EVROPSKÁ UNIE
a politika soudržnosti

Struktura evropského rozpočtu pro období 2014–2020
Více jak třetina z 1087 miliard EUR směřuje na politiku soudržnosti.

Evropa ve světě

66,3 mld. EUR

Politika soudržnosti se snaží vyrovnávat rozdíly mezi rozvinutými
a méně rozvinutými regiony EU.

Kam směřuje podpora z evropských fondů?

6%

34 %

Ekonomická, sociální a územní
soudržnost evropských regionů

371,4 mld. EUR

6%

Evropské fondy podporují celou řadu oblastí jako například:
životní prostředí

604

miliard
Kč

může ČR investovat
v období 2014–2020

podnikání a zaměstnanost

Vnitřní a vnější
bezpečnost EU, občanství

17,7 mld. EUR (2 %)

Co je politika soudržnosti?

Jak funguje politika soudržnosti?

13 %

142,1 mld. EUR
69,6 mld. EUR

v České republice

Prostředky z evropských fondů směřují na rozvojové potřeby regionů
EU v sedmiletých programových obdobích, nyní probíhá období
2014–2020.

Podpora ekonomického růstu,
zaměstnanosti
a konkurenceschopnosti firem

Administrativa

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

výzkum a vzdělávání

39 %

Společná zemědělská
politika

doprava

420 mld. EUR

Rozdělení prostředků v 10 operačních programech

Vyspělost evropských regionů
•

•

•

Program rozvoje venkova

Množství prostředků pro jednotlivé státy se liší
podle vyspělosti regionů. Na nejvyšší podporu
mají nárok regiony s nejmenším HDP vůči
průměru EU (na mapě červeně).

0,8 mld. Kč (< 1 %)

OP Technická pomoc

10 %

5,3 mld. Kč (1 %)

Jsou tak budovány silnější vazby mezi státy
a posilována evropská identita. Také se
díky evropským fondům zlepšuje fungování
jednotného trhu i konkurenceschopnost EU.

OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost

18 %

109,7 mld. Kč

OP Praha - pól růstu ČR

5,1 mld. Kč (1 %)

19 %

12 %

Integrovaný regionální
operační program

Výhody jsou oboustranné. Například každé
euro investované z politiky soudržnosti v zemích
Visegrádské skupiny v ekonomikách prvních 15
zemí EU vygeneruje 80 centů. Státy V4 totiž díky
ekonomickému růstu více obchodují s ostatními
zeměmi. Některé projekty jsou také realizované
za pomoci firem z ostatních zemí.
Data v %
100% = průměr 28 států EU

OP Rybářství

58,4 mld. Kč

117,5 mld. Kč
OP Životní prostředí

67,7 mld. Kč

9%

11 %
19 %

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

70,1 mld. Kč
OP Zaměstnanost

54,3 mld. Kč
OP Doprava

115,5 mld. Kč

Údaje za rok 2015

zdroje:
Rozdělení prostředků v 10 programech – MMR, Monitoring čerpání, data k 28. 2. 2018
Podíl EU fondů na oblastech veřejných investic 2007–2015 – MMR , Analýza Veřejné výdaje a fondy EU 2007–2015
Evropský rozpočet pro období 2014–2020 – Evropská komise, Přehled Víceletého finančního rámce 2014–2020
Mapa vyspělosti evropských regionů za rok 2015 – Eurostat, HDP na regionální úrovni

Co jsme s evropskými fondy dokázali?
Za období 2007–2013 bylo realizováno více jak 70 000 projektů za 676 miliard Kč.

Životní
prostředí
Evropské fondy přispívají ke zkvalitnění života
snižováním dopadů lidské činnosti na prostředí. Díky
nim se nám lépe dýchá, byly stavěny nové kanalizace
nebo je v řekách čistší voda. Jen v povodí Vltavy došlo
ke snížení znečištění vody u některých čistíren o desítky
procent, a to i v situaci, kdy se znečištění měřílo ve
vzdálenosti několika kilometrů od dané čistírny.

159

Vzdělávání
a výzkum

Podnikání
a zaměstnanost

nových, rekonstruovaných a intenzifikovaných čistíren odpadních vod

684

nově pořízených ekologických
vozidel ve veřejné dopravě

180

hektarů odstraněné staré
ekologické zátěže

Prostředky v oblasti podnikání a zaměstnanosti
pomohly České republice překonat ekonomickou krizi
tvorbou pracovních míst i podporou podniků. Díky
nim jsou na trh uváděny nové produkty či zvyšována
výrobní kapacita. Z podpořených podniků se 61 % z
nich podařilo získat konkurenční výhodu a 91 % jich
uvedlo na trh nový produkt.

8 454
4 520

Projekty ve vzdělávání a výzkumu zlepšují
konkurenceschopnost vědeckého bádání přilákáním
expertů ze zahraničí i investicemi do specializovaného
vybavení. Podpora je cílena i na zvyšování kompetencí
studentů. V minulém programovém období získalo
podporu z evropských fondů přes 90 % základních
a 75 % středních škol.

6 001

projektů na podporu malých a středních podniků

8

nových pracovních
míst

Podíl EU fondů na vybraných oblastech veřejných investic 2007–2015
Některé oblasti veřejných investic jsou na prostředcích z evropských fondů závislé.
Již nyní je nutné uvažovat, co je nahradí, až dojde ke snížení prostředků pro ČR.
SR – Státní rozpočet České republiky

1 % SR
54 %
SR

99 %
EU

23 %
SR
77 %
EU

46 %
EU
Ochrana
životního
prostředí

100%

56 %
SR

44 %
EU
Podpora
podnikání
a inovací

Výzkum a vývoj
(mimo VŠ)

Doprava

107

km nových dálnic, rychlostních
silnic a silnic I. třídy - TEN-T

studentů využilo
infrastrukturu nebo se
zapojilo do činnosti centra

675

km rekonstruovaných
železničních tratí

5,9

nově vybudovaných výzkumných
center mezinárodního významu

km nové trasy metra

Nastavení politiky soudržnosti po roce 2020
Cíle ČR pro vyjednávání

Výzvy pro EU

Hledání shody mezi státy není jednoduché. ČR se aktivně zasazuje
o následující priority.

Aktuální otázky hrají význam- Prostředků bude pro ČR
nou roli při vyjednávání o dal- méně – musíme tak pečlivě
ším programovém období.
vybrat, na jaké potřeby je
směřovat.

•

zachování objemu prostředků

•

otázky migrace

•

snížení počtů oblastí podpory

•

bezpečnost a obrana EU

•

větší flexibilita nakládání
s prostředky

•

posilování eurozóny

•

odchod Velké Británie
a výpadek prostředků

75%
50%

Česká republika potřebuje vzhledem ke své poloze v srdci
Evropy výrazné investice do budování infrastrukturní
sítě. Mimo stavění nových silnic a dálnic byly budována
nádraží, přestupní terminály i cyklostezky. Také byly
pořizovány nové vozy městské hromadné dopravy.

nově vytvořených pracovních
míst v oblasti výzkumu a vývoje

6 619

inovací ve výrobě, organizační struktuře a marketingu

99 929

Doprava

25%
•

zjednodušení implementace

•

harmonizace pravidel

•

podpora pro všechny regiony

Oblasti podpory v ČR

•

digitální ekonomika

•

technologické změny

•

podpora ekosystémů

•

potřeby stárnoucí
populace

•

budování infrastruktury

