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FONDY EVROPSKÉ UNIE – INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Vstupem do Evropské unie 1. 5. 2004 Česká republika získala možnost využívat finanční prostředky z politiky hospodářské
a sociální soudržnosti EU, jejímž prostřednictvím Evropská unie usiluje o rovnoměrný hospodářský rozvoj svých členských
států a regionů. Jako nově přistoupivší stát jsme byli zařazeni do zkráceného programového období 2004−2006. Starší
členské země měly minulé období rozvrženo mezi roky 2000−2006.

KOLIK JSME MOHLI VYČERPAT
V programovém období 2004–2006 jsme mohli v České republice vyčerpat ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
celkem až 2,8 miliardy eur.
Fond soudržnosti s alokací 1,2 miliardy eur postupně uzavírá své projekty. K 31. 3. 2010 čerpání z Fondu soudržnosti dosáhlo téměř jedné miliardy (80,8 % z celkové alokace).
V této publikaci jsou hodnoceny pouze výsledky strukturálních fondů 2004–2006. Ty nabízely pro ČR k vyčerpání v daném
období až 1,6 miliardy eur.

KOLIK JSME VYUŽILI
Česká republika se šance na realizaci ekonomicky a společensky prospěšných projektů za prostředky evropské politiky
soudržnosti chopila úspěšně a využila všechny nabízené prostředky. V některých programech překročilo čerpání dokonce
100 procent.
Celkem byly v České republice z prostředků programového období 2004–2006 dokončeny projekty s veřejnou podporou
ve výši 62 miliard korun. Finanční prostředky EU byly doplněny příspěvkem národního spolufinancování, které tvořilo 28 %
z celkové výše dotací. Realizace projektů probíhala od 1. 5. 2004 do 30. 6. 2009.

JAKÉ PROGRAMY BYLY K DISPOZICI?
S podporou strukturálních fondů bylo v České republice realizováno celkem sedm rozvojových programů. Z toho pět operačních programů (OP), které byly určeny pro území celé České republiky s výjimkou hl. m. Prahy a dva pražské programy (JPD).
Nejvyšší částka byla přidělena Společnému regionálnímu operačnímu programu (SROP), který měl 27% podíl na finančních
prostředcích strukturálních fondů. Naopak nejnižší alokaci měl k dispozici pražský program zaměřený na rozvoj lidských
zdrojů (JPD 3) s finančním podílem přes 6 %, což vyplývá z neinvestičního charakteru JPD 3. Stručná charakteristika všech
programů je uvedena na konci publikace.
seznam programů
OP Infrastruktura

(OP I)

OP Průmysl a podnikání

(OP PP)

OP Rozvoj lidských zdrojů

(OP RLZ)

OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ)
Společný regionální operační program

(SROP)

Jednotný programový dokument pro Cíl 2

(JPD 2)

Jednotný programový dokument pro Cíl 3

(JPD 3)
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OP Infrastruktura, projekt Silnice I/25 Boží dar – obchvat
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JPD 3
JPD 2
SROP

OP RVMZ

OP I

OP RLZ
OP PP
OP Průmysl a podnikání (OP PP)
OP Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)
OP Infrastruktura (OP I)
OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ)
Společný regionální operační program (SROP)
Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2)
Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3)

JAKÝ BYL CHARAKTER PROJEKTŮ?
Projekty určené pro dlouhodobě udržitelný hospodářský rozvoj České republiky se uskutečňovaly v mnoha odvětvích ekonomiky – v průmyslu, dopravě, oblasti životního prostředí, zemědělství, vzdělávání, zaměstnanosti i v cestovním ruchu.
V průměru měl jeden projekt velikost okolo 4,5 milionu korun.

NEJVĚTŠÍ A NEJMENŠÍ PROJEKTY
Mezi největší projekty patřily projekty zaměřené na rozvoj dopravní infrastruktury, které dosahovaly v průměru 140 milionů
korun. Mezi projekty s nižšími rozpočty patřily zejména akce vzdělávacího charakteru, projekty sociální integrace a projekty
z oblasti zemědělství. Finančnímu objemu odpovídala rovněž délka jejich realizace. Nejdelší projekty se týkaly právě budování dopravní infrastruktury (silniční či železniční sítě) a infrastruktury v oblasti životního prostředí (např. čistírny odpadních
vod). Tyto infrastrukturní projekty v průměru trvaly téměř 2,5 roku. Naopak nejkratší byly ty zaměřené na podporu podnikání a na oblast zemědělství – v průměru bylo pro jejich dokončení třeba okolo 1,5 roku.
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KOLIK PROJEKTŮ BYLO PŘEDLOŽENO?
V průběhu programového období bylo v ČR předloženo 26 490 projektových žádostí za více než 168 miliard korun. Z předložených žádostí bylo vybráno a realizováno 13 290 projektů, tedy přibližně polovina. Tato čísla dokumentují vysoký zájem
žadatelů o podporu z programů strukturálních fondů, a to jak ze strany veřejnoprávních subjektů (obce, kraje apod.), tak ze
strany soukromého a neziskového sektoru.
Největší šanci na získání podpory měli žadatelé v programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ), kde
získalo podporu více než 72 % předložených žádostí. Naopak nejvyšší konkurenci zaznamenali žadatelé v rámci Operačního
programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), kde podporu získalo jen 35 % žadatelů.
Vyčerpané prostředky dle programů a podíl jednotlivých fondů na celkovém čerpání
Fondy a národní zdroje
Operační programy a jednotné programové dokumenty

