Kolik pracovních míst vzniklo v ČR s podporou evropských fondů?
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Úvodní slovo ministra

Milí čtenáři,
dostali jste do ruky druhé číslo bulletinu Oko NOKu, který informuje o politice soudržnosti
a jejích aktuálních tématech. V současné době se členské země a instituce v celé Evropské
unii připravují na nové sedmileté rozpočtové období (2014-2020) pro čerpání evropských
prostředků na podporu regionálního rozvoje. Česká republika se do příprav zapojila včas
a zajistila si oproti některým zemím náskok.
Už loni v srpnu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR předložilo vládě představu priorit kohezní
politiky v ČR 2014+. Strukturu priorit nového programového období jsme vytvořili za spolupráce s širokou paletou zainteresovaných stran, jako jsou zástupci resortů, krajů, obcí, měst,
svazů podnikatelů, neziskových organizací a mnoha dalších subjektů. Promítli jsme do nich
i zkušenosti Národního orgánu pro koordinaci z nynějšího období.
V říjnu Evropská komise zveřejnila balíček návrhů nových nařízení pro fungování evropských fondů. V návaznosti na to MMR v lednu předložilo vládě materiál, který vyhodnocuje
návrhy nařízení a definuje postoj ČR k nim. Abychom byli schopni lépe prosadit představy
ČR i vize středoevropského regionu do nových nařízení EK, spolupracujeme v rámci zemí
Visegrádské čtyřky a se Slovinskem. Na nedávném neformální setkání V4 a Slovinska v Praze
jsme přijali společnou deklaraci o jednotných východiscích pro vyjednávání o budoucnosti kohezní politiky. Tato deklarace, přijatá na ministerské úrovni, byla poté prezentována
v dubnu i na Radě pro obecné záležitosti Rady EU.
Nesmíme však zapomínat ani na stávající období a řešení aktuálních záležitostí. Ve vazbě
na akční plán stanovený České republice ze strany Evropské komise ke zlepšení kontrolních
a řídicích systémů vytvořilo MMR v dubnu přesně nastavený časový harmonogram kroků.
Je nastaven tak, aby zajistil zlepšení systému, a pravidelně probíhá kontrola jeho plnění.
Než ČR provede tato opatření, nebude do Evropské komise odesílat žádosti o platby, aby
bylo zajištěno, že se tyto peníze nebudou muset v budoucnu vracet.
Tato situace není výjimečná ani v ostatních státech EU. Evropská komise v případě pochybností dává čas na jejich rozptýlení a v tuto chvíli je přes 50 operačních programů různých
členských zemí vystaveno obdobným požadavkům ze strany Evropské komise. Musíme
věnovat správnému čerpání maximální pozornost. Zmíněný akční plán je i dobrým poučením, z kterého MMR čerpá při nastavování pravidel a priorit nového období.

Obsah:

prostředků tedy již byly přiděleny na konkrétní projekty. To představuje v této fázi dobrý
základ, s přihlédnutím k tomu, že konečné datum pro čerpání je až 31. prosinec 2015.
Posuzovat úspěch bychom měli účelností a pozitivními dopady projektů na každodenní život obyvatel. Monitorovací systém MMR-NOK např. vyčíslil, že za podpory fondů EU
v České republice vzniklo na 50 tisíc pracovních míst, z toho 4,5 tisíce ve vědě a výzkumu.
Kohezní politika proto představuje dlouhodobou evropskou strategii podporující inovace,
konkurenceschopnost a udržitelný růst, stejně jako zaměstnanost a soudržnost společnosti. Její výsledky v České republice již vidíme všude kolem nás a věřím, že tomu tak bude
ještě více i v příštím období.
Zajímavé čtení přeje

Kamil Jankovský

ministr pro místní rozvoj
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A kolik jsme z evropských peněz dosud získali? Nejnovější statistické údaje Národního
orgánu pro koordinaci ukazují, že přes 40 procent z alokace strukturálních fondů
a Fondu soudržnosti pro roky 2007–2013 je na účtech příjemců. Tři čtvrtiny disponibilních
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Praha hostila jednání skupiny
V4 a Slovinska o budoucnosti
kohezní politiky
Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci
(MMR-NOK) uspořádalo neformální setkání představitelů zemí
Visegrádské skupiny a Slovinska, které se soustředilo na debatu
o pozicích jednotlivých států a nastavení podmínek kohezní politiky
po roce 2013. Jednání proběhlo 22. března v Praze v Brožíkově sále
Staroměstské radnice. Zúčastnili se ho i evropští komisaři J. Hahn
a L. Andor.
Setkání doprovodily dvě odborné konference, jejichž účelem bylo zviditelnění pozitivních
výsledků čerpání z fondů EU a představení připravovaných opatření k podpoře konkurenceschopnosti České republiky. Konference se zaměřily na zkušenosti, pozitivní dopady
i nové příležitosti, jež evropské fondy přinášejí pro rozvoj znalostní ekonomiky a konkurenceschopnosti a dále pro podporu udržitelného růstu a růstu umožňujícího začlenění.
Visegrádská skupina je významným hráčem na poli nejen regionální, ale i evropské politiky. Česká republika, která Visegrádské skupině právě předsedá, si její význam plně uvědomuje. MMR-NOK v rámci předsednictví pořádá řadu akcí, které jsou zaměřené na slaďování
kroků na poli politiky soudržnosti a jejích dílčích oblastí. (Podrobnosti o uspořádaných
akcích viz rubrika Akce NOK na str. 15–18). Ke státům Visegrádské čtyřky se pravidelně
připojuje také Slovinsko.
Půldenní setkání V4 a Slovinska bylo uzavřeno přijetím společné deklarace, která zdůrazňuje význam kohezní politiky pro rozvoj regionů, posílení jednotného trhu, integrovaný
územní rozvoj i pro snižování dopadů krize. Text deklarace obsahuje konkrétní návrhy na
slaďování postupu při přípravě podmínek nové kohezní politiky 2014–20 a pro aktuální
vyjednávání s Evropskou komisí. Účastníci měli možnost vyměnit si názory i s komisařem
pro regionální politiku Johannesem Hahnem a komisařem pro zaměstnanost, sociální věci
a začlenění László Andorem.
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Johannes Hahn

