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Přehled programů 
komplementárních 
k programu LIFE 
 

Program LIFE nepodporuje projekty, které mohou být podpořeny v rámci jiných finančních nástrojů 

Evropské komise – tedy včetně operačních programů členských zemí! Povinné kofinancování 

projektů lze uhradit z neunijních zdrojů (národních/státních, regionálních, soukromých aj.).  

Aby se zabránilo nežádoucímu překryvu mezi jednotlivými komplementární programy, musí žadatelé 

zdůvodnit, proč se rozhodli požádat o financování z programu LIFE a nevyužili jiného unijního zdroje 

financování v případě, že by taková alternativa existovala. 

Kromě možnosti získat finanční prostředky z programu LIFE se lze ucházet o dotaci či kofinancování 

projektů zaměřených na životní prostředí například v rámci finančních nástrojů popsaných v tomto 

dokumentu.  
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HORIZONT 2020 

Horizont 2020 (též H2020, Horizon 2020) je nadnárodním integrovaným systémem podpory vědy, 

rámcovým programem výzkumu a inovací pro období 2014-2020 s rozpočtem přes 77 mld. EUR. 

Umožňuje financování celého inovačního řetězce od základního výzkumu po tržní využití. Otevřené 

výzvy naleznete na stránce Evropské komise. 

Cílovou skupinou programu jsou na jedné straně výzkumní pracovníci, ať už se jedná o výzkumníky 

pracující na univerzitách, ve výzkumných ústavech, nebo v průmyslových firmách, na straně druhé také 

podniky a firmy, které mohou v programu H2020 najit účinného pomocníka pro financování aktivit v 

oblasti špičkového výzkumu a technologií, v neposlední řadě je program určen také nevládním a 

neziskovým organizacím či občanským sdružením a je také otevřen různým asociacím sdružujícím 

zájmové skupiny v různých oblastech výzkumu a průmyslu. 

Poskytováním aktuálních informací o evropském výzkumu, vývoji a inovacích, včetně Horizontu 2020, 

je v ČR pověřeno Technologické centrum AV ČR (TC AV ČR).  

 Míra podpory: výzkumné činnosti až 100 % uznatelných výdajů, inovační činnosti až 70 % (NNO 

mohou i na tyto získat až 100 %); finanční objem projektů stanovují konkrétní výzvy 

Tip: Z programu LIFE lze podpořit využití výsledků výzkumu a inovací programu Horizont 2020 v oblasti 

životního prostředí a klimatu; návaznost na výsledky vzešlé z tohoto programu je zvýhodňujícím 

faktorem při hodnocení projektové žádosti podané do programu LIFE.  

COSME 
Nadnárodní program COSME (Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních 

podniků) je implementován a financován Evropskou komisí přímo z rozpočtu EU (2,5 mld. EUR pro 

období 2014-2020). V České republice je COSME v gesci odboru inovačního podnikání a investic 

Ministerstva průmyslu a obchodu. Program je určen zejména pro malé a střední podniky za účelem 

zvýšení jejich konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v členských státech Unie. 

Implementaci a poradenství ke komunitárnímu programu a COSME poskytuje Enterprise Europe 

Network (EEN). V České republice je EEN zastoupena konsorciem jedenácti partnerů koordinovaném 

Technologickým centrem AV ČR a ve světě působí v 56 zemích.  

 Míra podpory: 50 % až 95 % způsobilých nákladů (podle typu projektu); finanční objem 

projektů se pohybuje v desítkách až stovkách tisíc eur 

NER300 a navazující Inovační fond 

NER300 je z globálního hlediska jeden z největších finančních programů pro podporu inovačních nízko-
uhlíkových demonstračních projektů v oblasti energetiky. Nadnárodní program je zamýšlen jako 
katalyzátor demonstrace environmentálně bezpečného zachytávání a ukládání uhlíku (CCS) a 
inovativních technologií obnovitelných zdrojů energie (OZE) na komerční bázi v Evropské unii. V rámci 
NER 300 byly vyhlášeny dvě projektové výzvy (tyto již neběží); vyhlášení další výzvy do roku 2020 je 
závislé na probíhající revizi Směrnice o emisním obchodování EU ETS. 