Národní
zdroje 28 %

JPD 3
OP PP 5 % JPD 2
6%
15 %
OP RLZ 19 %

ERDF 45 %

SROP 28 %
EAGGF 8 %
FIFG
ESF
0,25 % 19 %

OP I 16 %
OP RVMZ
11 %

OP Průmysl a podnikání (OPPP)
Společný regionální
operační program (SROP)
OP Rozvoj lidských zdrojů
(OP RLZ)
Jednotný programový
dokument pro Cíl 2 (JPD 2)
OP Infrastruktura (OP I)
Jednotný programový
OP Rozvoj venkova a multidokument pro Cíl 3 (JPD 3)
funkční zemědělství
(OP RVMZ)
Politika hospodářské a sociální soudržnosti byla v programovém období 2004−2006 financována s využitím strukturálních fondů:
ERDF: Evropský fond pro regionální rozvoj (vyčerpáno cca 1 mld. EUR)
ESF: Evropský sociální fond (vyčerpáno cca 0,4 mld. EUR)
Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond (EAGGF) (vyčerpáno cca 0,2 mld. EUR)
Finanční nástroj na podporu rybolovu (FIFG) (zhledem k charakteru našeho hospodářství jsme disponovali pouze minimální alokací pro tento fond – vyčerpáno cca 4 mil. EUR)
Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)
Evropský sociální fond (ESF)
Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond (EAGGF)
Národní zdroje
Finanční nástroj na podporu rybolovu (FIFG)
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KOLIK PROSTŘEDKŮ BYLO CELKEM VYČERPÁNO?
Z veřejných prostředků programového období 2004–2006 jsme v České republice vyčerpali přes
62 miliard korun prostřednictvím více než 13 290 projektů. Poptávka žadatelů po podpoře z programů strukturálních fondů téměř trojnásobně převyšovala dostupné zdroje. Celkově největší
objem finančních prostředků plynul na infrastrukturní projekty v dopravě i životním prostředí,
na rozvoj lidských zdrojů a na podnikání.
Přehled realizace operačních programů a jednotných programových dokumentů
OP/JPD

Alokace – EU +
národní zdroje
(tis. Kč)

Počet projektů
Předložené
žádosti

Objem veřejných výdajů (tis. Kč)
Zrealizované
projekty

Předložené
žádosti

Zrealizované
výdaje

Vyčerpáno
(%)

OP PP

9 322 200

5 220

2 810

23 386 100

9 266 300

99,4

OP RLZ

11 089 900

7 500

2 630

36 729 200

11 566 800

104,3

OP I

9 664 100

930

400

28 198 600

9 992 700

103,4

OP RVMZ

7 132 100

4 980

3 600

10 665 200

6 998 200

98,1

SROP

17 105 600

5 660

2 780

52 135 600

17 255 900

100,9

JPD 2

3 785 800

410

290

8 053 900

3 808 500

100,6

JPD 3

3 126 700

1 790

780

9 198 500

3 142 300

100,5

61 226 400

26 490

13 290

168 367 200

62 030 700

101,37

Celkem

Poznámka: Alokace na jednotlivé programy byly z EUR na Kč přepočteny příslušnými průměrnými kurzy čerpání

SROP, projekt Veřejný přístav v Píšťanech

SROP, projekt Obnova historické Kolínské řepařské drážky
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JAK REALIZACE PROGRAMŮ POSTUPOVALA?
První výzvy k předkládání projektových žádostí byly ve většině programů vyhlášeny již v květnu 2004. Čerpání prostředků
ze všech programů strukturálních fondů bylo charakteristické postupným náběhem. V roce 2004 bylo předloženo necelých 14 % všech žádostí za celé období a aktivita žadatelů vrcholila následně v roce 2005, kdy bylo podáno 42 % z celkového počtu žádostí o podporu. Do konce roku 2006 se pak podařilo schválit projekty v hodnotě odpovídající celkové výši
alokace určené na všechny programy.
Samotná realizace projektů probíhala převážně v letech 2006 a 2007. V těchto letech byl také na projekty vynaložen největší podíl finančních prostředků (29 % a 36 % z celkové alokace).
V důsledku posilování koruny vůči euru mezi lety 2004 a 2009 došlo dokonce v několika programech k přečerpání dostupné alokace, která byla stanovena v eurech již před zahájením programového období. Přestože konečné vyúčtování všech
programů není doposud uzavřeno, lze očekávat téměř 100% vyčerpání celkové alokace u všech programů.