László Andor

Konference o podmínkách budoucí kohezní politiky EU v oblasti
zaměstnanosti a sociálního začleňování / 22. března 2012
Dvoudenní „maratón“ kohezní politiky zahájila konference věnovaná problematice
zaměstnanosti a schopnosti politiky soudržnosti přispívat k znovuzařazování znevýhodněných skupin do společnosti. Na programu měla sdílení poznatků a debatu o směřování
budoucí kohezní politiky s ohledem na její sociální rozměr. Politika soudržnosti je významným vyjádřením evropské solidarity a stěžejním finančním nástrojem investic do lidského
kapitálu pro dlouhodobý rozvoj a konkurenceschopnost. V jejím průběhu vystoupili člen
Evropské komise László Andor, ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský, ministr práce
a sociálních věcí Jaromír Drábek, senátorka Daniela Filipiová a další osobnosti. Pozvání na
akci přijali také zástupci resortů, krajů, zájmových svazů, velvyslanci, experti z akademické
a podnikatelské sféry.
Ve dvou diskusních blocích se debatovalo o způsobech, jak prostřednictvím veřejných
intervencí podnítit tvorbu udržitelných pracovních míst s důrazem na studenty po škole,
zaměstnance v předdůchodovém věku, rodiče s dětmi. Otázka zaměstnanosti úzce souvisí i s problematikou sociálně vyloučených lokalit a skupin obyvatel. V druhém panelu na
tyto otázky navázali účastníci debatou o roli vzdělávání a celoživotního učení. Řešila se
i problematika nezaměstnanosti čerstvých absolventů vysokých škol.
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Konference Budoucnost kohezní politiky v oblasti
konkurenceschopnosti a růstu / 23. března 2012
Na jednání navázala druhá půldenní konference s mezinárodní účastí, jejímž cílem byla
výměna zkušeností a diskuse o konkurenceschopnosti a růstu. Mezi účastníky byli člen
Evropské komise Johannes Hahn, europoslankyně a předsedkyně Výboru pro regionální
politiku Danuta Hübnerová, místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák, Radek
Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, Michal Mejstřík z Národní ekonomické
rady vlády a další významní ekonomičtí analytici.

První diskusní blok byl věnován institucím jako nezbytné podmínce dosahování efektivity při čerpání z fondů EU. Z hlediska evropských fondů patří mezi konkrétní navrhovaná
opatření zjednodušení přístupu k dotacím pro příjemce formou sjednocování výzev, jejich
předvídatelnosti či jasných metodik a příkladů, jak žádat o podporu projektu. Další část
diskuse se věnovala inovacím a infrastruktuře. Ta představuje nezbytný předpoklad pro
úspěšné investice a inovace.

Daniela Filipiová

Bohuslav Svoboda
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Danuta Hübnerová
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Připravujeme novou kohezní
politiku pro Česko
Evropská unie prochází nelehkým obdobím. Vedou se diskuse o způsobu pokračování
eurozóny a veřejné rozpočty zažívají nebývalý tlak. Je tedy nasnadě, že aktuální snahy
o konsolidaci a koordinaci hospodářských politik se projevily také do nových podmínek
čerpání evropských fondů. Co patří mezi zásadní novinky?

✔

Členské státy čerpající fondy budou muset splnit určité předběžné podmínky
(tzv. ex-ante kondicionality), které povedou k nastavení optimálního prostředí
realizace budoucí kohezní politiky.

✔

Jednoznačným trendem je koncentrace podpory na méně témat, a to pouze
v oblastech zahrnutých ve strategii Evropa 2020. Velkou část současných priorit tedy
nebude možné v budoucnu financovat.

✔

Podmínkou bude také orientace na skutečné výsledky, viditelné a měřitelné dopady
investic musí být hodnotitelné.

Tato východiska vzalo Ministerstvo pro místní rozvoj do úvahy již více než před rokem,
kdy byla započata analýza budoucí poptávky. Prostor zde dostali všichni klíčoví aktéři
a dotazování záhy prokázalo, že deklarované národní potřeby nejsou vždy v plném souladu s prosazovanými evropskými tématy. Jinými slovy, tematické cíle, obsažené v tzv.
„headline targets“ strategie Evropa 2020, nejsou pro Českou republiku snadno využitelné.

