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Vážení spoluobčané,
tato publikace by měla zájemcům o dotace 
z evropských fondů nabídnout užitečné  
a praktické informace a zároveň usnadnit orientaci 
v možnostech, které skýtá Regionální operační 
program regionu soudržnosti Jihozápad.

Pro plánovací období 2007 – 2013 přináší tento 
program do Jihočeského a Plzeňského kraje 
výjimečnou šanci využít 17 mld. Kč (necelých  
620 mil. EUR) pro uskutečnění projektů, jejichž 
smyslem je přispět k větší dynamice rozvoje obou 
krajů.

Jako pozitivní vnímám tu skutečnost, že regionální 
operační programy jsou tentokrát řízeny přímo  
v regionech. Znamená to, že o způsobu rozdělení 
finančních prostředků, cíleně určených pro regiony, 
se bude rozhodovat s daleko detailnější znalostí 
specifik jednotlivých krajů, jejich měst i obcí. Od 
realizace Regionálního operačního programu 
regionu soudržnosti Jihozápad si proto slibujeme 
lepší a efektivnější zacílení podpory z Evropské 
unie, tedy možnost směřovat finanční prostředky 
právě tam, kde to náš region nejvíce potřebuje  
a kde má své priority. Věřím, že v tomto úsilí 
budeme maximálně úspěšní.

Úvodní slovo 
předsedy 
Regionální rady 
regionu soudržnosti 
Jihozápad 
a hejtmana 
Plzeňského kraje 
MUDr. Petra 
Zimmermanna

Vážení čtenáři,
je mou milou povinností představit Vám brožuru 
s informacemi o Regionálním operačním 
programu regionu soudržnosti Jihozápad, jehož 
prostřednictvím má náš region v nadcházejících 
sedmi letech velkou příležitost nastartovat řadu 
projektů, které výrazně přispějí k rozvoji i atraktivitě 
našeho regionu.

I když se životní úroveň a ekonomická prosperita 
regionu neodvíjejí pouze od dotací, určitě bychom 
měli těchto financí plně využít. Snažili jsme se proto 
Regionální operační program Jihozápad postavit 
tak, aby pomohl posunout náš společný region, 
tedy kraje Plzeňský a Jihočeský, dále v oblasti 
dopravy, sociálních věcí, zdravotnictví, školství 
a cestovního ruchu a přispěl také k rozvoji jejich 
měst a obcí. Stejně tak věřím, že se nám podaří 
evropské prostředky rozdělit správně a účelně a že 
za sedm let uvidíme řadu úspěšných projektů, které 
se právě díky těmto dotacím podařilo uskutečnit.
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Co jsou fondy Evropské unie? 
Fondy EU jsou nástrojem pro realizaci 
politiky hospodářské a sociální soudržnosti 
Evropské unie, která má za cíl snižování 
rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů  
a členských států EU a míry zaostávání 
nejvíce znevýhodněných regionů.

Česká republika se řadí mezi státy Evropské 
unie s nižší ekonomickou výkonností  
a v období 2007-2013 může ke zlepšení 
životní úrovně svých obyvatel čerpat  
z fondů EU přibližně 26,7 miliard , což 
je zhruba 752,7 miliard Kč. Pro srovnání: 
výše rozpočtu ČR pro rok 2007 je 1 040,8 
miliard Kč. Podpora z fondů EU, kterou 
může Česká republika v období 2007-
2013 čerpat, tak odpovídá 74 % státního 
rozpočtu ČR roku 2007. 

Kdo může žádat o peníze? 
Projekty mohou předkládat obce, kraje, 
ministerstva, podnikatelé, vlastníci dopravní 
infrastruktury, neziskové organizace, školy, 
výzkumná centra a další. 

Jak jsou finanční prostředky rozdělovány? 
Prostředky jsou rozděleny do tří fondů: 
  Evropského fondu pro regionální 

    rozvoj (ERDF) 
  Evropského sociálního fondu 
  Fondu soudržnosti (FS) 

Projekty spolufinancované z fondů EU jsou 
realizovány prostřednictvím tématických  
a regionálních operačních programů. 

Operační programy
V období 2007-2013 bude v České republice 
využíváno 26 operačních programů, které 
jsou rozděleny mezi tři cíle politiky HSS: 

Cíl Konvergence 
Podpora hospodářského a sociálního rozvoje 
méně vyspělých regionů a členských států. 
V České republice pod něj spadají všechny 
regiony soudržnosti s výjimkou Hl. m. 
Prahy a je realizovaný prostřednictvím osmi 
tematických operačních programů a sedmi 
regionálních operačních programů. Na cíl 
Konvergence připadá v České republice 
25,89 mld.  (cca 730,00 mld. Kč).