Průběh čerpání v programech SF EU
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Alokace k vyčerpání
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2006

2007

Předložené žádosti

2008

2009

Realizované výdaje

KRAJE A PROJEKTY
Čerpání finančních prostředků v jednotlivých krajích ČR bylo značně rozdílné. Kraje čerpaly od 3 % (Liberecký kraj) až po
14 % prostředků (Středočeský kraj). V absolutním objemu tak kraje čerpaly finanční prostředky v rozmezí 1,6 miliardy korun
až 8,1 miliardy korun. Mezi kraje s více než desetiprocentním podílem na celkovém čerpání se kromě Středočeského kraje
zařadilo ještě Hl. m. Praha a Moravskoslezský kraj, oba s více než 6 miliardami korun vyčerpaných prostředků.
Za celé programové období bylo v České republice v průměru vyčerpáno přibližně 5 800 Kč na jednoho obyvatele. Tento
objem se v jednotlivých krajích pohyboval mezi více než 8 000 Kč na jednoho obyvatele (kraj Vysočina) po 3 700 Kč na
obyvatele (Liberecký kraj). Nadprůměrně čerpaly také kraje Plzeňský, Karlovarský a Středočeský.
Nejvyšší podíl na čerpání finančních prostředků měl ve většině krajů Společný regionální operační program. Nejvýraznější
byl podíl tohoto programu zejména v Ústeckém a Karlovarském kraji, a to okolo 50 % vyčerpaných prostředků. Operační
program Průmysl a podnikání se významně podílel na čerpání v kraji Středočeském, Pardubickém a Plzeňském, kde představoval cca 30 % z objemu poskytnuté podpory. Kraje Vysočina a Jihočeský čerpaly nadprůměrně z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Finanční prostředky z Operačního programu infrastruktura směřovaly
nejvíce do Středočeského, Jihomoravského, Moravskoslezského kraje a kraje Vysočina. V Operačním programu Rozvoj
lidských zdrojů existovaly v čerpání nejmenší regionální rozdíly, největší podíl prostředků pak využil Moravskoslezský kraj.

Realizované výdaje [Kč]
1 000 000 000
5 000 000 000
Praha

OP Průmysl a podnikání
OP Rozvoj lidských zdrojů
OP Infrastruktura
OP Rozvoj venkova
a multifunkční zemědělství
Společný regionální
operační program
Jednotný programový
dokument pro Cíl 2
Jednotný programový
dokument pro Cíl 3
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SROP, projekt Výstavba truhlárny pro specifickou designérskou výrobu, Litomyšl
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KONKRÉTNÍ VÝSLEDKY NA ÚROVNI ČR
Programy strukturálních fondů měly přínos do všech oblastí ekonomiky. Zásluhou operačních programů se podařilo vytvořit více než 46 000 pracovních míst, přičemž největší podíl z nich byl vytvořen v rámci projektů Operačního programu
Rozvoj lidských zdrojů. Navíc postupně vznikají i další pracovní místa, a to v návaznosti na realizované investice u ukončených projektů. Právě podpora zakládání nových firem měla totiž nejvyšší efekt pro další vytváření nových pracovních míst.
Díky podpoře z Operačního programu Průmysl a podnikání bylo vytvořeno celkem 36 hektarů podnikatelských zón a objektů, z nichž větší část vznikla modernizací zastaralých či nevyužívaných areálů, což lze hodnotit pozitivně vzhledem
k udržitelnému rozvoji. Za významný projekt lze považovat například vybudování Vědeckotechnického parku a centra
pro transfer technologií při Univerzitě T. Bati ve Zlíně, který propojuje základní výzkum s aplikovaným a průmyslovým
výzkumem. Z programu bylo rovněž podporováno zakládání nových, především malých a středních firem. Díky podpoře
jich bylo založeno celkem 1 570. Z operačního programu bylo také poskytnuto 1 600 bezúročných či zvýhodněných úvěrů
malým a středním firmám na zahájení a rozvoj podnikání.
Vybrané ukazatele

Dosažená hodnota

Počet podpořených pracovních míst

46 020
2

Plocha vytvořených podnikatelských zón a prostor (m ):