Další kroky směrem k budoucím operačním programům
Budoucí operační programy nejsou tvořeny pouze obsahem, svým duchem, ale také
nezbytnou metodikou a exekutivou, tedy tělem. Jaké bude to příští propojení obsahu
a formy? Lze si představit situaci, ve které je každý tematický okruh reprezentován samostatným operačním programem. Je však jasné, že takovéto nastavení by mohlo být nepříliš efektivní z hlediska realizace. Druhým krajním řešením je naprostá koncentrace témat,
která však také nese svá technická úskalí. Není tedy náhodou, že variantní řešení z pera
MMR, které připravuje pro nadcházející debatu na Vládě ČR, je pomyslnou střední cestou,
jež kombinuje výhody a snižuje rizika. Schválený model pak bude následně zanesen do
Dohody o partnerství, kterou Česká republika uzavře s Evropskou unií.
Vzhledem k tomu, že neformální projednávání Partnerské dohody započne již v průběhu
roku 2012 a že operační programy budou následovat s minimálním časovým posunem,
měly by být během nastávajících měsíců připraveny alespoň prvotní návrhy programových
dokumentů. Výsledek diskuse s Komisí, spolu s předběžným expertním hodnocením, bude
zahrnut do následných pracovních verzí, jež budou připraveny koncem tohoto roku. Vedle
toho bude nezbytné reflektovat výsledky projednávání návrhu víceletého finančního rámce a legislativy ke strukturálním fondům. Rok 2013 pak musí ČR věnovat intenzivní přípravě a dopracování Partnerské dohody a operačních programů. Cílem MMR v roli národního
koordinátora je zahájení nového programového období na jeho skutečném počátku.
Kromě přípravy samotných programů budeme řídit a koordinovat také vypracování
klíčových metodických dokumentů. Mezi důležité prvky, které budou nově metodicky
podchyceny, bude bezesporu patřit pojetí regionální a urbánní dimenze, využívání finančních nástrojů a v neposlední řadě samotný systém řízení a koordinace strukturálních fondů
včetně souvisejících legislativních úprav.
To je tedy naše cestovní mapa. Pravidla hry stanovila Komise, jednotlivé mantinely představují potřebná témata národních intervencí. Konečný výsledek tvorby operačních
programů bude ovlivněn zejména našimi znalostmi, zkušenostmi a postojem. Držme
si palce, ať společně uspějeme co nejlépe.

Tematické zaměření České republiky
Ministerstvo pro místní rozvoj vycházelo při věcném rozpracování priorit z již obecně
známého trojlístku 3i – infrastruktura, instituce a inovace, jež představují největší bariéry
české konkurenceschopnosti. Z důvodu zaměření kohezní politiky byla tato trojice rozšířena o čtvrté i – inkluzi, tedy začleňování vyloučených skupin obyvatel zpět do společnosti. Vedle toho je pak napříč všemi prioritami prosazována tzv. regionální dimenze, která
umožní reflexi místních specifických potřeb či regionálních rozdílů.
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Strategické
vize

Téma

Česká republika – dobré místo k životu

instituce

začleňování

Rozvoj páteřní
infrastruktury

Zvýšení konkurenceschopnosti
ekonomiky

Operační
programy
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vzdělávání

integrovaný
rozvoj
území

INOVACE a VaV

konkurenc eschopnost

Národní
rozvojové
priority

Tematické
okruhy

Česká republika – atraktivní místo pro investování a podnikání

Efektivní
trh práce

Funkční
výzkumný
a inovační
systém

Konkurenceschopné
podniky

trh práce

podnikání

Zvyšování kvality a efektivity
veřejné správy

Mobilita,
dostupnost,
sítě a energie

infrastruktura

Podpora sociálního začleňování,
boje s chudobou a systému péče o zdraví

Efektivní
správa
a
instituce

Boj s chudobou,
inkluze a zdraví

Integrovaný rozvoj
území

Životní
prostředí

Operační program

Operační program

Operační program

Operační program

Operační program

Operační program

Vize

Vize

Vize

Vize

Vize

Vize

Globální a specifické cíle

Globální a specifické cíle

Globální a specifické cíle

Globální a specifické cíle

Globální a specifické cíle

Globální a specifické cíle

Prioritní osy

Prioritní osy

Prioritní osy

Prioritní osy

Prioritní osy

Prioritní osy

Oblasti podpor

Oblasti podpor

Oblasti podpor

Oblasti podpor

Oblasti podpor

Oblasti podpor

Aktivity/Intervence

Aktivity/Intervence

Aktivity/Intervence

Aktivity/Intervence

Aktivity/Intervence

Aktivity/Intervence

Integrovaný
rozvoj
území
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Fondy EU v číslech

Webová interaktivní Mapa projektů
financovaných z fondů EU byla
oficiálně spuštěna
Evropské fondy podporují v České republice rozvoj zásadních oblastí, jako je infrastruktura, životní prostředí, moderní veřejná správa, podnikání, zejména malé a střední,
školství, řešení sociálních otázek, rovných příležitostí a mnoho dalších oblastí. Umíme ale ve
svém okolí rozpoznat a vidět, na co konkrétně fondy EU přispěly? Jako jeden z nástrojů pro
získávání informací byla nyní oficiálně spuštěna online Mapa projektů.
Mapa projektů je webová stránka s přehlednou grafikou, kde je možné kliknutím na
mapku České republiky zobrazit realizované projekty v konkrétním vybraném místě. Každý
si tak může velmi lehce najít, co bylo podpořeno v místě jeho bydliště, pracoviště, města či
vesnice, kde se narodil nebo tam, kde zrovna tráví dovolenou. Předností Mapy projektů je
především její uživatelská vstřícnost.
Jednoduché rozhraní umožňuje vyhledávání projektů podle řady kritérií. Najít jednotlivé
projekty lze jak kliknutím přímo na mapu, tak zadáním místa, názvu projektu nebo
jména jeho předkladatele do vyhledávacího pole. Informace jsou doplněny o fotografie,
charakteristiky projektů a údaje o finanční podpoře.

