Příloha č. 3

Souhrnný přehled strategických dokumentů a
koncepcí k IROP

Tematick ý cíl IROP (TC)

D o k u m e n t vá ž í c í k r e a l i z a c i T C
Strategie Evropa 2020
(Strategie pro inteligentní a
udržitelný růst podporující začlenění)

Průřezové strategie dotýkající
se více tematických cílů

Ú r o ve ň
dokumentu
evropský

Národní program reforem ČR 2014

národní

Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky 2010

národní

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020

národní

Politika územního rozvoje České republiky 2008

národní

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období
2012 – 2020

národní

Státní politika životního prostředí České republiky 2012 –
2020

národní

Programy rozvoje krajů – regionální strategie

regionální

DOPORUČENÍ RADY o hlavních směrech hospodářské
politiky členských států a Unie - Část I integrovaných
hlavních směrů Strategie EU 2020:
IHS č. 4 Optimalizovat podporu výzkumu, vývoje a inovací,
posilovat trojúhelník znalostí a uvolnit potenciál digitální
ekonomiky

evropský

IHS č. 6: Zlepšit podnikatelské a spotřebitelské prostředí a
zmodernizovat průmyslovou základnu

TC 2: Zlepšení přístupu k IKT,
využití a kvality IKT

Stěžejní iniciativa „Digitální agenda pro Evropu“

evropský

Evropský akční plán eGovernment 2011–2015

evropský

Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open,
Safe and Secure Cyberspace

evropský

Strategie realizace Smart Administration pro období 2007–
2015

národní

Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR v letech 2014

národní

Státní politika v elektronických komunikacích – Digitální
Česko 2011

národní

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro
období let 2011 až 2015

národní

Partnerství pro otevřené vládnutí (iniciativa Open
Government Partnership) 2012

národní

Strategie digitalizace kulturního obsahu na léta 2013-2020

národní

Digitální strategie krajů-Strategie rozvoje informačních a
komunikačních technologií regionů ČR v letech 2013 – 2020
Národní kosmický plán
TC 4: Podpora posunu
směrem k nízkouhlíkovému
hospodářství ve všech
odvětvích

regionální
národní

DOPORUČENÍ RADY o hlavních směrech hospodářské
politiky členských států a Unie - Část I integrovaných
hlavních směrů Strategie EU 2020: IHS č. 5 Zefektivnit
využívání zdrojů a snížit emise skleníkových plynů

evropský

Stěžejní iniciativa „Evropa účinněji využívající zdroje“

evropský

2

Tematick ý cíl IROP (TC)

D o k u m e n t vá ž í c í k r e a l i z a c i T C
Aktualizace státní energetické koncepce České republiky
2010

národní

2. Národní akční plán energetické účinnosti České republiky
2011

národní

Strategie přizpůsobení se změně klimatu
v podmínkách ČR 2013 (pracovní verze)

TC 6: Zachování a ochrana
životního prostředí a podpora
účinného využívání zdrojů

národní

Státní energetická koncepce 2013

národní

Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality
ovzduší v ČR (pracovní verze)

národní

Koncepce bydlení ČR do roku 2020

národní

Národní program snižování emisí ČR

národní

Stěžejní iniciativa „Evropa účinněji využívající zdroje“

evropský

DOPORUČENÍ RADY o hlavních směrech hospodářské
politiky členských států a Unie - Část I integrovaných
hlavních směrů Strategie EU 2020: IHS č. 5 Zefektivnit
využívání zdrojů a snížit emise skleníkových plynů

evropský

Bezpečnostní strategie České republiky 2011
TC 5: Podporování
přizpůsobení se změně
klimatu, předcházení rizikům
a jejich řízení

Ú r o ve ň
dokumentu

Strategie přizpůsobení se změně klimatu
v podmínkách ČR 2013 (pracovní verze)

národní
národní

Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality
ovzduší v ČR (pracovní verze)

národní

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do
roku 2030

národní

Komplexní strategie ČR k řešení problematiky kritické
infrastruktury

národní

Národní kosmický plán

národní

Stěžejní iniciativa „Integrovaná průmyslová politika pro věk
globalizace“

evropský

Evropa jako přední světová destinace cestovního ruchu –
nový politický rámec pro evropský cestovní ruch 2010

evropský

Creative Europe - A new framework programme for the
cultural and creative sectors (2014-2020)

evropský

Strategie podpory využití potenciálu kulturního dědictví
v kontextu politiky soudržnosti 2014+

národní

Aktualizace státní kulturní politiky na léta 2009 – 2014,
s výhledem na roky 2015 – 2020

národní

Regionalizace a vyhodnocení potenciálu kulturního odvětví v
České republice 2014

národní

Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v ČR na

národní
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Tematick ý cíl IROP (TC)

D o k u m e n t vá ž í c í k r e a l i z a c i T C

Ú r o ve ň
dokumentu

léta 2010-2014 (Koncepce rozvoje muzejnictví)
Programy/strategie rozvoje cestovního ruchu krajů