360 990

– nových

172 430

– zrekonstruovaných

188 560

Délka nových a rekonstruovaných silnic (km)

426

Počet nových MSP založených v regionech

1 570

Délka nových kanalizačních sítí (km)

374

Počet ekvivalentních obyvatel* napojených na ČOV

68 810

Počet sběrných dvorů a systémů odděleného sběru

1 100

Počet poskytnutých podpor v oblasti rozvoje lidských zdrojů
Počet (vytvořených) stálých lůžek v ubytovacích zařízeních

2 211 600
5 510

Počet rekonstruovaných/vystavěných objektů pro agroturistiku

49

* Ekvivalentní obyvatel = jednotka představující produkci odpadní vody 150 l/den.

V oblasti dopravní infrastruktury jsme nově postavili či opravili 426 km silnic. Většinou se jednalo o silnice II. a III. třídy.
Mezi největší projekty patřila Výstavba úseku silnice I/34 Nová Ves – Božejov na Vysočině, díky kterému se zrychlil průjezd a zvýšila plynulost a bezpečnost dopravy na mezinárodním tahu E551 mezi Pelhřimovem a Jindřichovým Hradcem.
Mezi nejvýznamnější projekty rekonstrukce silnic II. a III. třídy patřil projekt Správy silnic Moravskoslezského kraje, který
komplexně řešil modernizaci 17 úseků silnic II. a III. třídy, v celkové délce 51 km. Největším projektem budování železniční
infrastruktury byl projekt Elektrizace traťového úseku Ostrava hlavní nádraží – Ostrava Kunčice s rozpočtem přesahujícím
800 milionů korun.
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V oblasti infrastruktury životního prostředí jsme postavili či zrekonstruovali 30 čistíren odpadních vod (ČOV), čímž bylo na
ČOV nově napojeno téměř 69 000 ekvivalentních obyvatel, nejvíce pak v Rakovníku, Bludově či Říčanech u Prahy. V návaznosti na ČOV bylo také vybudováno více než 370 km kanalizačních sítí. Podpora směřovala také ke zkvalitnění nakládaní
s odpady. Mezi významné projekty patřil i projekt Vybudování logistického centra odpadů v mikroregionu Vsetínsko za
více než 180 mil. Kč, které je určeno pro zpracování až 20 tisíc tun odpadu ročně.
Podpora z programů strukturálních fondů směřovala rovněž do mnoha oblastí cestovního ruchu, například do lázeňského,
kongresového či volnočasového. Díky této podpoře se nám podařilo zrenovovat více než 70 památek a objektů kulturního
dědictví (například zámky, zámecké pivovary, kostely apod.) Navíc bylo vytvořeno více než 5 500 stálých lůžek. Mimo jiné
byla rozvíjena i agroturistika, pro kterou bylo vystavěno či zrekonstruováno 49 objektů, včetně rodinných farem.
Významná část pomoci ze strukturálních fondů směřovala také do rozvoje lidských zdrojů, a to jak ve vazbě na všeobecné
vzdělávání, např. rozvoj počítačových a jazykových dovedností a znalostí, tak na vzdělávání úzce profesní a specializované.
To znamená rozsah od technických – převážně rekvalifikačních – kurzů (např. svářeč, obráběč počítačově řízených CNC strojů apod.) až po kurzy vnitropodnikové (tj. specifické vzdělávání zaměstnanců, např. v marketingu). Podporováno bylo také
specifické vzdělávání například v oblasti zemědělství, cestovního ruchu či environmentální vzdělávání. Je nutné uvést, že
programy Evropského sociálního fondu (OP RLZ a JPD 3) měly také výrazný sociální rozměr s vazbou na začleňování znevýhodněných skupin do společnosti a na trh práce. Bylo podpořeno široké spektrum cílových skupin, od sociálně vyloučených,
matek vracejících se na trh práce po rodičovské dovolené, zdravotně handicapovaných, přes dlouhodobě nezaměstnané,
osoby po návratu z výkonu trestu až po etnické menšiny či osoby bez přístřeší. Celkově se podařilo poskytnout přes 2 miliony
podpor v oblasti rozvoje lidských zdrojů – od vzdělávání, rekvalifikací, poradenství po přímou podporu pracovních míst.
V projektech financovaných ze strukturálních fondů byl kladen důraz na čtyři tzv. horizontální cíle, a to vyvážený rozvoj
regionů, udržitelný rozvoj směřující k ekologickým standardům, informační společnost a rovné příležitosti mužů a žen
a pro skupiny ohrožené vyloučením ze společnosti. Jednotlivé programy naplňovaly tyto cíle, s ohledem k jejich zaměření,
v rozdílné míře. Realizované projekty měly pozitivní dopady zejména na udržitelný rozvoj (52 % projektů) a rovné příležitosti (42 %).

