začátku roku 2017. Významným vstupem do 
aktualizace jsou také data obsažená ve Zprávě o hodnocení plnění RAP za rok 2016 (schválena RSK JK 
dne 14. 3. 2017) a data z monitorovacího systému ESI fondů MS2014+ k 30. 4. 2017. Při stanovení 
absorpční kapacity kraje byla dále využita data z průběžného monitorování jednotlivých dílčí oblastí, 
údaje z harmonogramů výzev nebo informace o nově plánovaných projektových záměrech. 
 
Analýza dat vycházející z monitorovacího systému MS2014+ ukázala, kolik finančních prostředků bylo 
v kraji reálně čerpáno za uplynulé období (tj. červen 2016 – duben 2017) v jednotlivých aktivitách RAP 
JK. Z analýzy vyplynulo, že některé aktivity vykazovaly značné rozdíly mezi reálným čerpáním 
finančních prostředků oproti absorpční kapacitě uvedené v RAP JK, ať už se jedná o vzestupnou nebo 
sestupnou tendenci. Důvodů může být hned několik, např. nízká návratnost dotazníků při předchozím 
šetření, řada projektových žádostí nebyla úspěšná nebo nebyla podána vůbec, došlo k úpravě podmínek 
a harmonogramu některých výzev, došlo také k výraznému zpoždění při hodnocení podaných projektů 
a tím ke zpoždění celkového procesu implementace atd. 
 
Vývoj absorpční kapacity Jihočeského kraje a její aktualizovaná podoba k pololetí roku 2017 je 
znázorněna v následujících šesti tabulkách, rozdělených podle jednotlivých tematických oblastí. 
 

Tematická oblast 
Absorpční kapacita zjištěná 

k roku 2016 v mil. Kč 
Absorpční kapacita zjištěná 

k roku 2017 v mil. Kč 
Doprava a mobilita 6 909,5 3 839,4 
1.1 Zkvalitnění silniční infrastruktury 4 949,0 1 923,3 
1.2 Rozvoj nemotorové dopravy  1 311,5 911,5 
1.3 Podpora veřejné dopravy a integrace 
dopravních systémů  649,0 1 004,6 

 

Tematická oblast 
Absorpční kapacita zjištěná 

k roku 2016 v mil. Kč 
Absorpční kapacita zjištěná 

k roku 2017 v mil. Kč 
Sociální a zdravotní služby 3 845,2 3 291,3 
2.1 Připravenost IZS k řešení 
mimořádných událostí  425,2 571,1 
2.2 Podpora sociálních služeb 1 582,0 926,6 
2.3 Podpora sociálního podnikání  153,0 62,0 
2.4 Modernizace zdravotnických zařízení 
včetně pořízení přístrojového vybavení  1 685,0 1731,6 
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Tematická oblast 
Absorpční kapacita zjištěná 

k roku 2016 v mil. Kč 
Absorpční kapacita zjištěná 

k roku 2017 v mil. Kč 
Věda, výzkum a vzdělávání 8 156,2 5 118,2 
3.1 Zvýšení kvality vzdělávání 3 200,0 1 893,1 
3.2 Terciální vzdělávání a výzkumná 
činnost 4 956,2 3 225,1 

 

Tematická oblast 
Absorpční kapacita zjištěná 

k roku 2016 v mil. Kč 
Absorpční kapacita zjištěná 

k roku 2017 v mil. Kč 
Konkurenceschopnost regionu 
a zaměstnanost 2 668,1 3 363,8 
4.1 Podpora zaměstnanosti v regionu 787,6 686,8 
4.2 Posílení konkurenceschopnosti 
v podnikání 1 880,5 2 677,0 

 

Tematická oblast 
Absorpční kapacita zjištěná 

k roku 2016 v mil. Kč 
Absorpční kapacita zjištěná 

k roku 2017 v mil. Kč 
Životní prostředí a technická 
infrastruktura 17 270,7 9 013,7 
5.1 Vodohospodářská infrastruktura 6 615,0 3 688,0 
5.2 Prevence rizik 1 140,7 870,9 
5.3 Zlepšení stavu ovzduší a využití 
obnovitelných zdrojů 5 707,0 2 444,9 
5.4 Odpadové hospodářství 2 626,0 1 211,8 
5.5 Péče o přírodu a krajinu 1 182,0 798,1 

 