FONDY EVROPSKÉ UNIE

Sedm regionálních operačních programů 
(ROP) na úrovni regionů soudržnosti NUTS II 
(4,66 mld. , téměř 131,38 mld. Kč)

  ROP NUTS II Jihovýchod
  ROP NUTS II Jihozápad 
  ROP NUTS II Moravskoslezsko 
  ROP NUTS II Severovýchod 
  ROP NUTS II Severozápad
  ROP NUTS II Střední Čechy  
  ROP NUTS II Střední Morava 
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Osm tématických operačních programů 
(21,23 mld. , téměř 598,62 mld. Kč): 

  Integrovaný operační program 
  OP Doprava 
  OP Lidské zdroje a zaměstnanost 
  OP Podnikání a inovace 
  OP Technická pomoc
  OP Výzkum a vývoj pro inovace 
  OP Vzdělávání pro 

    konkurenceschopnost 
  OP Životní prostředí 



Cíl Regionální konkurenceschopnost  
a zaměstnanost 
Podpora regionů, které nespadají pod 
Konvergence. V České republice pod 
něj spadá Hl. m. Praha se dvěma 
operačními programy. Na cíl Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost 
připadá v České republice 0,42 mld.  (cca 
11,73 mld. Kč). 

  OP Praha Konkurenceschopnost 
  OP Praha Adaptabilita 

Cíl Evropská územní spolupráce 
Podpora přeshraniční, meziregionální  
a nadnárodní spolupráce regionů. V České 
republice pod něj spadají všechny regiony 
a podporu lze čerpat z devíti operačních 
programů. Na cíl Evropská územní 
spolupráce připadá v České republice 0,39 
mld.  (cca 10,89 mld. Kč).

  OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 
  OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 
  OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 
  OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko 
  OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko 
  OP Meziregionální spolupráce (všechny státy 

EU, Norsko a Švýcarsko) 
  OP Nadnárodní  spolupráce  (ČR,  Rakousko, 

Polsko, část Německa, Maďarsko, Slovinsko, 
Slovensko, část Itálie a z nečlenských zemí část 
Ukrajiny) 
  Síťový   operační   program  ESPON 2013 

(všechny členské státy, Norsko, Švýcarsko, 
Lichtenštejnsko, Island, kandidátské státy EU) 
  Síťový   operační   program   INTERACT II 

(všechny členské státy)

Více na www.strukturalni-fondy.cz

Alokace pro ČR 2007 - 2013 podle operačních programů
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Operační program , běžné ceny

Podnikání a inovace 3 041 312 546

Výzkum a vývoj pro inovace 2 070 680 884

Životní prostředí 4 917 867 098

Doprava 5 759 081 203

Integrovaný operační program 1 582 390 162

Regionální operační programy 4 659 031 986

Technická pomoc 247 783 172

Lidské zdroje a zaměstnanost 1 837 421 405

Vzdělávání pro konkurenchopnost 1 828 714 781

Praha - Konkurenceschopnost 234 936 005

Praha - Adaptabilita 108 385 242



Region soudržnosti Jihozápad
Regionální operační program NUTS II Jihozápad je 
určen pro region soudržnosti Jihozápad sestávající 
z Jihočeského a Plzeňského kraje. Zaměřuje se na 
zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu 
včetně modernizace prostředků veřejné dopravy, 
podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního 
ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch 
a zlepšování podmínek k životu v obcích a na 
venkově především prostřednictvím zkvalitnění 
vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury.

Regionální operační program regionu 
soudržnosti Jihozápad – evropská šance pro 
region

Nové programové období 2007 – 2013 přináší 
změny v regionálních operačních programech 
ČR. Jeden Společný regionální operační program 
(SROP) je nahrazen sedmi regionálními operačními 
programy v rámci jednotlivých regionů soudržnosti 
NUTS II. Všechny činnosti spojené s řízením 
programu, konzultace a sběr projektů, jejich 
hodnocení, realizaci a kontrolu provádí Regionální 
rada regionu soudržnosti Jihozápad.

Regionální operační program NUTS II Jihozápad 
(ROP JZ) spadá mezi regionální operační programy 
v cíli Konvergence a je pro něj vyčleněno téměř 
17 mld. Kč. 

ROP JZ obsahuje 4 prioritní osy rozdělující 
operační program na logické celky, a ty jsou 
dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí 
podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou 
být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.

REGION SOUDRŽNOSTI JIHOZÁPAD
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REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM JIHOZÁPAD

Jihozápad

Severozápad

Praha

Střední Čechy

Severovýchod

Jihovýchod

Moravskoslezsko

Střední M
orava



65

33% - stabilizace a rozvoj 
měst a obcí

44% - dostupnost center

20% - rozvoj 
cestovního ruchu

3% - technická pomoc

Struktura ROP Jihozápad, % rozdělení finančních prostředků do jednotlivých prioritních os:

Globální cíl ROP Jihozápad

Specifický cíl 1

Zlepšit dostupnost center 
osídlení z dalších obcí a 

měst regionu, z center mimo 
region, a také zlepšit vazby 

uvnitř regionu

Specifický cíl 2

Aktivizovat rozvojový 
potenciál nadregionálních 

a regionálních center a 
stabilizovat venkovské oblasti 
vyváženým rozvojem sídelních 

funkcí měst a obcí

Specifický cíl 3

Zlepšit využití primárního 
potenciálu území a posílit 

ekonomický význam 
udržitelného cestovního 

ruchu

Specifický cíl 4

Zajistit efektivní čerpání 
prostředků ROP NUTS 
II Jihozápad a podpořit 

absorpční schopnost regionu

Prioritní osa 1
Dostupnost center

Prioritní osa 2
Stabilizace a rozvoj měst 

a obcí

Prioritní osa 3
Rozvoj cestovního ruchu

Prioritní osa 4
Technická pomoc

Oblasti podpory:

 1.1  Modernizace 
regionální silniční sítě 
1.2  Rozvoj infrastruktury 
pro veřejnou dopravu

 1.3  Modernizace 
vozového parku veřejné 
dopravy

  1.4  Rozvoj regionálních 
letišť

 1.5  Rozvoj místních 
komunikací

Oblasti podpory:

  2. 1  Integrované projekty 
rozvojových center

  2.2  Rozvojové projekty 
spádových center

 2.3  Revitalizace částí 
měst a obcí

  2.4  Rozvoj infrastruktury 
základního, středního 
a vyššího odborného 
školství

  2.5  Rozvoj infrastruktury 
pro sociální integraci

  2.6  Rozvoj zdravotnické 
péče

Oblasti podpory:

  3.1  Rozvoj infrastruktury 
cestovního ruchu

  3.2  Revitalizace památek 
a využití kulturního 
dědictví v cestovním 
ruchu

  3.3  Rozvoj služeb 
cestovního ruchu, 
marketingu a produktů 
cestovního ruchu

Oblasti podpory:

  4.1  Podpora řídících, 
implementačních a 
kontrolních úkolů řídícího 
orgánu

  4.2  Podpora zvyšování 
absorpční kapacity 
regionu

Alokace finančních 
prostředků z EU:

275,7 mil.  (44%)

Alokace finančních 
prostředků z EU:

201,4 mil.  (33%)

Alokace finančních 
prostředků z EU:

123,9 mil.  (20%)

Alokace finančních 
prostředků z EU:
18,6 mil.  (3%)



1.1 Modernizace regionální silniční sítě

Typy podporovaných aktivit: Kdo může být příjemcem podpory:

  rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba 
souvislých úseků silnic II. a III. třídy pro zlepšení 
dostupnosti center a jejich napojení na 
nadřazenou silniční síť
  rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba 

silnic II. a III. třídy ke hraničním přechodům
  odstraňování bodových závad na silnicích II. a III. 

třídy (např. křižovatky, přejezdy, mosty)
  výstavba nových silnic II. a III. třídy vyvolaná 

modernizací nadřazené silniční sítě
  výstavba, rekonstrukce nebo modernizace silnic 

II. a III. třídy pro napojení nových rozvojových 
ploch
  modernizace frekventovaných silnic II. a III. třídy 

v blízkosti sídel za účelem snížení negativních vlivů 
dopravy na obyvatelstvo (obchvaty apod.)

  kraje podle zákona č.129/2000 Sb.
  organizace zřizované nebo zakládané kraji 

podle § 23 a dalších zákona č. 250/2000 Sb.
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Prioritní osa 1 - Dostupnost center
Region Jihozápad má pro období 2007 – 2013 na zlepšení dostupnosti center k dispozici 7,5 miliard 
Kč z evropských zdrojů. 

Podporovány jsou projekty směřující ke zlepšení dopravní dostupnosti center osídlení z dalších obcí  
a měst regionu, z center mimo region a také ke zlepšení vazeb uvnitř regionu.



1. 2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu

Typy podporovaných aktivit: Kdo může být příjemcem podpory:

  modernizace, popř. výstavba železničních stanic 
a zastávek
  modernizace, popř. výstavba autobusových 

nádraží a zastávek
  výstavba nebo modernizace dopravních 

terminálů pro veřejnou dopravu
  výstavba nebo modernizace parkovišť pro 

přestup na veřejnou dopravu
  budování nebo modernizace informačních 

systémů ve veřejné dopravě
  technické prostředky pro rozvoj integrovaných 

dopravních systémů
Dále je podporována:
  Příprava koncepcí, studií a projektů zaměřených 

na řešení rozvoje dopravní obslužnosti v regionu  
a jeho částech včetně přípravy nezbytné související 
dokumentace

  kraje podle zákona č. 129/2000 Sb.
  organizace zřizované nebo zakládané 

kraji a obcemi podle § 23 a dalších zákona č. 
250/2000 Sb.
  obce podle zákona č. 128/2000 Sb.
  dobrovolné svazky obcí podle § 46 a dalších 

zákona č. 128/2000 Sb.
  provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy 

podle zákona č. 266/1994 Sb.
  dopravci ve veřejné linkové dopravě podle 

zákona č. 111/ 1994 Sb.