SROP, projekt Institut dalšího vzdělávání Univerzity Hradec
Králové
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SROP, projekt Na potštejnský hrad

KONKRÉTNÍ VÝSLEDKY NA ÚROVNI KRAJŮ
Věcné dopady programů byly v jednotlivých regionech různé. Například na celkové délce nových a zrekonstruovaných silnic
se významně podílel Moravskoslezský kraj (29 % celkové délky). Investice do silniční infrastruktury byly výrazné také v kraji
Jihočeském a Jihomoravském. Ve Středočeském kraji byla výrazně využita podpora na výstavbu nových čistíren odpadních
vod, kterých zde bylo postaveno či komplexně zrekonstruováno 30 % z celkového počtu. Ve Středočeském kraji bylo také
postaveno nejvíce nových kanalizačních sítí, a to 150 km, což představuje 40 % z celkové hodnoty. Silná koncentrace podpory do Středočeského kraje odpovídá stavu kanalizační sítě v tomto kraji, protože zde byl nejnižší podíl obyvatel bydlících
v domech napojených na kanalizaci z celé České republiky.
Investice v oblasti cestovního ruchu z hlediska počtu nově vytvořených stálých lůžek v hotelech a ubytovacích zařízeních se
projevily především na Vysočině a v Pardubickém, Moravskoslezském a Královéhradeckém kraji.
Délka nového a rekonstruovaného silničního systému (km)

Počet vytvořených stálých lůžek v ubytovacích zařízeních

MS

MS

OL

SČ

Praha

ZL
JČ

SČ

JM

OL

PL
KV
UT
LB

ZL
KH

JM
VY

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj

0
30
60
16
11
2
16

VY
JČ

PB
KH
LB

PB

Královehradecký kraj 22
Pardubický kraj
30
Vysočina kraj
12
Jihomoravský kraj
54
Zlínský kraj
16
Olomoucký kraj
34
Moravskoslezský kraj 123

PL
UT

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj

KV

391
596
687
698
178
396
152

Královehradecký kraj
Pardubický kraj
Vysočina kraj
Jihomoravský kraj
Zlínský kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj

352
66
353
474
266
298
601
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Počet rekonstruovaných / nových ČOV

OL
ZL

Délka nových kanalizačních sítí (km)

MS

OL

MS

Praha

ZL

JM
SČ

JM

SČ

VY
VY
JČ

PB
KH LB

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
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0
9
1
3
1
0
1

KV

PB
LB

PL

Královehradecký kraj
Pardubický kraj
Vysočina kraj
Jihomoravský kraj
Zlínský kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
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1
1
4
4
1
3
1

UT KV

Hlavní město Praha 3,9
Středočeský kraj 150,2
Jihočeský kraj
3,4
Plzeňský kraj
23,7
Karlovarský kraj
3,6
Ústecký kraj
2,7
Liberecký kraj
12,9

PL JČ

Královehradecký kraj
Pardubický kraj
Vysočina kraj
Jihomoravský kraj
Zlínský kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj

0
16,3
20,1
49,2
2,3
64,6
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PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÝCH PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ REALIZOVANÝCH
V ČR V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2004−2006
OP Infrastruktura (OP I)
Program byl zaměřen na zkvalitnění dopravní infrastruktury celostátního významu a podporu životního prostředí. V rámci
části zaměřené na dopravu byly podporovány projekty na rozvoj železniční infrastruktury, výstavbu a modernizaci silnic
I. třídy, modernizaci významných civilních letišť a okrajově i na rozvoj přístavní infrastruktury a vodních cest.
Dále program podporoval projekty snižující negativní důsledky dopravy na životní prostředí, například prostřednictvím
ochranných opatření jako jsou protihlukové stěny. Byly podporovány také výzkumné projekty v oblasti dopravy a jejich vlivů
na životní prostředí.
V oblasti životního prostředí směřoval významný podíl finančních prostředků na budování infrastruktury ve vodním hospodářství, zejména ČOV, kanalizační a vodovodní sítě. Podpora směřovala také na budování infrastruktury na ochranu ovzduší,
například na podporu šetrných technologií spalování či na využívání obnovitelných zdrojů energie. Podpořena byla řada
projektů z oblasti nakládání s odpady, zejména budování systému sběru a recyklace odpadů. Prostřednictvím programu
byly rovněž rekultivovány a sanovány staré ekologické zátěže či revitalizovány vodní toky, rybníky a nádrže.
OP Průmysl a podnikání (OP PP)
Program byl zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb a na dokončení potřebných
strukturálních změn v průmyslu. Projekty se soustřeďovaly na budování infrastruktury pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace, dále na modernizaci stávajících a výstavbu nových průmyslových lokalit a podnikatelských center. Podporováno bylo
budování infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a v podnikatelských službách, včetně informačních, konzultačních a poradenských služeb.
V rámci programu byl podpořen rozvoj malých a středních podniků. Důraz byl kladen na podporu začínajících podnikatelů
a podniků v počáteční fázi rozvoje. Podporovány byly projekty na inovaci výrobků i služeb. Program se zaměřil také na snižování energetické náročnosti výrobních procesů a provozů a na zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie.
OP Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)
Podpora z programu směřovala na projekty zvyšující kvalifikaci a flexibilitu pracovní síly. Cílem bylo zvýšení konkurenceschopnosti podniků a dosažení vysoké a stabilní míry zaměstnanosti. Realizovány tak byly projekty vzdělávacího charakteru, včetně rekvalifikací, odborného vzdělávání zaměstnanců, poradenství s vazbou na trh práce a dále projekty vytvářející
pracovní místa.
V rámci programu byly rovněž podporovány projekty integrace sociálně vyloučených skupin obyvatelstva, a to prostřednictvím vzdělávání samotných poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb i projekty přímo zajišťující integraci uživatelů
těchto služeb do běžného života ve společnosti a zejména na trh práce.
Program podpořil i řadu projektů zaměřených na rozvoj rovných příležitostí pro ženy a muže na trhu práce, např. odstraněním překážek bránících ženám v účasti na trhu práce.
V neposlední řadě byly podpořeny projekty zkvalitňující vzdělávání na všech úrovních škol, od základních po vysoké a projekty rozvoje lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje.
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OP Infrastruktura, Elektrizovaná trať Ostrava hl. n. – Ostrava Kunčice (foto P. Štefek)
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OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ)
Program svými projekty směřoval ke zvýšení konkurenceschopnosti našeho zemědělství formou jeho další restrukturalizace
a prostřednictvím dalšího růstu produktivity práce. Podporovány byly projekty investičního charakteru do nových technologií zaváděných do zemědělství a rybářství, do lidského kapitálu, stejně jako poskytování technických a poradenských služeb.
Projekty směřovaly také ke zvýšení kvality zemědělských produktů, včetně výrobků z ryb a návazně i na podporu marketingu a vývozu zemědělských výrobků.
Podpora směřovala také na podporu lesního hospodářství, na ochranná opatření zmírňující škody způsobené přírodními
kalamitami, na provádění preventivních a protipovodňových opatření.
Podporována byla také tvorba alternativních pracovních příležitostí ve venkovských oblastech, např. prostřednictvím agroturistiky.
Společný regionální operační program (SROP)
Program směřoval především do oblastí, které jsou v ČR v působnosti krajů a obcí. Z tématického hlediska byl tedy program
zaměřen na více oblastí. Podporovány byly projekty rozvoje dopravní infrastruktury místního a regionálního významu i projekty dopravní obslužnosti. Dále byly podpořeny projekty rozvíjející podnikání, a to zejména drobní, malí a střední podnikatelé v regionech.
Významnou podporovanou oblastí byl i cestovní ruch. Na jedné straně byl podpořen rozvoj příslušné infrastruktury cestovního ruchu, například s vazbou na kongresový a lázeňský cestovní ruch nebo revitalizace kulturních, technických či průmyslových památek a kulturního dědictví. Na straně druhé byly podpořeny projekty zaměřené na rozvoj služeb pro cestovní
ruch, jako tvorba produktů cestovního ruchu, propagační a informační kampaně či medializace regionů.
Z programu byla podpořena i výstavba a modernizace infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů a sociální integraci v regionech, jako vzdělávací zařízení, zařízení sociální péče či zařízení působící v oblasti kultury.
Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2)
Program byl realizován pouze na vybraném (znevýhodněném) území hl. m. Prahy a zahrnoval asi 41 % území a 31 % obyvatel
hl. m. Prahy. Program se zaměřil na celkovou revitalizaci vybraných území, například formou zkvalitnění dopravní infrastruktury, regenerace nevhodně využívaných ploch (např. skládky) či budování veřejné infrastruktury na sídlištích např. s vazbou
na sportovní a rekreační vyžití. Podporována byla rovněž výstavba prvků technické infrastruktury (např. ČOV, kanalizace či
plynofikace).
Program se dále zaměřil na podporu malého a středního podnikání na vybraných územích a na rozvoj informačních technologií. Dále bylo podpořeno budování sítí mezi organizacemi vědy a výzkumu, podnikatelskými firmami a dalšími subjekty
neziskového i veřejného sektoru. Podporovány byly inovace včetně celkové modernizace a budování kapacit výzkumu a vývoje či přenos technologií do praxe.
Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3)
Program byl realizován na celém území hl. m. Prahy a zaměřil se, obdobně jako OP RLZ, na celkový rozvoj lidských zdrojů v hl.
m. Praze. Podporovány byly projekty s vazbou na zaměstnanost, sociální integraci, vzdělávání a celoživotní učení. Podpořena byla řada projektů zvyšující efektivitu řízení organizací.
Program také směřoval k rozvoji inovačního potenciálu hl. m. Prahy a využití vědeckého a vzdělávacího potenciálu pražských vysokých škol. Z programu bylo podpořeno také specifické vzdělávání v oblasti cestovního ruchu.
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PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ
SROP – Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech
Název projektu:
Krajská knihovna – multifunkční informační centrum regionu
Příjemce: Karlovarský kraj
Dotace: 91 mil. Kč
Z projektu byla nově vybudována krajská veřejná knihovna
v Karlových Varech o rozloze 4 000 m2. Při té příležitosti byly
také rozšířeny a zkvalitněny její služby.
Pro krajskou knihovnu byl zrekonstruován objekt bývalé
vojenské jídelny (brownfield). Kromě hlavní půjčovny a skladových prostor byl v rámci knihovny vybudován také multifunkční přednáškový sál, čítárna pro nevidomé a slabozraké,
počítačová učebna, informační centrum a kavárna. Je zde
dostatek studijních míst, debatních i odpočinkových prostor,
které poskytují široké spektrum možností trávení volného
času pro každého zájemce.