Pro období 2021-2030 je plánováno rozšířené fungování NER300, a to pod názvem Inovační fond 
(Innovation Fund).  Parametry fungování tohoto mechanismu jsou teprve nastavovány, měl by být 
financován prodejem celkem 450 mil. emisních povolenek. Z Inovačního fondu bude možné podpořit 
nejen demonstrační projekty v oblasti CCS a OZE, ale také projekty na zavádění inovačních 
nízkouhlíkových technologií a postupů v průmyslu. Vyjednávání o Inovačním fondu (a revizi EU ETS 
obecně) je v gesci odboru energetiky a ochrany klimatu MŽP. 

 Míra podpory: očekává se do 60 % způsobilých nákladů; finanční objem projektů se 

předpokládá v desítkách až stovkách mil. eur. Předpokládá se, že v rámci programu bude 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
http://www.h2020.cz/cs
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm
http://www.mpo.cz/dokument146656.html
http://www.enterprise-europe-network.cz/cs
http://www.enterprise-europe-network.cz/cs
http://www.tc.cz/cs/projekty
http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ner300/index_en.htm
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možné kofinancování projektů i z jiných nástrojů EU. Další výhodou Inovačního fondu je jeho 

nižší administrativní náročnost ve srovnání se strukturálními fondy EU. 

CEF – Nástroj pro propojení Evropy 
Nástroj pro propojování Evropy je zaměřen na poskytování finanční pomoci Unie projektům 

společného zájmu v odvětvích dopravy, energetiky a telekomunikací, a také podporu potenciální 

synergie mezi těmito odvětvími. V oblasti dopravy jsou z CEF financovány investice do nové dopravní 

infrastruktury, případně obnovy a modernizace té stávající. Program se zaměřuje převážně na 

přeshraniční úseky, odstraňování nedostatečně průchodných míst a chybějících úseků hlavní a globální 

sítě transevropské dopravní sítě (TEN T), a dále také na podporu udržitelných a efektivních dopravních 

systémů (opatření na snižování emisí uhlíku v dopravě, např. budování čerpacích stanic na alternativní 

paliva, pořizování vozidel užívajících nízkouhlíkové a energeticky účinné technologie, apod.).  

Za realizaci tohoto komunitárního programu odpovídá Generální ředitelství pro dopravu a mobilitu (DG 

MOVE). Národním kontaktním místem programu je Ministerstvo dopravy, Odbor fondů EU. Více 

informací viz Agentura INEA: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility 

 Míra podpory: až 50 % způsobilých nákladů; finanční objem projektů se pohybuje od 0,5 mil. € 

do desítek milionů €. 

Programy Technologické agentury ČR 

Technologická agentura České republiky je garantem národních finančních programů na podporu 

aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje (obojí dále jen VaV) a rozvoje inovací. Pro soukromé 

i veřejné subjekty realizující výzkum a jeho aplikaci ovlivňující kvalitu života obyvatel i celkovou kvalitu 

životního prostředí jsou relevantní zejména programy ÉTA (projekty zaměřené na zapojení 

společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu – zejména projekty využívají 

přínosů multidisciplinárních přístupů, propojují výzkum technického a netechnického charakteru a 

vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím),   DELTA (podpora mezinárodní spolupráce 

v oblasti VaV) a také některé podprogramy v programu THÉTA zaměřeného na energetiku. 

 

 Míra podpory: až 100 % uznatelných nákladů. Konkrétní míra podpory závisí na typu uchazeče 

a konkrétní výzvě (soutěži). Finanční objem typického projektu se pohybuje v jednotkách 

milionů korun a může být omezen konkrétní soutěží. Objem již podpořených projektů se 

pohybuje v rozmezí 400 tis. Kč – 40 mil. Kč. 

 

Veřejné soutěže v jednotlivých programech jsou vyhlašovány 1x ročně. Veřejná soutěž v programu ÉTA 

bude vyhlášena dne 9. května 2018. 