1.3 Modernizace vozového parku veřejné dopravy

Typy podporovaných aktivit: Kdo může být příjemcem podpory:

  nákup, popř. modernizace kolejových vozidel 
pro přepravu osob
  nákup jiných než kolejových vozidel pro 

přepravu osob
  přestavba autobusů na ekologický pohon 

využívající případně i alternativní paliva

  kraje podle zákona č. 129/2000 Sb.
  organizace zřizované nebo zakládané kraji 

a obcemi podle § 23 a dalších zákona 
č. 250/2000 Sb.
  obce podle zákona č. 128/2000 Sb. 
  dobrovolné svazky obcí podle § 46 a dalších 

zákona č. 128/2000 Sb.
  provozovatelé drážní dopravy podle zákona 

č. 266/1994 Sb.
  dopravci ve veřejné linkové dopravě podle 

zákona č. 111/ 1994 Sb.

1.4 Rozvoj regionálních letišť

Typy podporovaných aktivit: Kdo může být příjemcem podpory:

  výstavba, rekonstrukce a modernizace 
infrastruktury veřejných regionálních letišť
  napojení veřejných letišť na silniční síť
  zlepšení technického a bezpečnostního 

vybavení regionálních letišť

  kraje podle zákona č.129/2000 Sb.
  organizace zřizované nebo zakládané 

kraji a obcemi podle § 23 a dalších zákona 
č. 250/2000 Sb.
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Rozdělení prostředků prioritní osy 1 do jednotlivých oblastí podpory 
(procentuálně jednotlivé oblasti vzhledem k jejich součtu): 

1.5 Rozvoj místních komunikací

Typy podporovaných aktivit: Kdo může být příjemcem podpory:

  výstavba, rekonstrukce nebo modernizace 
místních komunikací pro napojení nových 
rozvojových ploch
  odstraňování bodových závad na místních 

komunikacích (např. křižovatky, přejezdy, mosty)
  rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba 

místních komunikací pro zvýšení bezpečnosti 
dopravy
  rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba 

místních komunikací pro zlepšení dostupnosti částí 
obcí
  výstavba místních komunikací vyvolaná 

modernizací silniční sítě

  obce podle zákona č. 128/2000 Sb.
  organizace zřizované nebo zakládané 

obcemi podle § 23 a dalších zákona č. 250/2000 
Sb.
  dobrovolné svazky obcí podle § 46 a dalších 

zákona č.128/2000 Sb.

Rozvoj místních komunikací – 14%

Rozvoj infrastruktury pro 
veřejnou dopravu – 2%

Modernizace regionální 
silniční sítě – 69%

Modernizace 
vozového parku 
veřejné dopravy 
– 8%

Rozvoj regionálních letišť – 7%



2.1 Integrované projekty rozvojových center

Typy podporovaných aktivit: Kdo může být příjemcem podpory:

- ve městech s počtem obyvatel nad 50 000, 
zaměřené na:
  sanace a revitalizace zanedbaných areálů, 

objektů a ploch v sídlech
  revitalizace centra města a památkově 

chráněných objektů a území
  příprava rozvojových území pro podnikání

a služby
  výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů 

občanské vybavenosti, objektů pro kulturu a volný 
čas
  výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů 

vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury
  výstavba, rekonstrukce a modernizace místních 

komunikací
  modernizace a rozvoj sítě městské hromadné 

dopravy
  management a koordinace aktivit IPRM

  statutární města Plzeň a České Budějovice
  kraje podle zákona č. 129/2000 Sb. (jen 

pokud budou svůj projekt realizovat v rámci IPRM 
na správním území města Plzeň nebo České 
Budějovice)
  organizace zřizované nebo zakládané kraji 

a obcemi podle § 23 a dalších zákona 
č. 250/2000 Sb. (jen pokud budou svůj projekt 
realizovat v rámci IPRM na správním území města 
Plzeň nebo České Budějovice)
  školy a školská zařízení zřizovaná nebo 

zakládaná kraji a obcemi podle § 8 zákona 
č. 561/2004 Sb.a podle § 23 a dalších zákona 
č. 250/2000 Sb. (jen pokud budou svůj projekt 
realizovat v rámci IPRM na správním území města 
Plzeň nebo České Budějovice)
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Prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Region Jihozápad má pro období 2007 – 2013 na stabilizaci a rozvoj měst a obcí k dispozici 5,5 miliard 
Kč z evropských zdrojů. 

Podporovány jsou rozvojové projekty s výraznými pozitivními efekty na zvyšování kvality života obyvatel 
a zlepšování životního prostředí.



