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Abstrakt
Cílem této práce je popsat příležitosti a výzvy pro Českou republiku jako nového
člena EU v kontextu regionální politiky EU. Je zde uveden přehled zdrojů předvstupní
finanční pomoci a nové možnosti čerpání ze strukturálních fondů EU, se současnými
nástroji čerpání. V druhé části práce je analyzován Jihočeský kraj z pohledu současné
pozice a možností dalšího rozvoje. Zvláštní pozornost je věnována absorpční kapacitě
kraje, možnostem jejího zvyšování a nástrojům a aktivitám tomu učeným. Na příkladu
regionů Burgenland (Rakousko) a Saska (Německo) je provedeno srovnání možností
čerpání strukturálních peněz jako možné inspirace pro Jihočeský kraj. Práce je
zakončena rekapitulací závěrů a souborem doporučení pro zvyšování absorpční
kapacity Jihočeského kraje a zvyšování jeho schopnosti využití strukturálních fondů
EU.

Abstract
The aim of the thesis is to describe the opportunities and challenges of the Czech
Republic as a new member of the EU in context of the regional policy of the EU. An
overview of pre-accession financial help and the newly available structural funds´
sources are given, along with the description of the procedures neccesary for the
Czech Republic to follow in order to receive the financial support. The second part of
the thesis analyzes the region of South Bohemia by course of its current position and
further development potential. Special attention is devoted to the absorptive capacity
of the region and activities devoted to support its increase. As an example two
foreign regions, Burgenland in Austria and Sachsen in Germany, are given and
present a potential inspiration of the possibilities for South Bohemia to acquire the
newly available financial sources from the EU. The thesis is concluded with a set of
recommendations for the South Bohemia region to help it acquire a higher absorptive
capacity in order to effectively draw from the available EU funds.
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ÚVOD
První májový den roku 2004 se stal dnem přístupu České republiky a dalších devíti
kandidátských zemí k Evropské unii. ČR se hned po Revoluci v roce 1989 začala zapojovat
do spolupráce s ostatními evropskými zeměmi. Transformující se země stála před úkolem
vyrovnat v co nejkratší době svou politickou, ekonomickou a sociální pozici na
západoevropskou úroveň. Zapojení transformujících se zemí do evropských struktur bylo
obecně přijímáno jako žádoucí. Z rozpočtu Společenství tedy byly vyčleněny finanční částky,
které měly za úkol napomoci procesu konvergence zemí a přípravě země na členství
v Evropské unii.
Evropská unie se v posledním desetiletí stala významným fenoménem rozvoje
moderní Evropy. Česká republika svým vstupem do tohoto ekonomického a politického
útvaru završila přirozený historický vývoj. Po seznámení s předvstupní pomocí může Česká
republika nyní již jako člen využívat strukturálních fondů EU jako finančního nástroje
rozvoje.
Díky novosti a aktuálnosti tohoto tématu ještě není v širší veřejnosti dostatečné
povědomí o reálných možnostech čerpání finančních prostředků z evropských fondů.
Finanční prostředky z těchto fondů jistě přispějí k rozvoji České republiky, význam těchto
prostředků však bývá některými politiky až přehnaně přeceňován.
Ve své práci bych chtěla vytvořit pohled na již proběhnutou finanční pomoc
pocházející z předstrukturálních fondů a na možnosti čerpání ze strukturálních fondů
Evropské unie v době po přístupu.
Dále se zaměřuji na Jihočeský kraj v kontextu regionální politiky Evropské unie (včetně