 

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „TRIO“  

Jedná se o národní program v gesci Ministerstva průmyslu o obchodu. Posláním programu je podpořit 

aktivity v aplikovaném výzkumu, které budou využívat a dále rozvíjet potenciál v oblasti klíčových 

technologií (Key Enabling Technologies) – fotoniku, mikroelektroniku a nanoelektroniku, 

nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie. Jde 

o technologie náročné na znalosti a kvalifikovanou pracovní sílu, vyžadující zásadní podíl výzkumných 

aktivit a s rychlými inovačními cykly. Uchazeči o podporu mohou být podniky (právnické i fyzické 

osoby), které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací.  

http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
http://www.tacr.cz/index.php/cz/
https://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-eta.html
https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-delta.html
https://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-theta.html
http://www.mpo.cz/dokument160144.html
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 Míra podpory: 80 % uznatelných nákladů. Výzkumné organizace mohou získat na 

nehospodářské činnosti podporu až 100 % uznatelných nákladů. 

Poslední veřejná soutěž programu TRIO by měla být vyhlášena v průběhu roku 2018. 

Programy aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství 

Jedná se o národní programy v gesci Ministerstva zemědělství. Oprávněným žadateli jsou výzkumné 

organizace a podniky (právnická osoba vykonávající hospodářskou činnost).  

Program ZEMĚ je zacílen na podporu projektů aplikovaného výzkumu v oblasti zemědělství, 
potravinářství, vodního hospodářství a lesnictví, s předpokládanými výsledky vysokého inovačního 
potenciálu, vedoucími k posílení stability, objemu a kvality produkce, uplatnitelnými v nových 
produktech, technologiích a výrobních postupech. Program podpoří rozvoj stávajících oborů a 
technologií i vznik nových poznatků, metod a postupů, což umožní posílit konkurenceschopnost 
českého agrárního sektoru a rozvoj a využívání obnovitelných zdrojů pro společnost.  
Cílem programu je podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů 
a technologií. Podpora směřuje do tří klíčových oblastí:  
(i) Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji,  
(ii) Udržitelné zemědělství a lesnictví  
(iii) Udržitelná produkce potravin.  
Napříč těmito klíčovými oblastmi je výzkum zaměřen na devět základních výzkumných směrů: Půda, 
Voda, Biodiverzita, Lesnictví a navazující odvětví, Rostlinná produkce a rostlinolékařství, Živočišná 
produkce a veterinární medicína, Produkce potravin, Zemědělská technika a Bioekonomie.  
Míra podpory podrobně specifikována v popisu Programu ZEMĚ. 
Veřejná soutěž v Programu  ZEMĚ je vyhlašována 1x ročně v letech 2017 – 2023. Doba realizace 
projektů nesmí překročit rok 2025.  
 
Veškerou administraci projektů výzkumu poskytovatele MZe zajišťuje Národní agentura pro zemědělský 
výzkum.  

OPERAČNÍ PROGRAMY 2014-2020 v ČR (financované z EU) 
Komplementarita (doplňkovost) prioritních oblastí či prioritních os (PO) / priorit (P) / priorit Unie 

(PU) operačních programů vůči programu LIFE je identifikována v rámci tematických cílů 4, 5 a 6 

těchto národních operačních programů Cíle I - Investice pro růst a zaměstnanost: OP ŽP, IROP, 

PRV, OP PPR, OP PIK, OP Rybářství a v programech Cíle II - Evropská územní spolupráce1: 

 OP ŽP  IR OP PRV OP PPR OP PIK OP Rybářství CÍL II: 

LIFE 

PO1, TC4-6 
PO2, TC4-6 
PO3, TC4-6  
PO4, TC4-6 
PO5, TC4-6 

PO1, TC5 
PO2, TC4 
 

P4, TC4-6 
P5, TC4-6 

PO2, TC4 PO3, TC4 PU2, TC4 
PU3, TC4 

PO2, TC6 

1 http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy 

Tematické cíle (TC) 4, 5 a 6 operačních programů, které jsou komplementární s programem LIFE 

TC 4 - Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích 
 
• Zvýšení podílu produkce/spotřeby energie z obnovitelných zdrojů. 
• Snížení energetické náročnosti, resp. zvýšení energetické účinnosti výrobních a 
technologických procesů v zemědělství. 
• Zlepšení pohlcování uhlíku v zemědělství a lesnictví. 

http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/
http://eagri.cz/public/web/file/458797/Program_aplikovaneho_vyzkumu_ZEME.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy
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TC 5 - Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik 
 
• Adaptace zemědělství a lesnictví na očekávané klimatické jevy. 
• Zvyšováním potenciálu zemědělských a lesních ekosystémů minimalizovat negativní 
dopady klimatické změny. 
• Zajištěná protipovodňová ochrana založená především na zvýšení retenční schopnosti 
krajiny a zpomalování přírodního odtoku vody související s lepším hospodaření s vodou 
v zemědělství a lesnictví. 
 
