
Integrovaný regionální operační 
program

Specifický cíl Územní dimenze
ANO X/NE

Typ územní dimenze

1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje 
sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

ANO Dopravní dostupnost (silnice II. a III. tříd); 
ITI

1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy ANO Dopravní dostupnost (cyklokoridory); ITI, 
CLLD

1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
ANO 

Oblast životní prostředí území  

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi ANO Sociálně vyloučené lokality; ITI, CLLD, 

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

ANO Rozvoj venkova; CLLD

2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a péče o 
zdraví

ANO Rozvoj měst a jejich zázemí; ITI, CLLD

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 
celoživotní učení

ANO Oblast sociální a vzdělávací sféry; sociálně 
vyloučené lokality, ITI, CLLD

2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení NE
3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a 
přírodního dědictví

ANO ITI, CLLD

3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy 
prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů ICT

NE

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení 
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

ANO CLLD

Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze



Operační program Doprava
Přehled specifických cílů OPD dle identifikace územní dimenze

Specifický cíl Územní dimenze
ANO X /NE

Typ územní dimenze

1.1 Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití 
železniční dopravy

NE

1.2 Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití 
vnitrozemské vodní dopravy v hlavní síti TEN-T

ANO Dopravní dostupnost (Dopravní linie a 
koridory)

1.3 Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy NE

1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy 
ve městech v elektrické trakci

ANO ITI

1.5 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti 
dopravního provozu ve městech

ANO ITI

1.6 Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy 
prostřednictvím modernizace dopravního parku

NE

2.1 Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a 
efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a 
modernizace dálnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS

ANO Dopravní dostupnost (Dopravní linie a 
koridory)

2.2 Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na 
silniční síti

NE

3.1 Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a 
snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, 
obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy 
mimo síť TEN-T

NE



Operační program Životní prostředí
Přehled specifických cílů OPŽP dle identifikace územní dimenze

Specifický cíl Územní dimenze
ANO X /NE

Typ územní dimenze

1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z 
komunálních zdrojů a zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a 
množství 

ANO ITI

1.2 Snížit vnos znečišťujících látek z průmyslu a zemědělství do povrchových a 
podzemních vod

ANO ITI

1.3 Zajistit povodňovou ochranu v intravilánu a ve volné krajině ANO Záplavová území ; ITI

1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření ANO Záplavová území; ITI
2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici 
obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

ANO ITI,  CLLD

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

ANO ITI,  CLLD

2.3 Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší, 
počasí a klimatu a ozonové vrstvy Země

NE

3.1 Předcházet vzniku odpadů a snížit vliv nebezpečných vlastností odpadů ANO ITI

3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů ANO ITI,  CLLD

3.3 Odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré skládky ANO Území s legislativní ochranou přírody

3.4 Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže ANO Oblast životního prostředí - kontaminovaná 
místa

3.5 Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení NE

4.1 Posílit biodiverzitu na majetku státu ANO Území s legislativní ochranou přírody

4.2 Posílit biodiverzitu ANO Území s legislativní ochranou přírody; CLLD

4.3 Posílit přirozené funkce krajiny ANO Územní systém ekologické stability; CLLD

4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech ANO ITI
5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných 
zdrojů energie

NE



Operační program Zaměstnanost
Přehled specifických cílů OPZ dle identifikace územní dimenze

Specifický cíl Územní dimenze
ANO X /NE

Typ územní dimenze

IP 1.1 (SC 1) Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob ANO Oblast trhu práce a podnikání (vysoká 
nezaměstnanost), ITI

IP 1.2 (SC 1) Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce NE

IP 1.3 (SC 1) Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků 
a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce 

NE

IP 1.4 (SC 1) Zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných 
institucemi veřejných služeb zaměstnanosti

NE

IP 1.4 (SC 2) Zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání NE
IP 1.5 (SC 1) Snížit míru nezaměstnanosti podpořených mladých osob (15-24 let) v 
regionu NUTS II Severozápad

ANO Oblast trhu práce a podnikání (NUTS II SZ)