Aktuální stav čerpání z fondů EU
Finanční pokrok k 4. dubnu 2012, zdroj MSC2007 v mld. Kč

Celková alokace 2007–2013
776,1 mld. Kč

Prostředky v podaných žádostech

1 216,6 mld. Kč
Prostředky kryté Rozhodnutím /
Smlouvou o poskytnutí dotace

Proplacené prostředky příjemců

11

42,1 %
327,0 mld. Kč

Certifikované prostředky

Mapa přispívá také k transparentnosti provádění kohezní politiky, protože její součástí
je i odkaz na úplný seznam všech příjemců v ČR. Celkem bylo v České republice dosud
schváleno téměř 35 000 projektů. Na mapě pak lze nalézt okolo 10 000 z nich. Jedná se
o již dokončené projekty. Zájemci na webových stránkách naleznou zároveň odkazy na
podrobnější informační zdroje. Mapa projektů jako otevřený a snadno použitelný nástroj,
jak se dozvědět o konkrétním přínosu politiky soudržnosti pro svůj region, by se mohla
stát vyhledávanou zejména širokou veřejností a novináři.

74,3 %
577,0 mld. Kč

www.mapaprojektu.cz
Oficiální spuštění Mapy projektů připadlo na 9. května 2012, kdy se slaví Den Evropy.
Online Mapa projektů je provozována Zastoupením Evropské komise v ČR a vznikla za
spolupráce Národního orgánu pro koordinaci – Ministerstva pro místní rozvoj a řídicích
orgánů operačních programů, které tam pravidelně vkládají fotodokumentaci. Aktualizace
údajů o projektech probíhá jednou měsíčně na základě sestav generovaných centrálním
monitorovacím systémem Ministerstva pro místní rozvoj.

156,8 %

17,8 %
138,1 mld. Kč

V meziměsíčním srovnání se celkový počet podaných žádostí zvýšil o 544 na celkových
78 370 projektových žádostí. Hodnota tohoto navýšení vyjádřená v korunách činí 13,7 miliardy. Schváleno bylo v průběhu března 653 nových projektů za 4,8 miliardy korun. Úhrnem
od roku 2007 tedy obdrželo smlouvu či rozhodnutí o financování 34 945 projektů. Jen za
březen dostali realizátoři vyplaceno dalších 6,35 miliardy korun. Na účty příjemců za současné období dorazilo celkově již 327 miliard korun. Tato suma představuje 42,1 procenta
z celkové disponibilní částky pro léta 2007–2013 a zároveň je to 56,7 procenta z finančního
objemu všech schválených prostředků.
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Pracovní místa podpořená
z fondů EU
Evropské fondy, to nejsou jen čísla. Jsou to i tolik potřebná nová pracovní místa.
Na otázku, kolik pracovních míst se v České republice vytvořilo s podporou politiky
soudržnosti, přináší odpověď analýza vytvořená na začátku tohoto roku. Jejím cílem
je zhodnotit, jak se jednotlivé operační programy podílejí na tvorbě nových pracovních míst a jejich relaci k míře nezaměstnanosti v daném regionu.
Česká republika patří k členským zemím Evropské unie s nejnižší mírou nezaměstnanosti.
Na konci roku 2011 její průměrná míra v Česku dosahovala 8,6 procenta. V lednu 2012
to bylo 9,1 procenta. Nicméně v ČR existují i okresy, kde nezaměstnanost překračuje
15 procent. Indikátor „počet nově vytvořených pracovních míst“ se sleduje u jedenácti operačních programů, a to OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), OP Podnikání
a inovace (OP PI), OP Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), OP Praha-Konkurenceschopnost (OP PK) a u všech sedmi regionálních programů.
0,5 %

Podíl jednotlivých OP na závazku příjemců indikátoru
„počet nově vytvořených pracovních míst“
– celkový závazek 58 792,1 pracovních míst
0 %

