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REACT EU

Facilita na podporu 
oživení a odolnosti

ERDF

Kohezní fond

ESF +

JTF



Novinky 

Víceletý finanční rámec 2021-2027 = 1 074,30 mld. EUR +

Next Generation EU = 750 mld. EUR 

povinnost = 30 % celkových výdajů na projekty v oblasti klimatu

unikátnost = pouze pro ČR možný převod až 25 % prostředků mezi fondy

mimořádná flexibilita = 100 % financování ze zdrojů EU v rámci REACT-EU, RRF

přívětivější podmínky = 85 % míra spolufinancování pro MSK



Specifická kategorie regionů, se kterými se v rámci ESIF původně nepočítalo –
nově kategorie uhelných a uhlíkově intenzivních regionů - příjemců z JTF

Méně rozvinuté 
regiony

85 %

Přechodové 
regiony

70 %

Rozvinutější
regiony 

40 %

+

Uhelné 
regiony 

Kategorizace regionů 2021+



Finanční příležitosti pro ČR/MSK 

JTF
ČR: 73,2 mld. Kč

MSK: 36,6 mld. Kč

React EU
ČR: 27 mld. Kč

MSK: 2,7 mld. Kč

RRF
ČR: 182 mld. Kč

MSK: 9,1 mld. Kč

Modernizační fond
ČR: 120 mld. Kč

MSK:  12 mld. Kč

Inovační fond
EU: 10 mld. EUR
MSK:  1 mld. Kč

HRAJEME minimálně o cca 110 – 120 mld. Kč

ESIF 21-27
ČR: 498,5 mld. Kč
MSK: 49,8 mld. Kč

Nové COVID příležitosti



Unikátní příležitost I = REACT-EU

dodatečné zdroje pro současný IROP

alokace pro ČR: cca 27mld. Kč

zdravotnictví (přístrojové vybavení, stavby)

IZS

cyklodoprava

kontinuální výzva – říjen/listopad 2020

100 % financování

Projekty musí být realizovány do konce roku 2023



Unikátní příležitost II = 
Facilita na podporu oživení a odolnosti 

Vnitrostátní plán obnovy a odolnosti 2021-2023

• gesce MPO + Národní ekonomická rada vlády 

• první návrh: 15. října 2020

granty  půjčky

cca 182,1 mld. Kč cca 415 mld. Kč

digitální infrastruktura, silnice, školství, výzkum a vývoj, podnikání

Projekty musí být realizovány do roku 2026



Co je určeno pro podniky?

Komunitární programy

OP Technologie 
a aplikace pro 

konkurenceschopnost 

OP Fondu 
pro spravedlivou 

transformaci

Modernizační fond



Digitalizace

Odborné 
vzdělávání 

zaměstnanců
Cirkulární 

ekonomika

Co je určeno pro podniky?
OP TAK

Výzkumné 
a inovační kapacity, 

zavádění 
technologií

Pořízení 
technologických 
zařízení, strojů 

Poradenské služby 
pro MSP

Přeměna 
nevyhovujících 

objektů

Energetické 
úspory a OZE

Doprava na 
alternativní paliva



Fond pro spravedlivou transformaci

Plán spravedlivé územní transformace 

• gesce MMR + spolupráce s MSK, KVK, ÚK 

• první návrh: 10/2020

alokace EU: 17,5 mld. EUR

alokace pro ČR: MSK, KVK, ÚK = 73,2 mld. Kč

implementace:

• samostatný OP pod MŽP 

• v jednání zařazení MSK, ÚK a KVK do role ZS

Část projektů musí být realizována do konce roku 2026 (cca 3/5 celkové alokace)



Co je určeno pro podniky?
Fond pro spravedlivou transformaci



modernizace energetických systémů a energetické úspory

alokace pro ČR: 120 mld. Kč

první výzva: počátek 2021

garant: Státní fond životního prostředí 

neprioritní projekty: fosilní paliva (plyn) 

Modernizační fond 



Co je určeno pro podniky?
Modernizační fond



Shrnutí – příležitosti a rizika

14

Tlak na rychlou přípravu a realizaci projektů (nové fondy)

Dosud neznámá míra spolufinancování

Dosud neschváleny konečné verze OP 

Nejasný harmonogram 1. výzev

Veřejná podpora

Nejasná implementace části nových zdrojů (RRF) – riziko příjmu 

pouze do státního rozpočtu, nikoliv do regionu



rskmsk@msk.cz

miriam.sustkova@msk.cz denisa.stvrtnova@msk.cz

Děkujeme za pozornost
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