TC 6 - Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů 
 
• Snížení zemědělského znečištění vod. 
• Zvýšená ochrana přírody a krajiny posilováním její ekologické stability pomocí 
posilování biodiverzity, zvyšování prostupnosti krajiny a realizovaná vhodná opatření 
v zemědělství a lesnictví. 
• Posílení odolnosti lesních porostů před abiotickými a biotickými faktory. Zvýšená 
ochrana půdy, zejména zemědělské, před erozí a degradací. 
• Posílení prevence opouštění půd v oblastech s přírodními omezeními, včetně předcházení 
degradace cenných stanovišť a zvyšování estetické hodnoty krajiny. 

 

Operační program Životní prostředí (OP ŽP) 

Hlavním cílem OP ŽP je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, 

podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí 

a zmírňování dopadů změny klimatu. 

Program je otevřen obcím a městům, organizacím státní správy a samosprávy, výzkumným a vědeckým 

ústavům, právnickým a fyzickým osobám i neziskovým organizacím. Nabízí  finanční prostředky 

investičního i neinvestičního charakteru na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí a to až do 

výše 100 % způsobilých nákladů. 

V rámci OP ŽP může ke komplementaritě s LIFE dojít v případě implementace prioritních rámcových 

programů pro síť NATURA 2000, implementace povodňových plánů dle Rámcové směrnice o vodě a 

dalších relevantních právních předpisů, odpadových plánů dle rámcové směrnice o odpadech 

2008/98/ES, implementace plánů kvality ovzduší dle směrnice Evropského parlamentu a rady 

2008/50/ES a implementace mitigačních a adaptačních strategií v oblasti změny klimatu. 

 Míra podpory: až 100 % uznatelných nákladů. Konkrétní míra podpory je stanovena výzvou. 

Kalendář výzev OP ŽP pro rok 2018 najdete na webových stránkách OP ŽP. Střednědobý harmonogram 

výzev do roku 2019 je k dispozici zde. 

Integrovaný regionální operační program (IR OP) 

Program LIFE se zaměřuje na rozvoj institucionální základny, vzdělávání a sdílení informací v oblasti 

změny klimatu a ochrany životního prostředí, zatímco IR OP podporuje investiční aktivity v oblasti 

řešení a řízení rizik s ohledem na změnu klimatu a v oblasti snižování energetické náročnosti v sektoru 

bydlení. (na odkazované stránce je ke stažení i harmonogram výzev)  Stáhněte si Programový 

dokument IR OP. 

 Míra podpory: až 100 % uznatelných nákladů. Konkrétní míra podpory je stanovena výzvou. 

Finanční objem projektu bývá omezen min. částkou (stovky tis. Kč) i max. částkou (desítky mil. 

Kč).  

http://www.opzp.cz/
http://www.opzp.cz/dokumenty/848-harmonogram-vyzev-opzp-na-rok-2018
http://www.opzp.cz/dokumenty/142-strednedoby-harmonogram-vyzev-do-roku-2018?verze=19
http://www.crr.cz/cs/irop/
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/050eccce-7ad6-42f1-a75d-0c0d3690cfef/PD-IROP-11-2-2015-final.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/050eccce-7ad6-42f1-a75d-0c0d3690cfef/PD-IROP-11-2-2015-final.pdf?ext=.pdf
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OP Praha - pól růstu ČR (OP PPR) 

Vzájemná doplňkovost programu LIFE (hlavně prioritní oblasti Zmírňování změny klimatu) s OP PPR se 

týká PO 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory, specifického cíle 2.1 „Energetické úspory v 

městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky 

efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení“. Jedná se zejména o aktivity, které přispívají k 

demonstraci inovativních systémů ke snižování emisí skleníkových plynů vhodných k tomu, aby byly 

napodobovány, přenášeny nebo začleňovány.  

