Tematické operační programy
V rámci cíle Konvergence je pro období 2007-2013 je připraveno celkem 8 tematických (sektorových)
operačních programů (OP). Každý z těchto 8 operačních programů má specifické tematické zaměření a je určen
pro celé území České republiky s výjimkou Hlavního města Prahy.

OP Doprava
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. Žádat o dotaci mohou vlastníci a správci dotčené
infrastruktury, vlastníci drážních vozidel a provozovatelé drážní dopravy, vlastníci překládacích mechanismů u
multimodální dopravy a další. Řídícím orgánem OPD je Ministerstvo dopravy - odbor fondů EU.

OP Podnikání a inovace
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. Žádat o dotaci mohou podnikatelé, sdružení podnikatelů, výzkumné instituce, vysoké školy a
ostatní vzdělávací instituce, neziskové organizace, fyzické osoby, územní samosprávné celky a jimi zřizované a
zakládané organizace, CzechInvest, CzechTrade a další. Řídícím orgánem OPPI je Ministerstvo průmyslu a
obchodu ČR.

OP Životní prostředí
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. Žadateli o dotaci mohou být obce, kraje, státní organizace a podniky, příspěvkové
organizace a organizační složky obcí, krajů a státu, nestátní neziskové organizace, fyzické osoby, podnikatelé,
společenství vlastníku jednotek, veřejné výzkumné instituce a další. Řídícím orgánem OPŽP je Ministerstvo
životního prostředí ČR.

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
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. Žádat mohou školy a školská zařízení, organizace působící ve vzdělávání
a kariérovém poradenství, instituce vědy a výzkumu, ústřední orgány státní správy a jimi řízené organizace,
obce, kraje, zdravotnická zařízení, nestátní neziskové organizace, profesní organizace, zaměstnavatelé, občané
s trvalým pobytem v ČR a další. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

OP Lidské zdroje a zaměstnanost
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. Žádat mohou
poskytovatelé sociálních služeb, vzdělávací a poradenské organizace, zaměstnavatelé, orgány státní správy,
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kraje, obce, svazky obcí a jejich asociace, orgány služeb zaměstnanosti a další. Řídícím orgánem programu je
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - odbor 72.

OP Výzkum a vývoj pro inovace
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. Žádat mohou veřejné vysoké školy,
státní vysoké školy, soukromé vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, resortní výzkumné ústavy, neziskové
instituce, jimi vytvořené právnické osoby, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a další. Řídícím
orgánem programu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Odbor řízení Operačního programu Výzkum a
vývoj pro inovace.

Integrovaný operační program
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. Žádost mohou podat školy a školská zařízení, organizace
působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, instituce vědy a výzkumu, ústřední orgány státní správy a jimi
řízené organizace, obce, kraje, zdravotnická zařízení, nestátní neziskové organizace, profesní organizace,
zaměstnavatelé, občané s trvalým pobytem v ČR a další. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo pro místní
rozvoj - odbor Řídícího programu IOP a operačního programu TA .

OP Technická pomoc
Operační program Technická pomoc je určen k podpoře jednotného přístupu na národní úrovni pro zajištění
aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování realizace Národního rámce politiky soudržnosti,
který zastřešuje aktivity politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR v letech 2007-2013. Žádat mohou
Národní rámec politiky soudržnosti, útvary přímo se podílející na implementaci, monitorování, kontrole, evaluaci
a koordinaci programů a dalších oblastech se vztahem k naplňování cílů Národního strategického referenčního
rámce, Platební a certifikační orgán, Auditní orgán - Ministerstvo financí. Řídícím orgánem programu je
Ministerstvo pro místní rozvoj - odbor Řídícího programu IOP a operačního programu TA.
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