7,1 %

6,1 %

Zdroj: MSC2007, 4. 1. 2012

6 %

7 %

OP LZZ – 44 815,6
OP PI – 5 916,2

10,1
%
10 %

OP VaVpI – 4 174,4
OP PK – 292,0
regionální OP – 3 594,1
76 % %
76,2

S podporou evropských fondů v ČR vzniklo
od roku 2007 již 49 005 pracovních míst.
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Nejvíce pracovních míst se zavázali podpořit příjemci OP Lidské zdroje a zaměstnanost,
a to více než 44,8 tis. pracovních míst. OP LZZ podporuje nová pracovní místa vzniklá
rekvalifikací, zprostředkováním zaměstnání, podporou veřejně prospěšných prací, zajištěním odborné praxe, uplatněním žen a mladých lidí na trhu práce, podporou začínajícím
OSVČ, poskytováním sociálních služeb k prevenci sociálního vyloučení nebo poradenskými službami. Ze závazku příjemců bylo k 4. lednu 2012 vytvořeno 41,1 tis. pracovních míst.
Z toho 38,9 tis. pracovních míst připadá na projekt „Vzdělávejte se pro růst! – Veřejně prospěšné práce“. Projekt je zaměřen na podporu uchazečů o zaměstnání, kterým je věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání z důvodu jejich problémů s pracovním
uplatněním. Projekt umožňuje obnovit a získat pracovní návyky a je realizován především
úřady práce.
Druhý nejvyšší počet pracovních míst se zavázali vytvořit příjemci z OP Podnikání
a inovace. K 4. lednu 2012 bylo v OP Podnikání a inovace vytvořeno 5,9 tis. pracovních míst,
což představuje 10,1 procenta z celkového závazku programu. V OP Podnikání a inovace
nejvíce pracovních míst připadá na prioritní osu „Rozvoj firem“ (67 procent), dále na prioritní osy „Prostředí pro podnikání a inovace“, „Inovace“ a „Efektivní energie“.
Příjemci z OP Výzkum a vývoj pro inovace se zavázali, že zajistí v rámci svých projektů 4 200
pracovních míst, což prozatím odpovídá 7,1 procenta z celkového závazku. Příležitosti pro
uplatnění tu vznikají v podpořených centrech excelence a regionálních centrech výzkumu
a vývoje. Za podpory OP VaVpI vzniklo k 4. lednu 444,6 nových pracovních míst.
Řádově nižší hodnoty indikátoru „Počet podpořených pracovních míst“ zaznamenáváme
v regionálních programech a OP Praha–Konkurenceschopnost. Závazky příjemců se pohybují v rozmezí 795–216 pracovních míst, tj. 1,4–0,4 procenta celkového závazku. Nejvyšší
závazky příjemců jsou v ROP Střední Morava (795 pracovních míst) a ROP Severovýchod
(735 pracovních míst). Nejméně pak v ROP Severozápad (216 pracovních míst) a OP Praha–
Konkurenceschopnost (292 pracovních míst).
Z územního hlediska je nejvyšší počet nových míst (více než 1 250) podpořených z fondů EU vzniká v severních Čechách a na Moravě. V případě Ústeckého, Moravskoslezského
a Olomouckého kraje a okresů na jihu Jihomoravského kraje se jedná o regiony s nejvyšší
mírou nezaměstnanosti u nás. Aktivity v oblasti zaměstnanosti a zaměstnatelnosti podporované z fondů EU jsou tedy primárně realizovány v regionech potýkajících se s problémy v této oblasti. Výjimku v rámci uvedených regionů představují pouze okresy Jeseník
a Šumperk. Ty se vyznačují velmi vysokou nezaměstnaností (16,8 % a 13,0 %), nicméně zatím je ze strukturálních fondů a národních zdrojů v porovnání s jinými okresy, které vykazují
podobnou míru sledovaného socioekonomického ukazatele, na jejich území podpořen
nižší počet nových pracovních míst (650 a 890).
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Seminář k velkým projektům za účasti zástupců zemí
Visegrádské skupiny a Slovinska / 25. ledna 2012

Na jednání 17. února se projednávaly rámcové pozice k evropským nařízením, spolupráce
v rámci V4 a nové úkoly, které vzešly z rozhodnutí vlády.

Odborníci z České republiky, zemí V4 a Slovinska se sjeli do Prahy diskutovat o velkých
projektech financovaných z evropských fondů a připravovaných nástrojích kohezní
politiky. Setkání pořádané ministerstvem pro místní rozvoj se uskutečnilo v rámci českého
předsednictví zemím Visegrádské skupiny. Diskuse probíhala k hodnocení spolupráce s experty Evropské investiční banky, sdruženými do iniciativy JASPERS, kteří novým členským
zemím pomáhají při přípravě velkých infrastrukturních projektů. Významným tématem byly
návrhy nové evropské legislativy, zejména nově navrhovaný Nástroj pro propojení Evropy
(CEF), který by měl v příštím programovém období poskytnout 50 miliard eur pro rozvoj
infrastruktury vyspělejších členských zemí.

Meziresortní koordinační skupina pro budoucnost kohezní
politiky po roce 2013 na pracovní úrovni (P-MKS)
/ 2. února a 27. února 2012

Konference ke zjednodušování / 27. ledna 2012
Jaké jsou hlavní principy zjednodušování postupů pro žadatele a příjemce při čerpání
evropských peněz chystané na období 2014–2020? Předpokladem zjednodušování je
sjednocení a optimalizace administrativních postupů a zavedení srozumitelných pravidel. Dále je to podpora těm, kteří připravují a realizují projekty formou dostatečného
informování, proškolování. Účastníky konference byli představitelé resortů, krajů, ale také
zástupci z řad řídicích orgánů a také odborné sféry. V rámci konference byli seznámeni
s aktuálním stavem aktivit v oblasti zjednodušování procesů. Zástupci ministerstva představili soubor doporučení, které je vhodné aplikovat při přípravě dalšího programového
období. Tato aktivita vychází jednak z nařízení EK pro programové období 2014–2020,
které požaduje snížení administrativní zátěže v rámci všech fondů Společného strategického rámce a je také v souladu s programovým prohlášením vlády, jež klade důraz
na zjednodušení administrativy při rozdělování finančních prostředků z fondů EU.

Meziresortní koordinační skupina pro budoucnost kohezní
politiky po roce 2013 na vládní úrovni (MKS) / 28. března 2012
Důležitou aktivitu slaďující postupy na úrovni agendy jednotlivých ministerstev a vlády
vykonává Meziresortní koordinační skupina. Na únorové P-MKS byli představitelé úřadu
vlády a ministerstev informováni o stavu jednání o textech nařízení pro kohezní fondy
v novém období, o aktivitách v rámci Visegrádské skupiny, rozpracování priorit ČR do
tematických okruhů a o výsledcích podkladů k formování cílů politiky soudržnosti do příštích let poskytnutých kraji a partnery.

Expertní poradní skupina pro budoucnost kohezní politiky
(EPOS) / 27. února 2012
Členy tohoto expertního týmu jsou renomovaní ekonomové, osobnosti a odborníci
z akademické sféry. Členové EPOS byli informováni o stavu jednání o textech nařízení, aktivitách v rámci spolupráce V4 a Slovinska, rozpracování priorit do tematických okruhů, výsledcích podkladů poskytnutých kraji a partnery, o dalším postupu a harmonogramu pro
rozpracování národních rozvojových priorit do úrovně vymezení operačních programů.