Tematická oblast 
Absorpční kapacita zjištěná 

k roku 2016 v mil. Kč 
Absorpční kapacita zjištěná 

k roku 2017 v mil. Kč 
Efektivní veřejná správa, kultura 
a cestovní ruch 3 284,2 2 536,4 
6.1 Efektivní a pružná veřejná správa 440,2 358,1 
6.2 Podpora kulturního dědictví 1 747,0 1 106,3 
6.3 Cestovní ruch 1 097.0 1 072,0 

 
Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že k nejvýraznějšímu snížení absorpční kapacity došlo v případě 
tematické oblasti Životní prostředí a technická infrastruktura, což je způsobeno samotným objemem 
požadovaných finančních prostředků v dané oblasti, který původně představoval necelou polovinu 
celkové absorpční kapacity kraje. V případě této oblasti došlo k výrazné redukci absorpční kapacity 
v rámci všech aktivit, ke které bylo přistoupeno na základě analýzy nejnovějších dat z monitorovacího 
systému MS2014+ v kontextu aktuálního harmonogramu výzev Operačního programu Životní 
prostředí. Naproti tomu k celkovému navýšení absorpční kapacity nad rámec původně stanovené došlo 
v případě tematické oblasti Konkurenceschopnost regionu a zaměstnanost. K této výrazné změně 
absorpce bylo rovněž přistoupeno na základě analýzy nejnovějších dat z monitorovacího systému 
MS2014+, ze které vyplývá, že v současnosti podané, schvalované a realizované projekty v této oblasti 
výrazně převyšují původní absorpční kapacitu regionu, stanovenou na základě došlých odpovědí 
z mapování v roce 2016. V případě ostatních tematických oblastí je možné hovořit o předpokládaném 
průběhu čerpání, kdy aktualizovaný stav absorpční kapacity pro rok 2017 odpovídá původně 
stanovenému předpokladu.   
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Při pohledu na původní absorpční kapacitu, stanovenou v roce 2016, která činila 42 133,9 mil. Kč, došlo 
nově k jejímu celkovému poklesu o 14 971,1 mil. Kč na současných 27 162,8 mil. Kč. Z uvedených 
čísel tak vyplývá, že naplnění absorpční kapacity Jihočeského kraje v rámci aktivit RAP JK bude na 
konci roku 2017 činit cca. 35 %. Zbylých 65 %, představujících přibližně 27 mld. Kč, by mělo být 
čerpáno v následujících letech 2018 – 2020+.  
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Seznam zkratek  
AP SRR   Akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2017 - 2018 
AV ČR  Akademie věd České republiky 
CLLD  Komunitně vedený místní rozvoj 
ČR  Česká republika 
ESIF  Evropské strukturální a investiční fondy 
EU  Evropská unie 
EVVO  Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 
HR  Lidské zdroje 
ICT  Informační a komunikační technologie 
IDS  Integrovaný dopravní systém 
IKT  Počítače a informační technologie 
IP  Investiční priorita 
IROP  Integrovaný regionální operační program 
IZS  Integrovaný záchranný systém 
JK  Jihočeský kraj 
JPO  Jednotka požární ochrany 
MAS  Místní akční skupiny 
MD  Ministerstvo dopravy 
MHD  Místní hromadná doprava 
MK  Ministerstvo kultury 
MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 
MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí   
MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MV  Ministerstvo vnitra 
MZe  Ministerstvo zemědělství 
MŽP   Ministerstvo životního prostředí 
NDT  Národní dotační tituly 
NNO  Nestátní neziskové organizace 
OP D  Operační program Doprava 
OP PIK  Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
OP TP  Operační program Technická pomoc 
OP VVV Operační programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
OP ŽP  Operační program Životní prostředí 
PRK  Program rozvoje Jihočeského kraje 
PRV  Program rozvoje venkova 
RAP  Regionální akční plán 
RAP JK Regionální akční plán Jihočeského kraje 
SRR  Strategie regionální rozvoje ČR 2014 - 2020 
TEN-E  Transevropská energetická síť 
TEN-T  Transevropská dopravní síť 
ZCHÚ  Zvláště chráněná území 
ZEVO  Zařízení na energetické využití odpadu 
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Zdroje 
Strategie / koncepce na regionální úrovni 
Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 – 2020 
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Územní energetická koncepce Jihočeského kraje 
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji 2016 - 2020 
Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje na období 2015 – 2020 
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Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území JK 
Koncepce ochrany přírody Jihočeského kraje 
Koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje 
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Strategie / koncepce na národní úrovni 
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 
Akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2017 - 2018 
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Příloha 
Přílohou textové části Regionálního akčního plánu Jihočeského kraje je tematicky řazený finanční plán. 