Typy podporovaných aktivit: Kdo může být příjemcem podpory:

  církevní školy a školská zařízení, soukromé 
školy a školská zařízení, školské právnické 
osoby, podle § 8 zákona č. 561/2004 Sb. (jen 
pokud budou svůj projekt realizovat v rámci IPRM 
na správním území města Plzeň nebo České 
Budějovice)
  nestátní neziskové organizace podle zákona 

č. 83/1990 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona 
č. 3/2002 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona 
č. 111/1998 Sb. a zákona č. 341/2005 Sb.:
– občanská sdružení
– obecně prospěšné společnosti
– církevní právnické osoby
– nadace
– vysoké školy
– veřejné výzkumné organizace
(jen pokud budou svůj projekt realizovat v rámci 
IPRM na správním území města Plzeň nebo České 
Budějovice)
  fyzické osoby (jen pokud budou svůj projekt 

realizovat v rámci IPRM na správním území města 
Plzeň nebo České Budějovice)

  obchodní společnosti založené dle zákona 
513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) (jen pokud 
budou svůj projekt realizovat v rámci IPRM 
na správním území města Plzeň nebo České 
Budějovice)

2. 2 Rozvojové projekty spádových center

Typy podporovaných aktivit: Kdo může být příjemcem podpory:

- ve městech a obcích s počtem obyvatel 5000 
– 49 999:
  sanace a revitalizace zanedbaných areálů, 

objektů a ploch v sídlech
  stavební obnova a dostavba veřejných 

prostranství, vč. architektonických prvků
  revitalizace centra města a památkových 

chráněných objektů a území
  výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů 

občanské vybavenosti, objektů pro kulturu, volný 
čas, komunitní život a veřejný sektor
  značení a úpravy veřejných prostranství 

a objektů občanské vybavenosti pro zdravotně 
postižené

  obce podle zákona č. 128/2000 Sb., s počtem 
obyvatel 5000 – 49 999
  organizace zřizované nebo zakládané 

oprávněnými obcemi (viz předchozí bod) podle 
§ 23 a dalších zákona č. 250/2000 Sb.
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2.3 Revitalizace částí měst a obcí

Typy podporovaných aktivit: Kdo může být příjemcem podpory:

- ve městech a obcích s počtem obyvatel 
500 – 4 999:
  sanace a revitalizace zanedbaných areálů, 

objektů a ploch v sídlech
  stavební obnova a dostavba veřejných 

prostranství, včetně architektonických prvků
  revitalizace centra města a památkových 

chráněných objektů a území
  výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů 

občanské vybavenosti, objektů pro kulturu, volný 
čas, komunitní život a veřejný sektor
  značení a úpravy veřejných prostranství 

a objektů občanské vybavenosti pro zdravotně 
postižené

  obce podle zákona č. 128/2000 Sb., s počtem 
obyvatel 500 – 4 999
  organizace zřizované nebo zakládané 

oprávněnými obcemi (viz předchozí bod) podle 
§ 23 a dalších zákona č. 250/2000 Sb.

2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

Typy podporovaných aktivit: Kdo může být příjemcem podpory:

  výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů 
škol a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě 
výuky
  pořízení a modernizace vybavení škol 

a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky

  kraje podle zákona č. 129/2000 Sb.
  obce podle zákona č. 128/2000 Sb.
  školy a školská zařízení zřizovaná nebo 

zakládaná kraji a obcemi podle § 8 zákona 
č. 561/2004 Sb. a podle § 23 a dalších zákona 
č. 250/2000 Sb.
  církevní školy a školská zařízení, soukromé 

školy a školská zařízení, školské právnické 
osoby, podle § 8 zákona č. 561/2004 Sb.

2.5 Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci

Typy podporovaných aktivit: Kdo může být příjemcem podpory:

  rozvoj sítě sociálních služeb
  výstavba, rekonstrukce a modernizace 

objektů zařízení sloužících skupinám ohrožených 
vyloučením ze společnosti
  výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení 

zařízení péče o seniory
  nákup a modernizace vybavení zařízení 

sociálních služeb
  výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů 

zařízení předškolní a mimoškolní péče o děti
  

  kraje podle zákona č. 129/2000 Sb. 
  obce podle zákona č. 128/2000 Sb.
  dobrovolné svazky obcí podle § 46 a dalších 

zákona č. 128/2000 Sb.
  organizace zřizované nebo zakládané kraji 

a obcemi podle § 23 a dalších zákona 
č. 250/2000 Sb., kteří jsou poskytovateli sociálních 
služeb uvedení v registru podle zákona 
č. 108/2006 Sb.
  školy a školská zařízení zřizovaná nebo 

zakládaná kraji a obcemi podle § 8 zákona 
č. 561/2004 Sb. a podle § 23 a dalších zákona 
č. 250/2000 Sb.
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Typy podporovaných aktivit: Kdo může být příjemcem podpory:

  církevní školy a školská zařízení, soukromé 
školy a školská zařízení, školské právnické 
osoby podle § 8 zákona č. 561/2004 Sb.
  poskytovatelé sociálních služeb uvedení 

v registru podle zákona č. 108/2006 Sb., jejichž 
zřizovatelem není stát

2.6 Rozvoj zdravotnické péče

Typy podporovaných aktivit: Kdo může být příjemcem podpory:

  výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů 
zdravotnických zařízení
  rozvoj sítě neodkladné přednemocniční péče 

