
Politika soudržnosti 
a její makroekonomické  

přínosy v České republice

 
Politika soudržnosti je 
z investičního hlediska zárukou 
úspěchu. Každé 1 EUR investované v rámci 
politiky soudržnosti v období 2007–2013 bude 
generovat dalších 2,70 EUR HDP Evropské unie až 
do roku 2023. Výdaje politiky soudržnosti v České 
republice jsou prospěšné i pro země EU15: v období 
2007–2015 přinesly jejich ekonomikám výhody 
v hodnotě více než 20 miliard EUR.
Za těmito makroekonomickými úspěchy stojí realizace 
tisíců úspěšných projektů v celé řadě tematických 
oblastí, jak ukazují následující čísla.

České regiony zaznamenaly významné přiblížení 
svého HDP k průměru EU a politika soudržnosti 
hraje v tomto úspěchu nemalou roli. Díky politice 
soudržnosti byl HDP ČR v roce 2015 o 4 % vyšší 
ve srovnání se scénářem bez evropských fondů. 

Kohezní politika v číslech

94 104 nových pracovních míst. 

6 173 nově vytvořených pracovních míst v oblasti vědy a vývoje.

6 992 studentů všech stupňů využilo vybudovanou infrastrukturu nebo se zapojilo do činnosti centra.

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

346 km rekonstruovaných železničních tratí TEN-T a mimo TEN-T.

8 456 projektů na podporu malých a středních podniků.

4 549 inovací v oblasti výroby, organizační struktury a propagace. 

147 nových, rekonstruovaných a intenzifikovaných čističek odpadních vod.

684 nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě.
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           V4, Ex post evaluace benefitů pro země EU15, 2016
           Evropská komise, Ex post evaluace EFRR a FS, 2016 



Vybrané přínosy projektů   
podpořených z evropských fondů  
v období 2007–2013 v České republice

Životní prostředí  
Díky investicím z evropských fondů se vybudovalo 4 526 km 
nových kanalizačních řadů a  postavilo nebo modernizovalo 
147 čistíren odpadních vod. Více než 600 tisíc obyvatel 
je nově připojeno na moderní kanalizaci, což přispívá ke 
kvalitnějšímu životnímu prostředí v  České republice. Jen 
v povodí Vltavy došlo ke snížení znečistění vody u některých 
čistíren o desítky procent, a to i v situaci, kdy se znečištění 
měří ve vzdálenosti několika kilometrů od dané čistírny.

Vzdělávání – základní a střední školy
V  minulém programovém období získalo podporu 
z  evropských fondů 90 % základních a  75 % středních 
škol. Projekty byly zaměřené na zlepšení podmínek pro 
vzdělávání, zejména ve čtenářské a informační gramotnosti, 
matematiky, výuky cizích jazyků a  dále pak na vybavení 
učeben a  laboratoří přírodních věd, nebo na využívání 
ICT. 86 % zástupců škol odhaduje, že projekt v  jejich škole 
přispěl k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Nejvýznamnější 
přínosy pozorovali v oblasti informačních a komunikačních 
technologií (97 %) a jazyků (91 %).

Podnikání
Prostředky evropských fondů pomohly mnoha podnikům 
překonat období ekonomické krize v  letech 2008 a  2009. 
Projekty firem zaměřené na inovace a vývoj nových produktů 
pomohly udržet více pracovních míst (např. formou 
zkrácených úvazků), než ve srovnatelných nepodpořených 
firmách. Z  podpořených podniků 61 % uvedlo, že se jim 
podařilo získat konkurenční výhodu a  91 % podpořených 
podniků uvedlo na trh nový produkt. Díky investicím stoupla 
u zkoumaných podniků výrobní kapacita o 25 %.

Podpora vědeckotechnických oborů
Interaktivní centra zaměřená na popularizaci vědeckotechnických 
oborů navštívilo v roce 2015 více než 1,5 milionu návštěvníků. 
Mezi lety 2009 a 2015 se i díky těmto aktivitám zvýšil podíl 
studentů přihlášených na technické a  přírodovědné obory 
o cca 5 %.

Zdroj: monitorovací a hodnotící zprávy