 Míra podpory: až 100 % uznatelných nákladů. Konkrétní míra podpory je stanovena ve výzvě. 

Finanční objem projektu bývá omezen min. částkou (stovky tis. Kč) i max. částkou (jednotky 

mil. Kč či nízké desítky mil. Kč).  

Harmonogram výzev pro rok 2018 je k dispozici zde. 

Program rozvoje venkova (PRV) 

Hlavním cílem PRV je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství 

prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a 

inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná 

infrastruktura. 

Program LIFE na základě nařízení č. 1293/2013 vhodně doplňuje ostatní finanční nástroje EU. LIFE se 

typem svých aktivit doplňuje s Programem rozvoje venkova. V obou programech se však jedná o jiný 

typ podpor/projektů. Typy projektů uvedené v čl. 2 nařízení 305 1293/2013 o zřízení programu LIFE 

(tedy projekty pro osvědčené postupy, demonstrační projekty, pilotní projekty, informační projekty i 

integrované projekty, projekty technické asistence, přípravné projekty včetně operačních grantů pro 

NNO a Nástroje pro financování přírodního kapitálu a Nástroje pro energetickou účinnost) nejsou v 

rámci PRV podporovány. LIFE může např. financovat vývoj managementu, který bude posléze 

aplikován do PRV. Stáhněte si Programový dokument PRV.  

 Míra podpory závisí na konkrétním opatření, v rámci něhož je žádáno (od 40 % způsobilých 

nákladů). Část opatření má stanovenu podporu fixní částkou na jednotku (hektar, kus). 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Komplementarita OP VVV s programem LIFE není definována, nicméně program podporuje posílení 

kapacit pro výzkum také v oblasti životního prostředí. Harmonogram výzev je k dispozici na stránkách 

MŠMT. 

 Míra podpory: až 100 % uznatelných nákladů. Konkrétní míra podpory je stanovena ve výzvě. 

Finanční objem projektů stanovují konkrétní výzvy v řádech milionů až desítek milionů korun. 

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 

Ke vzájemné doplňkovosti s programem OP PIK může dojít v rámci Prioritní osy 3: Účinné nakládání 

energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových 

technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin. Řídicím orgánem OP PIK je Ministerstvo 

průmyslu a obchodu.  

Mezinárodní výzkumné aktivity malých a středních podniků a výzkumných a technologických institucí 

mohou být navíc financovány z výzev vyhlašovaných 2x ročně (uzávěrky koncem března a koncem záři) 

sítí IraSME, která sdružuje řídicí orgány OP PIK – kontaktem pro ČR je tedy MPO. 

Inovační vouchery 

Jedná se o malý, administrativně nenáročný program. Jeho cílem je je podpořit možnosti nákupu 
expertních služeb v oblasti inovací, které povedou ke zvýšení odborného know-how podniku a 

http://www.oppraha.cz/
http://penizeproprahu.cz/harmonogram-vyzev/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/
http://www.szif.cz/cs/prv2014
http://eagri.cz/public/web/file/321101/PRV_do_vlady.pdf
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
http://www.oppik.cz/
http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppik/
http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppik/
http://www.ira-sme.net/countries-regions/czech-republic/
http://www.ira-sme.net/fileadmin/Members/NPP_Czech_MPO.pdf
http://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovacni-vouchery/
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napomohou tak k jeho dalšímu rozvoji. Podpora se vztahuje na externí služby poskytované 
výzkumnou organizací v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu či procesu, 
optimalizace procesů, metod, parametrů, design nových výrobků - průmyslový, produktový, 
konzultace, poradenství pro inovace, služby v oblasti nákupu a převodu duševního vlastnictví. 
Příjemcem mohou být podniky, podnikatelská uskupení, výzkumné organizace, orgány státní správy,  
samosprávy a neziskové organizace. Podpora je poskytována v režimu de minimis.  

 Míra podpory: až 75 % uznatelných nákladů. Finanční objem projektů je 80 – 250 tis. Kč. Další 
podmínky mohou být stanoveny v jednotlivých výzvách.  
 