OP PP – Priorita 1 Rozvoj podnikatelského prostředí
Název projektu: Vědeckotechnický park
Plzeň – Borská pole
Příjemce: Vědeckotechnický park Plzeň, a. s.
Dotace: 150 mil. Kč
Projekt přispěl k rozvoji technologicky orientovaného podnikání v Plzni vybudováním vědeckotechnického parku.
V areálu s celkovou rozlohou přibližně 4 ha byly připraveny
prostory o velikosti téměř 8 000 m2, které slouží jako kancelářské i provozní plochy pro začínající firmy (podnikatelské
inkubátory), pro podniky v růstové fázi a pro vývojové aktivity velkých firem. Je zde vytvořeno zázemí pro aktivity
propagující technologické inovace a spolupráci univerzity
s podnikatelskou sférou.
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OP RLZ – Priorita 1 Aktivní politika zaměstnanosti
Název projektu: Maminky po dovolené.
Snadný návrat z mateřské do zaměstnání.
Příjemce: Most ke vzdělání – Bridge to education, o. s.
Dotace: 2,3 mil. Kč
Pomocí vzdělávacího programu, praxe i poradenských služeb byl usnadněn matkám pečujícím o děti do 15-ti let jejich
návrat na trh práce.
Program zahrnoval bilanční diagnostiku, motivační a rekvalifikační kurzy, které účastníky připravily na dlouhodobou
praxi a následné zaměstnání. Rekvalifikační kurzy byly nastaveny tak, aby odrážely potřeby regionu Semily, ve kterém
byl projekt realizován. Součástí projektu bylo také osobní
poradenství. Kurz úspěšně ukončilo 66 žen po mateřské a rodičovské dovolené.

OP RVMZ – Priorita 1 Podpora zemědělství, zpracování
zemědělských produktů a lesnímu hospodářství
Název projektu:
Stavební úpravy stájí pro dojnice a mladý skot I.
Příjemce: ZD Krásná Hora nad Vltavou, a. s.
Dotace: 6,5 mil. Kč
Prostřednictvím mnoha projektů byly zkvalitněny podmínky
chovu dojnic tak, aby odpovídaly normám a předpisům domácí a evropské legislativy.
V rámci tohoto projektu byly provedeny stavební úpravy
velkokapacitního kravína pro dojnice a mladý skot, které
umožnily změnu v technologii ustájení z vázaného ustájení
na ustájení v lehacích boxech. Rekonstrukcí prostor se zvýšila
kvalita ustájení a došlo k nárůstu produktivity práce. Výsledkem tak bylo zkvalitnění produkce mléka a snížení výrobních
nákladů podniku.
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OP I – Priorita 3 Zlepšování environmentální
infrastruktury
Název projektu: Nižbor – kanalizace a ČOV
Příjemce: obec Nižbor
Dotace: 80 mil. Kč
Prostřednictvím projektu obec Nižbor, obdobně jako mnohé další, nechala vystavět mechanicko biologickou čistírnu
odpadních vod a rovněž splaškovou kanalizaci.
Kapacita čistírny je 2 049 ekvivalentních obyvatel a celková
délka splaškové kanalizace 11,4 km. Realizací projektu bylo
vyřešeno odvedení a vyčištění odpadních vod z obce Nižbor, která leží v CHKO Křivoklátsko. Zároveň se celkově zvýšila ochrana vodního zdroje v katastru obce a byl odstraněn
zdroj znečištění významného vodního toku – řeky Berounky.