IP 2.1 (SC 1) Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo 
sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce 

ANO Sociálně vyloučené lokality, ITI

IP 2.1 (SC 2) Rozvoj sektoru sociální ekonomiky NE 
IP 2.2 (SC 1) Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro 
rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování 

NE

IP 2.2 (SC 2) Zvýšit kvalitu péče o duševní zdraví a přispět k udržitelnosti systému 
zdravotnictví cílenou podporou zdraví, zdravého životního stylu a prevence nemocí

NE

IP 2.3 (SC 1) Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti 
a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

ANO CLLD

PO 3 (SC 1) Zvýšit efektivitu sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v 
tematických oblastech OPZ

NE

IP 4.1 (SC 1) Zvýšit efektivitu a transparentnost veřejné správy - IP 4.1 NE



Operační program Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost

Přehled specifických cílů OPPIK dle identifikace územní dimenze

Specifický cíl Územní dimenze
ANO X /NE

Typ územní dimenze

1.1 Zvýšit inovační výkonnost podniků ANO ITI
1.2 Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích ANO ITI, IP měst 

2.1 Zvýšit počet nových podnikatelských záměrů začínajících a 
rozvojových podniků 

ANO ITI

2.2 Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků ANO IP měst

2.3 Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání ANO ITI
2.4 Zkvalitnit infrastrukturu pro rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském 
sektoru s důrazem na technické odborné vzdělávání 

ANO ITI

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

NE

3.2 Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru a zvýšit 
využívání energetických služeb

NE

3.3 Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy a zavést prvky 
inteligentních sítí do distribučních soustav 

NE

3.4 Uplatnit ve větší míře nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání 
energií a zvýšit využívání druhotných surovin 

NE

3.5 Zvýšit využití a zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla a 
modernizovat soustavy zásobování teplem 

ANO ITI

3.6 Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy NE

4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu ANO Bílá a případně šedá místa v území

4.2 Zvýšit úroveň nejmodernějších a pokročilých ICT a poskytování 
sofistikovaných sdílených služeb v podnikání 

ANO IP měst 



Operační program Výzkum vývoj a vzdělávání
Přehled specifických cílů OPVVV dle identifikace územní dimenze

Specifický cíl Územní dimenze
ANO X /NE

Typ územní dimenze

1.1 Posílit excelenci ve výzkumu ANO Rozvoj měst a jejich zázemí (rozvojová 
území)

1.2 Zvýšit přínosy výzkumu pro společnost ANO Rozvoj měst a jejich zázemí, ITI

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

ANO Rozvoj měst a jejich zázemí (rozvojová 
území)

2.2 (IP1) Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami a ze socio-
ekonomicky znevýhodněných skupin na vysokoškolské vzdělávání, snížení 
studijní neúspěšnosti

ANO Rozvoj měst a jejich zázemí (rozvojová 
území)

2.3 (IP1) Zkvalitnit podmínky pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách ANO Rozvoj měst a jejich zázemí (rozvojová 
území)

2.4 (IP1) Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a 
strategického řízení vysokých škol 

ANO Rozvoj měst a jejich zázemí (rozvojová 
území)

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

ANO Rozvoj měst a jejich zázemí (rozvojová 
území)

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

ANO Rozvoj měst a jejich zázemí (rozvojová 
území)

3.1 (IP1) Vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se SVP ANO Sociálního začleňování ; sociálně 
vyloučené lokality

3.1 (IP2) Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu 
dětí na ZŠ 

ANO Sociální a vzdělávací sféra

3.2 (IP2) Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích ANO Sociální a vzdělávací sféra

3.3 (IP2) Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání ANO Sociální a vzdělávací sféra

3.4 (IP2) Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických 
pracovníků 

NE

3.5 (IP2) Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich 
relevance pro trh práce 

ANO Sociální a vzdělávací sféra



Program rozvoje venkova

Přehled specifických cílů OPVVV dle identifikace územní dimenze

Specifický cíl Územní dimenze
ANO X/NE

Typ územní dimenze

19. Podpora místního rozvoje LEADER ANO CLLD