Aktuálně je otevřená 3. výzva programu Inovační vouchery. Uzávěrka termínu příjmu žádostí je 31. 
prosince 2018.  

Cíl II: Evropská územní spolupráce 

Tématům životního prostředí se věnují také programy přeshraniční spolupráce: ČR-Polsko, ČR-

Slovensko, ČR-Rakousko, ČR-Bavorsko, ČR-Sasko, programy nadnárodní spolupráce: Interreg CENTRAL 

EUROPE a Interreg DANUBE a programy meziregionální spolupráce: Interreg EUROPE, URBACT III, 

ESPON 2020,  INTERACT III. Tyto programy koordinuje nejčastěji Ministerstvo pro místní rozvoj. Jde o 

komplementaritu v rámci tematického cíle 6, kde se programy Cíle II zabývají investicemi v oblasti 

ochrany rozvoje a využívání kulturního/přírodního dědictví (studie, strategie, propagace, ale též 

rekonstrukcemi a obnovou dopravní a turistické infrastruktury), investicemi do zelené infrastruktury, 

přípravou a/nebo implementací soustavy NATURA 2000 a implementací pilotních projektů pro 

testování a zavádění inovativních technologií, včetně dalšího výzkumu a studií ale též nízkouhlíkovým 

hospodářstvím, výzkumem, technologickými inovacemi aj.  

 Maximální míra podpory je stanovena podle regionu. Dosahuje hodnot od 50 do 85 % 

způsobilých nákladů projektu. Finanční objem projektů je výzvami stanoven v rozmezí desítek 

až stovek tis. eur. 

OP Rybářství 

OP Rybářství, řízený Ministerstvem zemědělství, podporuje environmentálně udržitelné, inovativní a 

konkurenceschopné akvakultury, které jsou založené na znalostech a účinně využívají zdroje. Jeho 

cílem je udržitelný rozvoj chovu ryb v ČR a zavádění moderních intenzivních chovných systémů za 

současné eliminace negativních dopadů na životní prostředí.  

 Míra podpory: 50-100 % způsobilých výdajů dle konkrétního podporovaného opatření Finanční 

objem projektů je výzvami stanoven v rozmezí desítek tis. až jednotkách mil. korun. 

OP Doprava 

OP Doprava klade větší důraz na podporu udržitelných forem dopravy a snižování jejích negativních 

vlivů na životní prostředí, mj. podporuje čistou mobilitu. Komplementarita s programem LIFE není 

definována. 

Doplnění: 

Zastřešující finanční programy EU, z nichž jsou financovány výše uvedené operační programy, u nichž 

může dojít z pohledu žadatele ke vzájemnému nežádoucímu překryvu s programem LIFE: Evropský 

fond pro regionální rozvoj (ERDF) – v ČR mj. financuje IOP, OP ŽP, OP PIK nebo programy Interreg, 

Evropský sociální fond (ESF) – zabývá se zejména politikou zaměstnanosti, sociálního začleňování, 

Pro další orientaci v operačních programech i programech Cíle II doporučujeme publikace MMR: 

Abeceda fondů EU a Evropské fondy pro obce. 

https://www.agentura-api.org/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-iii/
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/
http://www.opd.cz/cz/OP_doprava_2014-2020
http://www.dotaceeu.cz/getmedia/eb8da430-a82d-419f-b102-87db6284a163/Abeceda_nahled.pdf?width=0&height=0
http://www.dotaceeu.cz/getmedia/c8e68fc1-8995-47cd-a77a-7ff61389c895/Obce-nahled.pdf?width=0&height=0
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vzdělání a posilování kapacit veřejné správy v EU, Fond soudržnosti (CF) – podporuje velké investiční 

projekty zaměřené na životního prostředí v oblasti energetiky a dopravy, Evropský zemědělský fond 

pro rozvoj venkova (EAFRD) - v ČR financuje PRV, Evropský námořní a rybářský fond – v ČR financuje 

OP Rybářství. 