exkurze k poučení do srovnatelných regionů). Jihočeský kraj je specifický v rámci České
republiky. Nepotýká s většími problémy nezaměstnanosti, jeho velkou výhodou je i blízkost
rozvinutých regionů Rakouska a Německa, se kterými již několik let velmi úspěšně
spolupracuje.
Práce je členěna následovně:
Stručný historický vývoj evropské regionální politiky shrnutý do třech období: 1958 –
1974, 1975-1988, 1989-1999, dále pak současnost a charakteristika šesti principů strukturální
politky s vymezením jejích třech cílů je obsahem první kapitoly.
Druhá kapitola přináší přehled předvstupních nástrojů finanční pomoci kandidátským
zemím Phare. Jedná se o Phare, ISPA a SAPARD; jejichž přípravný význam ve smyslu
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přípravy na další krok po přístupu zemí k Evropské unii, pro čerpání ze strukturálních fondů
EU – z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF), Evropského sociálního fondu (ESF),
Evropského zemědělského záručního a usměrňovacího fondu (EAGGF), Finančního nástroje
na podporu rybolovu (FIFG) a Kohezního fondu (CF). Paralelně se strukturálními fondy a
Kohezním fondem ještě stojí iniciativy Společenství, které jsou celkem čtyři; EQUAL,
LEADER, URBAN a INTERREG III.
Náplní třetí kapitoly je Česká republika a její vztah k možnosti využití a čerpání finanční
pomoci z předvstupních nástrojů a nově i využívání strukturálních fondů EU. Celá republika
spadá pod Cíl 1 a hlavní město Praha pak pod Cíl 2. Národní rozvojový plán České republiky
stanovuje priority rozvoje a vytváří čtyři sektorové operační programy: OP Průmysl a
podnikání, OP Rozvoj lidských zdrojů, OP Infrastruktura, OP Rozvoj venkova a zemědělství,
dále pak Společný regionální operační program. Vše jako nástroje pro čerpání. Jsou zde
srovnány výdaje z rozpočtu ČR na rozvojové oblasti s evropským příspěvkem a je ukázáno,
že objem evropských peněz sice není malý, ale vzhledem k našim platbám (z ČR do EU) naši
republiku nezachrání. V této kapitole je také naznačena problematika financování a
kofinancování projektů, která je dále rozebírána v páté kapitole na příkladu Jihočeského kraje.
Ve čtvrté kapitole je provedeno srovnání možnosti čerpání strukturálních peněz
s rakouským Burgenlandem a německým Saskem jako regiony podporované stejně jako ČR
Cílem 1. To může posloužit jako příklad a inspirace i pro Jihočeský kraj, seznámení se se
zkušenostmi zahraničních regionů v této oblasti je cenným zdrojem pro vytvoření vlastní
cesty a poučením se.
Kapitola pátá se věnuje konkrétnímu případu Jihočeského kraje jako součásti regionu
NUTS II Jihozápad. Z charakteristiky kraje vychází i jeho stávající postavení, možnosti a
příležitosti rozvoje. Využitá možnost z předvstupních nástrojů, zvláště z Phare CBC, pomohla
Jihočeskému kraji se připravit na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a
v současnosti řešit nově vzniklé příležitosti i problémy s tím spojené. Jako jeden z hlavních
cílů je stanoveno zvyšování absorpční kapacity kraje jako nástroje pro maximální využití
nabízené finanční pomoci pro rozvoj regionu.
Závěr shrnuje dosavadní poznatky a navrhuje kroky, které by mohly napomoci
žádoucímu vývoji.
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1

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA EU
Společná regionální politika, resp. politika ekonomické a sociální koheze, má

nezanedbatelný význam při posilovaní společné identity a je projevem i určité solidarity na
úrovni EU.

1.1

Vývoj regionální politiky EU
Vývoj regionální politiky EU lze rozdělit do 3 hlavních období.

