
Stručné  shrnutí  přípravy  Evropského  financování  pro
období 2014 – 2020

Obecně:
26.8.2014 byla podepsána mezi ČR a Evropskou komisí dohoda o partnerství,  která programovací
období pro ČR garantuje.

Poslední verze operačních programů byla Evropské komisi zaslána v říjnu roku 2014, přičemž komise
má  na  schválení  programů  lhůtu  šest  měsíců  od  jejich  předložení,  ve  které  může  zaslat  své
připomínky.

To se také stalo a Operační  programy pro ČR tak zatím stále nejsou schváleny.  Podobná situace
panuje i v dalších členských státech EU. Z více než 530 operačních programů, jejichž prostřednictvím
má do členských zemí přitéct až 350 miliard eur, se dosud podařil schválit pouze zlomek.

Ministerstvo pro místní rozvoj, které přípravu období 2014-2020 koordinuje, usiluje o to, aby bylo za
splnění  určitých  podmínek  možné  vyhlásit  první  výzvy  podávání  projektů  ještě  před  oficiálním
schválení programů.

Pro sportovní prostředí:
Vzhledem k tomu, že velké množství možností financování volnočasových a sportovních aktivit bylo
pro  nové  programovací  období  redukováno,  doporučujeme se  zaměřit  v příštím období  spíše  na
projekty tzv. „měkké“ neinvestiční. ˇ

Níže uvádíme stručný přehled programů, kam by se mohlo podařit umístění projektů sportovního
prostředí a to jak investičního tak neinvestičního charakteru.

Integrovaný regionální operační program (IROP)
Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 

Komunitně vedený místní rozvoj (Místní akční skupiny)

Program rozvoje venkova
Komunitně vedený místní rozvoj (Místní akční skupiny) Ovšem pro sport spíše výjimečně.

OP Zaměstnanost (OPZ)
Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Sociální začleňování a boj s chudobou

Sociální inovace a mezinárodní spolupráce



Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

OP Praha- Pól růstu
Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

ERASMUS +
Kapitola Sport

Kapitola mobilita mládeže (i dospělých např. trenéři)

Dobrovolnictví

EU HEALTH
Ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví 

1. boj proti kouření

2. boj proti obezitě a civilizačním chorobám

Krajské dotace a státní dotace
MŠMT INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ DOTACE

DOTACE KRAJE DO SPORTU A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Program přeshraniční spolupráce 
spolupráci  v  oblasti  vzdělávání,  podpory  rozvoje  cestovního  ruchu  a  společenských,
kulturních, sportovních a volnočasových aktivit a aktivit z oblasti práce s mládeží a z oblasti
ochrany životního prostředí. 
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