Integrované teritoriální investice (ITI) 

 ITI spojuje investiční prostředky z více evropských zdrojů, a to jak pro infrastrukturní 
projekty, tak pro projekty určené k rozvoji lidských zdrojů 

 ITI koncentruje tyto prostředky do projektů ve městech a jejich zázemí v území 
ostravské aglomerace 

 ITI umožňuje městům a kraji rozhodovat společně s ministerstvy o investicích do 
největších priorit podle dohodnutého finančního plánu 

V České republice může tento nástroj využít sedm velkých metropolitních oblastí a 
aglomerací. 

Integrovaná teritoriální investice je mechanismus, který umožňuje průřezově čerpat finanční 
prostředky z několika prioritních os jednoho nebo více operačních programů Evropských 
strukturálních a investičních fondů.  

Čerpání finančních prostředků je podmíněno funkčním vymezením území a pro něj 
zpracovanou strategií ITI, která však musí současně naplňovat cíle, definované v daných 
operačních programech. S tím souvisí také vytvoření odpovídající řídící a implementační 
struktury pro realizaci investičního nástroje ITI. 

Bližší informace o Integrovaných teritoriálních investicích se lze dočíst v publikaci: 
http://www.iti-ucha.cz/files/iti-ucha_publikace-iti.pdf  

Tematické zaměření je v každé ze sedmi metropolitních oblastí jiné. Detaily lze získat na jednotlivých 

webových stránkách: 

Brněnská metropolitní oblast: www.brno.cz/iti/ 

Hradecko-pardubická metropolitní oblast: http://iti.hradec.pardubice.eu/ 

Olomoucká aglomerace: http://www.olomoucka-aglomerace.eu 

Ostravská metropolitní oblast: http://www.itiostravsko.cz 

Plzeňská metropolitní oblast: http://iti-plzen.cz/ 

Pražská metropolitní oblast: http://www.itipraha.eu/ 

Ústecko-chomutovská metropolitní oblast: http://www.iti-ucha.cz/ 

Parametry jako je velikost projektů, míra kofinancování i způsobilí žadatelé jsou stanovovány pro 

každou výzvu. 

http://www.iti-ucha.cz/files/iti-ucha_publikace-iti.pdf
http://www.brno.cz/iti/
http://iti.hradec.pardubice.eu/
http://www.olomoucka-aglomerace.eu/
http://www.itiostravsko.cz/
http://iti-plzen.cz/
http://www.itipraha.eu/
http://www.iti-ucha.cz/
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NÁRODNÍ PROGRAMY PODPORUJÍCÍ PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Národní program životní prostředí (NPŽP) 

Národní program Životní prostředí (NPŽP) podporuje projekty a aktivity přispívající k ochraně životního 

prostředí v České republice. Program je navržen jako doplňkový k jiným dotačním titulům, především 

Operačnímu programu Životní prostředí a programu Nová zelená úsporám.  

 Konkrétní míra podpory je stanovena v jednotlivých výzvách. 

 

Aktuální výzvy z Národního programu životní prostředí jsou publikovány na webu Národního 

programu životní prostředí. Vyhledávání ve výzvách usnadňuje možnost jejich filtrování podle typu 

žadatele a zaměření projektu.  

 

Program péče o krajinu (PPK) 

Dotační program vyhlašovaný Ministerstvem životního prostředí poskytuje neinvestiční prostředky až 

do výše 100 % způsobilých výdajů na vlastní realizaci opatření, která povedou k udržení a 

systematickému zvyšování biologické rozmanitosti. Program je zaměřen na provádění drobného 

managementu. 

 Míra podpory: až 100 % uznatelných nákladů konkrétního opatření. Konkrétní opatření mají 

stanoveny maximální jednotkové ceny. Finanční objem projektů není stanoven a odvíjí se od 

prokázaných jednotkových cen. 

Uzávěrky žádostí jsou 1x ročně, zpravidla v prvním kvartálu každého roku. 

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) 

Dotační program každoročně vyhlašovaný Ministerstvem životního prostředí podporuje investiční i 

neinvestiční záměry realizující adaptační opatření zmírňující dopady klimatické změny na vodní, lesní i 

mimolesní ekosystémy. Program Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky a správám 

národních parků umožňuje realizovat opatření vyplývající z plánů péče o zvláště chráněná území, ze 

souhrnu doporučených opatření pro ptačí oblasti, záchranných programů a programů péče pro zvláště 

chráněné druhy rostlin a živočichů. V neposlední řadě slouží k financování monitoringu a podkladových 

materiálů. 