Meziregionální poradní skupina MMR pro budoucnost kohezní
politiky (MPS) / 8. února 2012

Parlamentní konzultační skupina MMR pro budoucnost kohezní
politiky EU (PKS) / 1. března 2012

Skupina je poradním orgánem ministerstva pro místní rozvoj. Členy jsou zástupci MMR,
Stálého zastoupení ČR při EU a jednotlivých krajů. Jejím účelem je větší zapojení krajů
ČR do debat o budoucí podobě kohezní politiky. Členové MPS byli 8. února informováni
o stavu jednání o textech nařízení, projednávání problémových analýz krajů, pojetí regionální a urbánní dimenze přípravy na období 2014+, o postupu přípravy Strategie regionální rozvoje a dalších souvisejících tématech.

Březnové jednání mělo na programu aktuální dění v přípravě budoucí kohezní politiky
na evropské a národní úrovni. Na národní úrovni se debatovalo o rozpracování národních
rozvojových priorit pro zaměření budoucí kohezní politiky do tematických okruhů, byly
představeny problémové analýzy a základní principy pro přípravu budoucího programového období. V evropském kontextu byly představeny aktivity států Visegrádské skupiny
a Slovinska.

Pracovní skupina Řídicího a koordinačního výboru pro
budoucnost kohezní politiky MMR (PS ŘKV) / 17. února 2012

Pracovní skupina NOK / 29. března 2012

Pracovní skupina ŘKV patří do soustavy nástrojů, které umožňují všestrannou koordinaci
otázek kohezní politiky mezi institucemi a dalšími partnery napříč společností. Účastní se jí
zástupci resortů, Asociace krajů, Svazu měst a obcí, Svazu průmyslu a dopravy, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Českomoravská konfederace odborových
svazů, Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
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Pracovní skupina se zaměřila na akční plán pro zlepšení systému řízení a kontroly v rámci
strukturálních fondů v České republice, který vznikl v návaznosti na pozastavený proces
předkládání žádostí k refundaci EK. Určuje nápravné kroky, které musí ČR realizovat do
konce června 2012, a to zejména v oblasti auditní problematiky, v oblasti nesrovnalostí,
řídicích kontrol a administrativní kapacity.
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Seminář k problematice střednědobých hodnocení
/ 24. dubna 2012
Zásadní pozornost je aktuálně věnována tzv. midterm evaluaci, tedy hodnocení v polovině
programového období, které členským státům ukládá Evropská komise. Na semináři byly
prezentovány výsledky střednědobého hodnocení ČR členům koordinačních výborů, řídicím orgánům, členům EPOS.

Řídicí a koordinační výbor (ŘKV) / 11. května 2012
ŘKV je nejvyšším koordinačním orgánem, který dohlíží na čerpání a využití prostředků
z evropských fondů v ČR. Výboru předsedá ministr pro místní rozvoj, členy jsou zástupci
jednotlivých řídicích orgánů, sociální partneři, neziskové organizace a zástupci krajů. Koná
se dvakrát ročně.

Akce NOK

Mezi dubnem a červnem 2012 probíhají pravidelná zasedání monitorovacích výborů,
dohlížejících na realizaci jednotlivých operačních programů. Monitorovací výbor zajišťuje účinnost a kvalitu poskytované evropské dotační pomoci prostřednictvím posuzování
a schvalování návrhů, dohledu nad změnami v operačním programu, hodnocením
pokroku v dosahování cílů atd. Zasedá dvakrát do roka.

T ERMÍNY MON ITOROVACÍCH VÝBORŮ – PRVN Í POLOLETÍ 2012
Operační program

Řídicí orgán

Termín konání MV

Te mati cké ope r ačn í progr amy (2 0 0 7 –2 0 1 3 )
OP PI

MPO

24.–25. května 2012

OP VaVpI

MŠMT

5.–6. června 2012

Seminář Smart Strategies / 14. května 2012

OP LZZ

MPSV

28.–29. května 2012

Pojem „smart strategies“ je jedním z ústředních principů formující se regionální politiky pro nové rozpočtové období. O tom, jak „chytře“ vytvářet strategie pro konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj i zaměstnanost, diskutovali 14. května v Brně experti
z MMR, Slovenska, Evropské komise, Ministerstva financí, Ministerstva zahraničních věcí,
Zastoupení Evropské komise v České republice, Svazu měst a obcí, krajů a dalších partnerů.
Z významných účastníků lze jmenovat ředitele české jednotky Generálního ředitelství pro
regionální politiku Evropské komise Jacka Engwegena.

OP VK

MŠMT

7. června 2012

OP T P

MMR

30. května 2012

OP D

MD

21. června 2012

OP ŽP

MŽ P

13. června 2012

Pr ah a

21. března 2012

MMR

24.–25. května 2012

Seminář Monitorovací systémy strukturálních fondů
/ 16. května 2012
Seminář měl za cíl informování zástupců států skupiny V4 (Česká republiky, Slovensko,
Maďarsko, Polsko) a Slovinska o zkušenostech s fungováním monitorovacích systémů
strukturálních fondů v současném programovém období a o současném stavu přípravy
monitorovacích systémů na programové období 2014–2020. Důraz byl kladen na soulad
s doporučením Evropské komise pro tzv. E-Cohesion Policy a s připravovanými články
nařízení Evropské komise v této oblasti. Semináře se zúčastnil kromě příslušných zástupců
výše uvedených zemí také ředitel jednotky pro informatiku Generálního ředitelství pro
regionální politiku EK Christophe de Lassus a členové jeho týmu.
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OP PA
OP PK
IOP

