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Dosahování cílů v 5 prioritních oblastech agendy 2030 ve srovnání s 
průměrem zemí OECD 



Příspěvek EU fondů k naplňování cílů udržitelného rozvoje 
(2014-2020) - příklady
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SDGs Priority financování ČR 2014 –

2020

Operační 

programy 

2014 - 2020

Přímo řízené programy

1. Vymýtit chudobu ve všech 

jejích formách všude na 

světě

Sociální systém prosazující inkluzi 

vyloučených skupin a eliminující 

chudobu

OP Zaměstnanost Program pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI); 

Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD); 

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI)

2. Vymýtit hlad, dosáhnout 

potravinové bezpečnosti a 

zlepšení výživy, prosazovat 

udržitelné zemědělství

Ochrana životního prostředí a 

krajiny, adaptace na změnu klimatu

OP Životní 

prostředí

Program pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI); 

Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD)

3. Zajistit zdravý život a 

zvyšovat jeho kvalitu pro 

všechny v jakémkoli věku

Sociální systém prosazující inkluzi 

vyloučených skupin a eliminující 

chudobu

OP Zaměstnanost 3. akční program v EU v oblasti zdraví (3rdHP); 

Spotřebitelé; Horizon Europe - priorita Společenské 

výzvy; Digitální Evropa   



Příspěvek EU fondů k naplňování cílů udržitelného rozvoje 
(2014-2020) - příklady
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Cíle udržitelného rozvoje Priority financování ČR 2014 –

2020

Operační programy 

2014 - 2020

Přímo řízené programy

5. Dosáhnout genderové 

rovnosti a posílit postavení 

všech žen a dívek

Sociální systém prosazující inkluzi 

vyloučených skupin a eliminující 

chudobu

OP Zaměstnanost Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí 

(YEI); Program pro zaměstnanost a sociální 

inovace (EaSI)

9. Vybudovat odolnou 

infrastrukturu, podporovat 

inkluzivní a udržitelnou 

industrializaci a inovace

Podnikání, které využívá inovací a 

výzkumu, je konkurenceschopné 

na světových trzích a přispívá 

k nízkouhlíkové ekonomice

OP Podnikání a inovace 

pro konkurenceschopnost

Horizon Europe; EUREKA; InvestEU; Program pro 

jednotný trh; Program pro podporu 

strukturálních reforem

12. Zajistit udržitelnou 

spotřebu a výrobu

Ochrana životního prostředí a 

krajiny, adaptace na změnu 

klimatu

OP Podnikání a inovace 

pro konkurenceschopnost

OP Životní prostředí

Horizon Europe - priorita Společenské výzvy

InvestEU



Udržitelný rozvoj a přínosy politiky soudržnosti (2007-2015) 

Makroekonomický 
dopad

3% extra HDP v r. 2015

Kvalita života Lepší infrastruktura

Dálnice a silnice

Železniční tratě

Energetické sítě

Podpora MSE

Firemní inovace

Fiskální dopady

2% HDP
> 40% veřejných investic

Lepší pracovní místa a 
dovednosti

Lepší životní prostředí

Dobré vládnutí
Lepší legislativa

Lépe fungující instituce

Strategické plánování

Zvýšení
konkurenceschopnosti

Čistší vzduch

Čistší voda

Biodiverzita

Kanalizace 

ČOV

Podpořená pracovní místa 
(SUPM, VPP..)

Proškolení zaměstnanci 
firem

Lepší funkce veřejné správy i 
mimo politiku soudržnosti
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Národní priority v centru globálních, národních a regionálních potřeb

nStrategické potřeby regionů,

měst a obcí v ČR

Víceletý finanční rámec

Horizontální a územní pohled

(průřezová řešení)

Strategické potřeby formulované  

na národní úrovni

Operační programy

1

Národní prostředky/ programy

Další zdroje ...

Chytřejší Evropa

Přímo

řízené

programy
Soukromé

prostředky
Prostředky 

regionů

a obcí

National priorities

n

1

Dohoda o partnerství

2021 - 2027

Národní koncepce realizace
politiky soudržnosti 

po roce 2020

Zelenější , bezuhlíková Evropa

Propojená Evropa

Sociální Evropa

Strategie
Regionálního

rozvoje ČR 
2021+

Globální megatrendy

Výzvy (digitalizace, nové 
technologie, energie , bezpečnost

ESI fondy v ČR

Evropa bližší občanům



Pilíře UR v kontextu navrhovaných cílů politiky 
soudržnosti v ČR po roce 2020

Environmentální 
dimenze

Biodiverzita; 
Přirozená funkce krajiny

Kvalita ovzduší , vody a půdy
Oběhové 

hospodářství a 
nakládání se zdroji

Efektivní a šetrné 
využívání OZE

Modernizace a 
zefektivnění výroby, 

distribuce a akumulace 
energie

Zavedení inovativních 
nízkouhlíkových 

technologií

Zvýšení energetické 
účinnosti a 

energetických úspor

Alternativní a 
nízko emisní 

doprava a paliva



Pilíře UR v kontextu navrhovaných cílů politiky 
soudržnosti v ČR po roce 2020

Hospodářská 
dimenze

Existence zázemí a podpora 
aplikovaného, experimentálního 

a excelentního výzkumu a 
inovací

Podpora podnikání a průmyslu; 
Zvýšení přidané hodnoty výrobků a 

služeb podniků v produkčním řetězci

Zavedení principů 
průmyslu 4.0 ve 

firmách

Vzdělávání ve vazbě 
na trh práce

Zavádění principů 
oběhové hospodářství

Dopravní infrastruktura; 
modernizace a integrace 

dopravy;

Alternativní doprava 

Zvýšení účasti 
znevýhodněných skupin na 

trhu práce; slaďování práce a 
soukromí; rozvoj dalšího 

profesního vzdělávání



Pilíře UR v kontextu navrhovaných cílů politiky 
soudržnosti v ČR po roce 2020

Sociální 
dimenze

Zefektivnění veřejné správy, 
občanská participace, e-gorvernment Boj se sociálním 

vyloučením

Kvalitní vzdělávání –
standardy, vybavení, 

infrastruktura

Zvýšení účasti znevýhodněných skupin na 
trhu práce; slaďování práce a soukromí; 

rozvoj dalšího profesního vzdělávání
Slaďování pracovního 

a osobního života

Mobilita

Klientsky orientované 
sociální a zdravotní služby