 

 Míra podpory: až 100 % uznatelných nákladů konkrétního opatření. Konkrétní opatření mají 

stanoveny maximální jednotkové ceny. Finanční objem projektů není stanoven a odvíjí se od 

prokázaných jednotkových cen. 

Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích 

Podprogram Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (MaS) slouží k 

zajištění povinností vlastníka pozemků, které jsou dané platnými zákony ČR (především zákonem č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a zákonem č. 289/2005 

Sb., o lesích) a pro realizaci činností, které vyplývají z platných plánů péče o dané zvláště chráněné 

území (ZCHÚ).  

Z podprogramu lze financovat pouze akce, které budou prováděny nejen v ZCHÚ, ale zároveň na 

pozemcích ve vlastnictví státu, s nimiž hospodaří Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správy 

národních parků a Správa jeskyní ČR.  Tyto organizace uzavírají s různými subjekty (fyzické, právnické 

https://www.sfzp.cz/sekce/800/o-programu/
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/
http://www.dotace.nature.cz/ppk-programy.html
http://www.dotace.nature.cz/popfk-programy.html
http://www.dotace.nature.cz/mas-programy.html
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osoby, neziskové organizace aj.) smlouvy o dílo, na základě kterých je akce realizována. Podprogram je 

určen pro opatření investičního i neinvestičního charakteru,  jednoleté i víceleté akce.  

Program na podporu projektů nestátních neziskových organizací na léta 2016-2020 

Dotace na projekty občanských sdružení a obecně prospěšných společností jsou ze státního rozpočtu 

poskytovány na příslušný kalendářní rok. Minimální výše podpory je 30 tisíc Kč, max. výše podpory 

dosahuje 200 tisíc Kč/projekt. 

 Míra podpory: max 70 % nákladů projektu. 

Nejbližší očekávaná výzva z programu na podporu NNO bude vypsána na přelomu v září 2018. 

Národní dotace Ministerstva zemědělství (MZe) 

Ministerstvo zemědělství České republiky každoročně poskytuje finanční prostředky v oblasti 

zemědělství a potravinářství, vodního hospodářství nebo v lesním hospodářství, rybářství a včelařství.  

 Míra podpory: max 70 % nákladů projektu. U většiny programů se pohybuje výše dotace v 

desítkách až stovkách tis. Kč; vybrané programy mají nastavenu výši dotace v milionech Kč. 

 

Tip: Zvažte financování ze soukromých či nadačních zdrojů  

V současné době není v ČR k dispozici dotační program financovaný ze soukromých či nadačních 

zdrojů, který by mohl pokrýt významnou část nákladů projektu LIFE. I přesto se vyplatí o těchto zdrojích 

uvažovat, zejména pro projektové partnery z řad nestátních neziskových organizací, kterým mohou 

pomoci s doplněním kofinancování projektu. Část jejich projektových aktivit může být předmětem 

podpory některé z větších českých nadací. Je však třeba počítat s tím, že většina nadací nemá vypsané 

kontinuální výzvy, ale vypisuje je buď v pravidelných intervalech nebo adhoc.  

Doporučujeme zvážit i nabídku podpory od regionálně působících (např. firemních) nadací podle místa, 

kde hodláte část projektových aktivit realizovat.  

Pro partnery z řad neziskových organizací může být zajímavý i program návratných nadačních 

příspěvků, které mohou těmto organizacím pomoci s předfinancováním projektových nákladů. 

Příkladem může být Program 3P vypisovaný NROS. 

 

 

 

Vypracovalo Národní kontaktní místo programu LIFE v ČR (MŽP), life@mzp.cz, červenec 2015 

(aktualizace duben 2018). 

Tento dokument je součástí výstupů projektu LIFE 14 CAP/CZ/0001 Czech LIFE. 

http://www.mzp.cz/cz/grantova_rizeni_pro_nno
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-myslivosti-rybarstvi-vcelarstvi/
http://www.nros.cz/cs/programy/program-3p/
http://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life
mailto:life@mzp.cz