1

Národní kosmický plán

regionální
národní

DOPORUČENÍ RADY o hlavních směrech hospodářské
politiky členských států a Unie - Část I integrovaných
hlavních směrů Strategie EU 2020:
IHS č. 5 Zefektivnit využívání zdrojů a snížit emise
skleníkových plynů

evropský

IHS č. 6 Zlepšit podnikatelské a spotřebitelské prostředí,
modernizovat a rozvinout průmyslovou základnu

TC 7: Podpora udržitelné
dopravy a odstraňování
překážek v klíčových
síťových infrastrukturách

Bílá kniha, Plán jednotného evropského dopravního prostoru
– vytvoření konkurenceschopného dopravního systému
účinně využívajícího zdroje 2011

evropský

Územní agenda Evropské unie 2020

evropský

Dopravní politika ČR pro léta 2014 – 2020 s výhledem do
roku 2050 (pracovní verze)

národní

Dopravní sektorová strategie 2. fáze – Střednědobý plán
rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem
2013

národní

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje
České republiky do roku 2025

národní

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011 –
2020

národní

Národní kosmický plán

národní

ROZHODNUTÍ RADY o hlavních zásadách politiky
zaměstnanosti členských států Část II integrovaných
hlavních směrů Strategie EU 2020:
IHS č. 10 Podporovat sociální začlenění a boj proti chudobě
IHS č. 7 Zvýšit účast na trhu práce a snížit strukturální
nezaměstnanost
TC 9: Podpora sociálního
začleňování a boj proti
chudobě a veškeré
diskriminaci

IHS č. 8 Vytvořit dovednostmi vybavenou a odborně
připravenou pracovní sílu, která bude odpovídat potřebám
trhu práce, podporovat kvalitu pracovních míst a celoživotní
učení
Stěžejní iniciativa „Evropská platforma pro boj proti chudobě
a sociálnímu vyloučení“

evropský

Koncepce a Strategie zaměstnanosti ČR do roku 2020

národní

Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období
let 2014–2020

národní

Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 –
2015

1

evropský

národní

Ve většině krajů probíhá v současnosti aktualizace Programů rozvoje krajů a regionálních strategií
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Tematick ý cíl IROP (TC)

D o k u m e n t vá ž í c í k r e a l i z a c i T C

Ú r o ve ň
dokumentu

Dlouhodobá vize resortu práce a sociálních věcí pro oblast
sociálního začleňování 2012

národní

Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020

národní

Koncepce bydlení ČR do roku 2020

národní

Koncepce sociálního bydlení v ČR 2014 (pracovní
dokument)

národní

Strategie romské integrace do roku 2020 (pracovní verze)

národní

Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu
obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. století 2002

národní

Strategie reformy psychiatrické péče 2013

národní

Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně
veřejného zdraví 2012

národní

Koncepce návazné péče (pracovní verze)

národní

Střednědobé plány rozvoje sociálních služeb jednotlivých
krajů

regionální

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v
ČR do roku 2020.

národní

Zásady dlouhodobé koncepce romské integrace do roku
2025

národní

ROZHODNUTÍ RADY o hlavních zásadách politiky
zaměstnanosti členských států Část II integrovaných
hlavních směrů Strategie EU 2020:
IHS č. 8 Vytvořit dovednostmi vybavenou a odborně
připravenou pracovní sílu, která bude odpovídat potřebám
trhu práce, podporovat kvalitu pracovních míst a celoživotní
učení

evropský

IHS č. 9 Zlepšit výsledky systémů vzdělávání a odborné
přípravy na všech úrovních a zvýšit účast na terciárním
vzdělávání

TC 10: Investice do
vzdělávání, odborného
vzdělávání a odborné
přípravy pro získání
dovedností a do celoživotního
učení rozvíjením
infrastruktury pro vzdělávání
a odbornou přípravu

ET 2020: Strategický rámec evropské spolupráce ve
vzdělávání a odborné přípravě

evropský

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020
(pracovní verze)

národní

Strategie celoživotního učení ČR 2008 – 2015

národní

Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008

národní
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Tematick ý cíl IROP (TC)

TC 11: Zvyšování
institucionální kapacity
orgánů veřejné správy a
zúčastněných subjektů a
zlepšováním účinnosti
veřejné správy
prostřednictvím opatření pro
posilování institucionální
kapacity a účinnosti veřejné
správy a veřejných služeb
souvisejících s prováděním
EFRR, jež přispívají k realizaci
opatření podporovaných
z ESF v oblasti institucionální
kapacity a účinnosti veřejné
správy

D o k u m e n t vá ž í c í k r e a l i z a c i T C

Ú r o ve ň
dokumentu

Rámcové vzdělávací programy

národní

Národní akční plán inkluzivního vzdělávání (pracovní verze)

národní

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
ČR 2011 -2015

národní

Dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy krajů

regionální

Koncepce podpory mládeže na období 2014 - 2020

Národní

Územní agenda EU 2020

evropský
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