Re gi on áln í ope r ačn í progr amy (2 0 0 7 –2 0 1 3 )
ROP S Z

RR S eve rozápad

12. června 2012

ROP JZ

RR Ji h ozápad

ROP S Č

RR S tře dn í Če chy

16. května 2012

ROP S V

RR S eve rov ých od

11. června 2012

ROP JV

RR Ji h ov ých od

23. května 2012

ROP S M

RR S tře dn í Mor ava

13. března 2012
– per rollam
11. –25. června 2012

ROP MS

RR Mor avskoslezsko

4. června 2012

10. února 2012
1. června 2012
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Ministerstva pro místní rozvoj ČR –
Národního orgánu pro koordinaci

02/2012
Brána do regionu představí
evropské fondy veřejnosti
Přínosy evropských dotací do českých
regionů s příklady konkrétních projektů
Příloha představuje nově opravené turistické cíle,
které mohou sloužit jako zajímavé tipy pro výletníky

Úspěšné projekty

Brána do regionu

Přínosy kohezní politiky v regionech ČR
Kohezní politika EU usiluje o to, aby byly podpořeny slabší regiony členských zemí
v jejich ekonomickém a sociálním rozvoji. Podpora má být zacílená na klíčové oblasti, tzv.
motory růstu. V českých regionech investice směřují zejména do infrastruktury.
Významnou roli přitom hraje zlepšování dopravní dostupnosti v souladu s lokálními
i celorepublikovými potřebami. Regiony ČR přijímají také investice do vodního
hospodářství např. formou úprav vodních toků či výstavby čističek odpadních vod.
Významně je podporováno perspektivní odvětví cestovního ruchu, které nejen přináší
ekonomický prospěch obcím a městům, ale zároveň zajišťuje rekonstrukci významných
památek a zachování kulturního dědictví. Mezi další příjemce evropských intervencí
patří zdravotnická zařízení, školy apod.

Projekt Brněnské podzemí
Středověký Mincmistrovský sklep pod Dominikánským náměstím a Labyrint pod Zelným
trhem jsou první dvě zpřístupněná historická podzemí v Brně. Mincmistrovský sklep se
nachází pod Novou radnicí a Dominikánským náměstím. V Labyrintu pod Zelným trhem
můžete spatřit unikátní a tajemná zákoutí středověkých chodeb a sklepů. Prohlídkové
trasy zpříjemňují poutavé a atraktivní expozice.

Projekt Brána do regionu přestaví úspěšné projekty

Z fondů EU podpořeno částkou:

Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní
orgán pro koordinaci připravilo projekt
s názvem Brána do regionu. V jeho rámci
budou na vybraných vlakových nádražích
s vysokou frekvencí cestujících v centrech
jednotlivých regionů soudržnosti umístěny
informační panely. Na nich návštěvníci uvidí
příklady projektů, které se v daném regionu
soudržnosti
podařilo
uskutečnit
díky
evropské kohezní politice. Na infopanelech budou umístěny zejména projekty
z turistického ruchu či takové, které mohou sloužit jako turistický cíl. Zmíněny budou i jiné akce financované z evropských fondů, např. infrastrukturní,
na podporu škol, sociálních služeb, životního prostředí či malých a středních podnikatelů, které v místě přispívají k rozvoji udržitelného růstu a konkurenceschopnosti. Brána
do regionu ukáže projekty z dané oblasti realizované regionálními i tematickými operačními programy.

62 000 000 Kč
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Expozice Beringie v ZOO Brno
V brněnské ZOO vznikla nová expozice, která napodobuje romantický svět severské
přírody v oblasti Beringovy úžiny. Expozice Beringie byla vystavěna na 10 000 m2
a přibližuje přírodu Kamčatky a východní Sibiře. Obdivovat tu lze pár medvědů kamčatských, vlky, polární lišky a dalších 70 živočišných druhů z této oblasti. Expozici dotváří
kamčatská usedlost, vodopád, skály a jezírko.
Z fondů EU podpořeno částkou:
43 522 000 Kč

V aktuální příloze bulletinu Oko NOKu představujeme vybrané projekty z území Vysočiny
a Jihomoravského kraje. Ke zkvalitnění životního prostředí tu významně přispěly i dotace
operačního programu Životní prostředí. V Jihomoravském kraji např. proběhla revitalizace
vodního toku Velička za evropské podpory ve výši více než 18 milionů korun. V Miloticích
pak byly obnoveny historické aleje a barokní rondely s dotací z fondů EU přes 3,6 milionu
korun.
Nechte se tedy na následujících stránkách pozvat k návštěvě turistických zajímavostí, na
jejichž vybudování nebo znovuoživení přispěly strukturální fondy EU a které byly podpořeny prostřednictvím regionálního operačního programu Jihovýchod.

1

2

Úspěšné projekty
Z fondů EU podpořeno částkou:
3 044 000 Kč

Rozhledna Výhon s turistickým
okruhem v Židlochovicích
Na vrchu Výhon byla vybudována zcela nová rozhledna. Stavba vysoká téměř 18 metrů
je architektonicky neobvyklá, tvoří ji točité schodiště svisle obložené 30 akátovými trámy.
Poskytuje okouzlující výhled do rovinaté krajiny Dyjsko-svrateckého úvalu a vede k ní
turistická stezka s informačními panely. V soutěži TOP INVEST vyhrála cenu za nejlepší
investiční záměr v roce 2009. Akátová věž je celoročně přístupná zdarma.