(zdravotnické záchranné služby)
  nákup a modernizace vybavení zdravotnických 

zařízení

  kraje podle zákona č. 129/2000 Sb.
  obce podle zákona č. 128/2000 Sb.
  organizace zřizované nebo zakládané kraji 

a obcemi podle § 23 a dalších zákona 
č. 250/2000 Sb., kteří jsou provozovateli 
nestátních zdravotnických zařízení podle zákona 
č. 160/1992 Sb.
  dobrovolné svazky obcí podle § 46 a dalších 

zákona č. 128/2000 Sb.
  nestátní zdravotnická zařízení podle zákona 

č. 160/1992 Sb., tj. fyzické, právnické, příp. fyzické 
osoby s odborným zástupcem

1211

Rozdělení prostředků prioritní osy 2 do jednotlivých oblastí podpory
(procentuálně jednotlivé oblasti vzhledem k jejich součtu): 

Integrované projekty 
rozvojových center – 20,5%

Rozvoj zdravotnické péče – 17%

Rozvojové projekty 
spádových center – 19%

Rozvoj 
infrastruktury pro 
sociální integraci 
– 15%

Rozvoj infrastruktury základního, středního a 
vyššího odborného školství – 17%

Revitalizace částí měst a obcí – 11,5%



3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

Typy podporovaných aktivit: Kdo může být příjemcem podpory:

  výstavba a rekonstrukce turistických cest (pěší 
stezky, cyklostezky, hipostezky, vodní cesty, přístavy 
či přístaviště), včetně doprovodné infrastruktury a 
značení
  výstavba a rekonstrukce sportovně-rekreační 

vybavenosti pro cestovní ruch
  výstavba a rekonstrukce kulturní vybavenosti 

pro cestovní ruch
  výstavba, rekonstrukce a modernizace 

ubytovacích kapacit
  výstavba, rekonstrukce a modernizace , zařízení 

pro kongresovou turistiku
  výstavba a modernizace zařízení (stavebních 

objektů včetně vybavení) určených pro lázeňské a 
další ozdravné pobyty (wellness)
  výstavba a modernizace infrastruktury související 

s lázeňským a wellness provozem
  úprava prostranství a pěších zón ve vnitřních 

územích lázeňských míst
 

  kraje podle zákona č. 129/2000 Sb.
  obce podle zákona č. 128/2000 Sb.
  dobrovolné svazky obcí podle § 46 a dalších 

zákona č. 128/2000 Sb.
  organizace zřizované nebo zakládané kraji 

a obcemi podle § 23 a dalších ve znění zákona 
č. 250/2000 Sb.
  nestátní neziskové organizace podle zákona 

č. 83/1990 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona 
č. 3/2002 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb.:
– občanská sdružení
– obecně prospěšné společnosti
– církevní právnické osoby
– nadace
  malí a střední podnikatelé (MSP) podle 

definice Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění 
Nařízení Komise (ES) č. 364/2004, o použití článků 
87 a 88 Smlouvy o ES u státní podpory malého 
a středního podnikání pouze subjekty podnikající 
minimálně dva roky
  zájmová sdružení právnických osob podle § 

20f až § 20i Občanského zákoníku s tím, 
že podnikají minimálně 2 roky
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Prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu
Region Jihozápad má pro období 2007 – 2013 na rozvoj cestovního ruchu k dispozici 3,4 miliardy Kč 
z evropských zdrojů. 

Podporovány jsou projekty směřující ke zlepšení využití primárního potenciálu území  a k posílení 
ekonomického významu udržitelného cestovního ruchu.



3. 2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v cestovním ruchu

Typy podporovaných aktivit: Kdo může být příjemcem podpory:

  stavební rekonstrukce kulturních, historických 
a technických památek
  komplexní úpravy infrastruktury nebo veřejných 

prostranství v památkově chráněných území, 
v areálech památkově chráněných objektů nebo 
na přilehlých plochách
  budování doprovodných informačních systémů 

a značení památkově chráněných území a objektů
  restaurování movitých kulturních památek
  pořízení vybavení na podporu nového využití 

památkově chráněných objektů

  kraje podle zákona č. 129/2000 Sb.
  obce podle zákona č. 128/2000 Sb.
  dobrovolné svazky obcí podle § 46 a dalších 

zákona č. 128/2000 Sb.
  organizace zřizované nebo zakládané kraji 

a obcemi podle § 23 a dalších ve znění zákona 
č. 250/2000 Sb.
  nestátní neziskové organizace podle zákona 

č. 83/1990 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona
 č. 3/2002 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb.:
– občanská sdružení
– obecně prospěšné společnosti
– církevní právnické osoby
– nadace
  malí a střední podnikatelé (MSP) podle 

definice Nařízení Komise (ES) č. 70/2001ve znění 
Nařízení Komise (ES) č. 364/2004, použití článků 
87 a 88 Smlouvy o ES u státní podpory malého 
a středního podnikání pouze subjekty podnikající 
minimálně 2 roky
  zájmová sdružení právnických osob podle 