OP I – Priorita 1 Modernizace a rozvoj dopravní
infrastruktury celostátního významu
Název projektu: Silnice I/25 Boží Dar – obchvat
Příjemce: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Dotace: 128 mil. Kč
Díky projektu byla odvedena tranzitní doprava z obce Boží
Dar. Projekt reagoval na rostoucí intenzitu dopravy v této
obci a na problémy s ní spojené, např. bezpečnost.
Předmětem stavby byla přeložka silnice I/25 v délce 1,2 km.
Zároveň byly vystavěny přeložky navazujících komunikací
II. a III. třídy a inženýrských sítí a několik křižovatek a mostních objektů. Realizací projektu se zvyšuje bezpečnost silničního provozu a chodců, snižuje se zasažení obyvatelstva
hlukem a exhalacemi a zkracují se jízdní doby.
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JPD 2 – Priorita 1 Revitalizace a rozvoj podporující
přeměnu městského prostředí
Název projektu: Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská
Příjemce: Dopravní podnik HMP, a. s.
Dotace: 114 mil. Kč
Projektem byla zvýšena kvalita dopravní obslužnosti a dostupnosti měnícího se a regenerovaného území Městské části Praha 9 – Vysočany.
V rámci projektu byla provedena modernizace páteřní
tramvajové trati v Sokolovské ulici rekonstrukcí kolejového
tělesa a trakčního vedení a instalací signalizačních a bezpečnostních zařízení. Výsledkem projektu bylo nejen zkrácení
přepravního času na této trase, ale i zvýšení kvality a podílu využívání ekologicky šetrné kolejové dopravy obyvateli
a návštěvníky hl. města Prahy.

JPD 3 – Priorita 4 Adaptibilita a podnikání
Název projektu:
Vzdělávání zaměstnanců společnosti EMCO, spol. s r. o.
Příjemce: Emco, spol. s r. o.
Dotace: 3 mil. Kč
Prostřednictvím projektu tato firma, jako řada jiných, realizovala široké spektrum školících kurzů pro své zaměstnance,
s cílem zvýšit jejich potenciál i adaptabilitu.
Do školení byla zapojena všechna oddělení této významné firmy a bylo pro ni vytvořeno více než 50 vzdělávacích
modulů. Školení zahrnovalo především oblasti brand managementu, marketingu, obchodní strategie a vyjednávání,
controllingu a produktového a projektového managementu,
public relations, coachingu či quality managementu.
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PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007–2013
V nové programovém období 2007–2013 mají Češi k dispozici ještě mnohem více prostředků z evropské politiky soudržnosti
než v období minulém. V současném období je využíváno 26 operačních programů: 8 tématických, 7 regionálních, 2 pražské a 9 programů pro evropskou územní spolupráci. Na všechny tyto programy je vyčleněno pro českou republiku celkem
26,7 miliardy eur.
Přehled OP současného programového období
Tématické operační programy:

Regionální operační programy:

Integrovaný operační program

ROP Severozápad

OP Podnikání a inovace

ROP Severovýchod

OP Životní prostředí

ROP Střední Čechy

OP Doprava

ROP Jihozápad

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

ROP Jihovýchod

OP Výzkum a vývoj pro inovace

ROP Moravskoslezsko

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

ROP Střední Morava

OP Technická pomoc
Operační programy přeshraniční spolupráce:
Pražské operační programy:
OP Praha – Konkurenceschopnost
OP Praha – Adaptabilita

ČR – Bavorsko
ČR – Polsko
Rakousko – ČR
Sasko – ČR
Slovensko – ČR
OP Meziregionální spolupráce
OP Nadnárodní spolupráce
ESPON 2013
INTERACT II
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FONDY EVROPSKÉ UNIE – INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Bližší informace k předchozímu programovému období 2004–2006 i k novému programovému období 2007–2013 naleznete
na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které je zastřešujícím orgánem pro všechny operační programy v ČR financované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.
Zdroje informací o evropských fondech a EU:
Národní orgán pro koordinaci (NOK)
e-mail:nok@mmr.cz
www.strukturalni-fondy.cz
info@strukturalni-fondy.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské nám. 6
110 15, Praha 1
Tel.:+420 224 861 111

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ – ROZVOJ VE VŠECH OBLASTECH
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

NÁRODNÍ ORGÁN
PRO KOORDINACI (NOK)

www.mmr.cz

www.strukturalni-fondy.cz