Z fondů EU podpořeno částkou:

Poznávací stezky městem Znojmo
V roce 2011 město Znojmo vybudovalo nový inovativní systém turistického značení. Po
Znojmě nyní návštěvníky provází šest barevně značených poznávacích okruhů, které
umožní pohodlně poznat historii a krásu města. Vybrat si lze ze stezek, např. Pohádková
nebo Znojmo a osobnosti. Díky další evropské dotaci bylo také zrekonstruováno historické
jádro města, které zve k procházkám.

2 360 000 Kč

Zřícenina hradu Cornštejn
Z fondů EU podpořeno částkou:
3 082 000 Kč
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Z evropských fondů byla uhrazena
rekonstrukce rozlehlé a turistům
přístupné romantické zříceniny
hradu Cornštejn, která se tyčí nad
Vranovskou přehradou. Po proběhlých
opravách lze nyní vystoupat
na oválnou dělostřeleckou baštu
s vyhlídkovou plošinou nebo
prozkoumat hradební sklepení.
Kolem korun hradebních zdí
jsou postaveny dřevěné
ochozy, ze kterých je
výhled do okolí.
V zastřešené čekárně
je k dispozici místo
na odpočinek.

Z fondů EU podpořeno částkou:

Vyhlídková cyklostezka Němčičky

2 931 000 Kč

Němčičky jsou tradiční moravskou vinařskou a ovocnářskou vsí. V rámci projektu financovaného z EU zde byla vybudována vyhlídková cyklostezka v délce 2 km. Cyklostezka
navazuje na Moravskou vinnou cyklistickou trasu a Obecní vinařskou stezku. Provede
výletníky kolem vinic s jedinečným výhledem. Cesta vede přes čtyři vyhlídková místa
s posezením a informačními panely. K vidění na ní jsou i státem chráněné stromy oskeruše
staré přes 200 let.
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Úspěšné projekty
Z fondů EU podpořeno částkou:
Z fondů EU podpořeno částkou:

8 024 000 Kč

6 902 000 Kč

Dům Gustava Mahlera v Jihlavě
V Jihlavě zrekonstruovali za pomoci financí EU dům, ve kterém žil Gustav Mahler. Byla v něm
vybudována expozice věnovaná jeho životu a dílu. V nově zpřístupněných sklepních prostorech je část expozice, jež je věnovaná jeho rodině, v 1. patře se seznámíte s životem Mahlera
v Jihlavě, ve 2. patře najdete výstavu věnovanou jeho ženě Almě a v posledním badatelnu
s fonotékou. Vše je doplněno interaktivními audiovizuálními prvky.

Bazilika sv. Prokopa v Třebíči
Za podpory evropských dotací byl zrekonstruován vstup do jedinečné třebíčské baziliky
sv. Prokopa. Tato bazilika, židovská čtvrť a židovský hřbitov byly v roce 2003 zapsány na
Seznam světového a kulturního dědictví UNESCO. Díky rekonstrukci původní přístupové
cesty vznikl přirozený, turisticky atraktivní spojovací článek mezi bazilikou a židovskou
čtvrtí. Bazilika patří ke klenotům středověkého evropského stavitelství, byla vystavěna v
letech 1240–1260.

Knoflíkářské muzeum v zámeckém pivovaru v Žirovnici

Z fondů EU podpořeno částkou:
5 529 000 Kč

Barokní zámecký pivovar – nemovitá kulturní památka z roku 1640,
byl nově zrekonstruován a zpřístupněn veřejnosti. Bývalý pivovar se
stal sídlem Knoflíkářského muzea. Pro návštěvníky jsou zde k vidění
expozice knoflíkářství a perleti, šicích strojů a pivovarnictví. Okolí
pivovaru bylo parkově upraveno, bylo zde vybudováno dětské hřiště
a venkovní amfiteátr.

Naučná stezka kolem památky UNESCO Zelené Hory
Ve Žďáře nad Sázavou byly vytvořeny dva bezbariérové naučně-vyhlídkové okruhy. První
okruh v délce 2,1 km je situován do okolí Bránského rybníka a vede kolem dvou staveb
architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla. Druhý okruh v délce 2,6 km pak vede do míst
s nejvyšší ochranou přírody a krajiny. Po celé stezce je 10 informačních cedulí,
3 zastřešená odpočívadla a 2 vyhlídková mola.
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Z fondů EU podpořeno částkou:
27 681 000 Kč
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Z fondů EU podpořeno částkou:
1 948 000 Kč

S Bílou paní po Telči a okolí
Město Telč bylo v roce 1992 zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO. Společně s Bílou paní zde mohou rodiny s dětmi procházet městem
po dvou nových vycházkových trasách, zaměřených na poznávání památek města
a městských pověstí. Během vycházky se nejen malí návštěvníci seznámí s deseti
pověstmi z Telče a okolí, k dispozici jsou pexesa, omalovánky a tištěný průvodce.

Z fondů EU podpořeno částkou:
7 659 000 Kč

Židovské muzeum v Třebíči
Opravou domu číslo 77 v Třebíči se podařilo zachránit a znovu využít kulturní památku
v katastrofickém stavu. Vzniklo zde muzeum se stálou expozicí židovského bydlení
a obchodu. Seznámíte se se způsobem života zaniklé židovské komunity, zejména
s jejími běžnými zvyky. Můžete navštívit dobové vetešnictví a projít obnoveným
průchodem na ženskou galerii sousedící Zadní synagogy.