§ 20f až § 20i Občanského zákoníku s tím, že 
podnikají minimálně 2 roky

3.3 Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu

Typy podporovaných aktivit: Kdo může být příjemcem podpory:

  služby na podporu rozvoje cestovního ruchu
  zavádění ICT v oblasti řízení a propagace 

cestovního ruchu (např. budování a rozvoj 
internetových informačních systémů cestovního 
ruchu, tvorba rezervačních a objednávkových 
systémů)
  propojení nabídky atraktivit a služeb do celků 

vytvářejících produkty cestovního ruchu
  podpora marketingových aktivit v cestovním 

ruchu

  kraje podle zákona č. 129/2000 Sb.
  obce podle zákona č. 128/2000 Sb.
  dobrovolné svazky obcí podle § 46 a dalších 

zákona č. 128/2000 Sb.
  organizace zřizované nebo zakládané kraji 

a obcemi podle § 23 a dalších ve znění zákona 
č. 250/2000 Sb.
  nestátní neziskové organizace podle zákona 

č. 83/1990 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona 
č. 3/2002 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb.:
– občanská sdružení
– obecně prospěšné společnosti
– církevní právnické osoby
– nadace
  malí a střední podnikatelé (MSP) podle 

definice Nařízení Komise (ES) č. 70/2001ve znění 
Nařízení Komise (ES) č. 364/2004, použití článků 
87 a 88 Smlouvy o ES u státní podpory malého 
a středního podnikání pouze subjekty podnikající 
minimálně 2 roky
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Typy podporovaných aktivit: Kdo může být příjemcem podpory:

  zájmová sdružení právnických osob podle 
§ 20f až § 20i Občanského zákoníku s tím, že 
podnikají minimálně 2 roky
  Hospodářská komora ČR a její složky podle 

§ 3 zákona č. 301/1992 Sb.

FINANCOVÁNÍ ROP JIHOZÁPAD

Rozdělení prostředků prioritní osy 3 do jednotlivých oblastí podpory
(procentuálně jednotlivé oblasti vzhledem k jejich součtu): 

Jak je ROP regionu soudržnosti 
Jihozápad financován?
ROP Jihozápad je financován z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Na 
Regionální operační program Jihozápad je 
z fondů EU vyčleněno 619,65 mil.  (téměř 
17 mld. Kč), což činí přibližně 2,32 % 
veškerých prostředků určených z fondů 
EU pro Českou republiku. Z českých 
veřejných zdrojů má být navíc financování 
programu navýšeno o dalších 109,35  
mil. .

Revitalizace památek a využití kulturního 
dědictví v cestovním ruchu – 26%

Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a 
produktů cestovního ruchu – 6%

Rozvoj infrastruktury 
cestovního ruchu – 68%
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INFORMACE PRO ŽADATELE

Kontakt:
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti 
Jihozápad
Jeronýmova 1750/21
370 01 České Budějovice

Územní odbor implementace programu 
Plzeň
Americká 2719/3
301 00 Plzeň

Kde získáte informace?
Program je řízen na regionální úrovni 
prostřednictvím Regionální rady regionu 
soudržnosti Jihozápad.

O výběru projektů, kterým bude poskytnuta 
dotace, rozhoduje Výbor Regionální rady.

Konzultace, příjem projektů, jejich hodnocení 
a financování zajišťuje Úřad Regionální rady. 
Sídlí v Českých Budějovicích, územní pracoviště 
má také v Plzni.

VIZUÁLNÍ STYL ROP JIHOZÁPAD

Po celé programovací období se budete setkávat 
s logotypem Regionálního operačního programu 
Jihozápad, který vytváří identitu ROP Jihozápad  
a přispívá k jeho propagaci.

Obrazová část loga odráží tři hlavní skutečnosti:
1. Znázorňuje existenci tří základních prioritních os  
v rámci ROP Jihozápad. Každé prioritní ose byla 
přidělena jedna za tří základních barev logotypu. 
Modrá barva, jako modrý signál pro infrastrukturu, 
je přiřazena první ose „Dostupnosti center“. Zelená 
barva dávající zelenou rozvoji měst a obcí představuje 
druhou osu „Stabilizace a rozvoj měst a obcí“. Žlutá 
barva, jako symbol slunce a energie, pak znázorňuje 
třetí osu „Rozvoj cestovního ruchu“. 

2. Symbol představuje tři překrývající se listy 
dokumentů. 

3. Odráží skutečnost, že významnou část území 
regionu tvoří pohoří (Šumava, Novohradské hory, 
Český les). 

Pro použití loga ROP JZ byl vypracován Manuál 
vizuálního stylu ROP JZ, který je souborem závazných 
předpisů, příkladů a doporučení, jak aplikovat logo  
a jednotlivé prvky jednotného vizuálního stylu  
v praxi.

Po celé programovací období se budete setkávat 
s logotypem Regionálního operačního programu 
Jihozápad, který vytváří identitu ROP Jihozápad  
a přispívá k jeho propagaci.
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1. Přesné plány cesta k úspěchu! Udělejte 
si jasnou představu o tom, jaký projekt chcete 
realizovat. Projekt usilující o „evropské“ peníze je 
komplexně pojatý záměr, který zahrnuje finance, 
marketing, provozní stránku, projektový tým atd.

