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Dovolujeme si Vám nabídnout služby rozšířené o poskytování dotačního 
poradenství jak z fondů EU tak ze státního rozpočtu.  Náš specialista vám 
pomůže vytvořit žádost včetně návazného servisu při čerpání a vyúčtování 
dotace. 

 

Dotační programy pro období 2007 - 2013 

V rámci cíle Konvergence jsou připraveny níže uvedené programy určené pro 
celé území ČR většinou s výjimkou hlavního města Prahy. Jedná se o 8 
tematických operačních programů (OP), které jsou specificky zaměřeny na 
dané téma. 
 

Tematické operační programy 

 
• Integrovaný operační program je zaměřený na řešení společných 

regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, 
veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné 
správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného 
zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a 
řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování 
prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik. 

• Operační program Podnikání a inovace je zaměřený na podporu 
rozvoje podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a 
vývoje do podnikatelské praxe. Podporuje vznik nových a rozvoj stávajících 
firem, jejich inovační potenciál a využívání moderních technologií a 
obnovitelných zdrojů energie. Umožňuje zkvalitňování infrastruktury a 
služeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a 
vědeckovýzkumnými institucemi. 

• Operační program Životní prostředí je zaměřený na zlepšování kvality 
životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu 
ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, 
podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie a 
budování infrastruktury pro environmentální osvětu. 
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• Operační program Doprava je zaměřený na zkvalitnění infrastruktury a 
vzájemné propojenosti železniční, silniční a říční dopravy v rámci tzv. 
transevropských dopravních sítí (TEN-T). Jedná se tedy o infrastrukturu 
celostátního významu, v případě silniční infrastruktury jde o dálnice, 
rychlostní komunikace a silnice I. třídy. Z programu je také podporován 
rozvoj a modernizace pražského metra. 

• Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřený 
na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího 
vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a 
ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. 

• Operační program Výzkum a vývoj pro inovace je zaměřený na 
posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR, a to 
především prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich 
spolupráce se soukromým sektorem. Podporuje vybavení výzkumných 
pracovišť moderní technikou, budování nových výzkumných pracovišť a 
zvyšování kapacity terciárního vzdělávání. 

• Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na 
snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, 
profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel 
zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní 
spolupráci v uvedených oblastech. 

• Operační program Technická pomoc je určen k podpoře jednotného 
přístupu na národní úrovni pro zajištění aktivit efektivního řízení, kontroly, 
sledování a vyhodnocování realizace Národního strategického referenčního 
rámce (NSRR), který zastřešuje aktivity politiky hospodářské a sociální 
soudržnosti v ČR. 

 

Operační programy Praha 

• Operační program Praha Konkurenceschopnost je určen na podporu 
investičních projektů zaměřených především na podporu veřejné dopravy a 
dopravní dostupnosti v Praze, podporu inovací, informačních a 
komunikačních technologií, podnikání a zlepšování životního prostředí v 
Praze. Realizace projektů musí probíhat na území hl. m. Prahy. 

• Operační program Praha Adaptabilita je určen na podporu 
neinvestičních projektů zaměřených na vzdělávání, sociální integraci, 
podporu zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji. 
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Program je určen pouze pro Prahu, proto veškeré projekty musí pomáhat v 
hlavním městě. Platí, že účastníci projektů musejí být z Prahy nebo musí 
pracovat pro pražské zaměstnavatele, případně musejí být studenty 
pražských škol. Realizátoři projektů (např. vzdělávací instituce) mohou 
ovšem být z jakéhokoliv regionu ČR. 

 

Závěrem: 

Jestliže Vás nabídka zaujala, kontaktujte nás a informujte se, jak Vám můžeme 
pomoci. Pokud máte zájem o další informace můžete si zobrazit naši nabídku 
na nových www.ucet-servis.cz  (ostatní služby – dotační poradenství) 

 
 
 
S přáním pěkného dne                      

                                                                         