2. Konzultujte, konzultujte, konzultujte! Jen 
tak zjistíte, zda budete moci svůj projekt předložit. 
Rozhodnete-li se využít služeb komerčního 
poradce, vybírejte z více nabídek. Konzultace 
vám pomohou vyřešit nejasnosti a vyhnout se tak  
případným problémům.

3. Chybami se člověk učí!  Poučte se z chyb Vašich 
předchůdců a inspirujte se dobře zrealizovanými 
projekty. Ptejte se, jaké byly nejčastější důvody 
vyřazení projektů v minulých letech.

4. Štěstí přeje připraveným! Seznamte se dobře 
s podmínkami programu a jednotlivých výzev. 
Zvažte časové a odborné možnosti své a svého 
týmu. Mějte na paměti, že nesprávně vypracovaný 
projekt Vás připraví o šanci získat dotaci.

5. Dodržujte pravidla! Jejich nedodržení 
může vést k vyřazení projektu. Rozvrhněte 
si etapy projektu (věcně, časově i finančně)  
a s dostatečným předstihem si zajistěte věrohodné 
financování projektu. Seznamte se s pravidly 
pro výběr dodavatelů a požadavky na finanční 
zajištění projektu. Spolufinancování a počáteční 
předfinancování bude na Vás.

6. Vsaďte na profesionály! Nemáte-li sílu nebo 
čas žádost vypracovat vlastními silami, obraťte se 
na komerčního zpracovatele. Dříve než si firmu 

vyberete, nechte si o ní předložit reference. 
Pravidla spolupráce si vyjasněte hned na začátku 
a dostatečně ošetřete ve smlouvě. Rozhodně se 
vyplatí kontrolovat odváděnou práci a nepřebírat 
dílo ve spěchu!

7. Nenechávejte nic na poslední chvíli! Žádost 
o dotaci obsahuje řadu příloh, jejichž získání je 
časově náročné, např. rozhodnutí stavebního 
úřadu, zpracování studie proveditelnosti atd. 
Sežeňte si tedy potřebné přílohy ještě před 
vyhlášením výzvy. Vyplňování elektronické žádosti 
nenechávejte až na poslední den.

8. Dodržujte formální předepsanou úpravu 
projektu! Pomůže Vám Příručka pro žadatele, 
základní dokument, který Vás krok za krokem 
povede směrem k získání dotace.

9. Schválením žádosti práce nekončí. To 
nejtěžší totiž není projekt napsat, ale úspěšně ho 
zrealizovat. Mějte na paměti, že Váš projekt musí 
po dobu pěti let sloužit k tomu účelu, za jakým 
byl schválen.

10. Nenechte se odradit! Pokud je Váš projekt 
v prvním kole neúspěšný, máte možnost ho 
přepracovat a předložit v dalších výzvách.

Držíme Vám palce při zpracování Vašeho projektu 
a těšíme se na viděnou při konzultacích.

Desatero úspěšného žadatele
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ZÁVĚR

Závěrečné slovo ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti 
Jihozápad JUDr. Jiřího Trnky 

Regionální operační program regionu soudržnosti Jihozápad je velkou příležitostí 
pro rozvoj regionu. Přináší podporu v rozvoji investic zejména v oblastech, které 
směřují ke zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu a umožňující 
dlouhodobý růst kvality života jeho obyvatel. 

Důležitou roli bude mít po celé programové období i Úřad Regionální rady regionu 
soudržnosti Jihozápad, který zabezpečuje úkoly spojené s funkcí řídícího orgánu 
Regionálního operačního programu, tedy celý proces administrace projektů 
– od nastavení všech systémů implementace Regionálního operačního programu 
Jihozápad přes konzultace se žadateli, kontrolu a monitoring projektů až  

k proplácení jednotlivých projektů. 

Po celé přípravné období jsme se snažili pro potenciální žadatele o dotace prostřednictvím ROP JZ nastavit co 
nejvhodnější organizační strukturu, která by jim zabezpečila jednoduchý a srozumitelný přístup k informacím 
při procesu podávání i realizace projektů.

Z pohledu potřeb žadatele je také přínosné, že veškeré činnosti spojené s dotací v rámci Regionálního 
operačního programu Jihozápad bude zajišťovat jediná instituce Úřad Regionální rady, která mu zabezpečí 
komplexní servis a pomoc.

Regionální operační program Jihozápad je na startu, připraven prostřednictvím Vašich žádostí Jihočeský  
a Plzeňský kraj během sedmiletého období výrazně posunout v oblasti dopravy, sociálních věcí, zdravotnictví, 
školství, cestovního ruchu a v rozvoji měst a obcí. Naším úkolem je k tomuto budoucímu cíli prosperity 
našeho regionu výrazným způsobem přispět. 

JUDr. Jiří Trnka



www.rr-jihozapad.cz