1.1.1

1. období: od r. 1958 do r. 1974
V prvním období byla regionální politika tehdejšího EHS úzce zaměřena na posílení

zdrojů věnovaných na národní regionální politiku jednotlivých států. Samostatná regionální
politika EHS téměř neexistovala. Regionální politika byla realizována formou relativně
izolovaných projektů. Pomoc v rámci regionální politiky byla v tomto období zaměřena na
regiony postižené útlumem těžkého průmyslu a na zaostalé venkovské regiony [11].
1.1.2

2. období: od r. 1975 do r. 1988
Mezníkem pro vývoj regionální politiky se stal vstup Velké Británie (a dvou menších

zemí - Irska a Dánska) do Evropských společenství (ES) v roce 1973. Velká Británie
požadovala kompenzaci vysokých příspěvků do rozpočtu Evropských společenství a nízkých
příjmů ze Společné zemědělské politky formou pomoci Společenství restrukturalizovat staré
průmyslové oblasti Velké Británie. V roce 1974 byl proto zřízen fond ERDF. Z fondu se
hradilo až 50% nákladů na podpůrné programy připravené vládami příslušných států. V 80.
letech začalo Evropské společenství vyvíjet vlastní regionální politiku zaměřenou mj. na
podporu přeshraniční spolupráce [11].
1.1.3

3. období: od r. 1989 do r. 1999
V tomto období byla prováděna radikálně reformovaná regionální politika. Reforma

spočívala v integraci regionální politiky se sociální politikou a s částí zemědělské politiky do
tzv. strukturální politiky, která je v současnosti označována za politiku hospodářské a sociální
soudržnosti. Hlavním impulsem pro reformu regionální politiky byla nutnost reagovat na
přijetí Španělska a Portugalska do Evropského společenství v roce 1986. Pozornost regionální
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politiky byla proto přesměrována od dosud převažující podpory strukturálně postižených
oblastí k podpoře nejméně rozvinutých oblastí.
Pro programovací období 1989-1993 bylo poprvé definováno 5 Cílů strukturální
politiky. Při vstupu Finska a Švédska do Evropské unie v r. 1995 (společně s Rakouskem) byl
zřízen nový Cíl 6 - podpora arktickým, řídce zalidněným oblastem.
V roce 1993 byl zřízen Kohezní fond (také Fond soudržnosti). Kohezní fond není
součástí strukturálních fondů, jeho aktivity však mají na strukturálními fondy přímou vazbu
[11].
1.1.4

Regionální politika dnes
Lze tedy shrnout, že regionální politika Evropské unie začínala jako doplněk národních

regionálních politik, v současnosti naopak nad nimi výrazně dominuje. K výrazným změnám
regionální politiky EU docházelo zpravidla v souvislosti s rozšířením unie. Úsilí regionální
politiky je zaměřeno především na snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony unie, což v
praxi znamená, že je podporován rozvoj nejvíce znevýhodněných regionů (vysoká
nezaměstnanost, špatná infrastruktura, odlehlé kraje, nízká zalidněnost, apod.), ostrovů a
venkovských oblastí členských zemí. V programovacím období 2000-2006 došlo k závažným
změnám. Počet Cílů strukturální politiky EU byl redukován ze 6 na 3.

1.2 Principy strukturální politiky
Strukturální politika a využívání strukturálních fondů vychází z šesti základních
principů:
1.2.1

Princip koncentrace (zásada koncentrace úsilí)
Smyslem této zásady je soustředit nejvíc prostředků do regionů s nejvážnějšími

problémy, ale pouze na předem definované cíle. Účelem je realizovat menší množství větších
projektů (od kterých se očekává největší přínos), čímž se kromě většího efektu a větší
viditelnosti dosahuje i snadnějšího a přehlednějšího monitorování a kontroly.
1.2.2

Princip partnerství
Na základě tohoto principu dochází k navázání velmi úzké spolupráce mezi orgány na

všech úrovních (tj. mezi Evropskou komisí, orgány na národní, regionální a místní úrovni,
jednotlivými podniky a osobami), které společně rozhodují o alokaci finančních prostředků
z fondů a implementaci opatření od přípravy až po realizaci. Má rovinu vertikální (partnerství
mezi EK, členským státem a regionem) a horizontální (partneři na úrovni členského státu
7

nebo regionu). Tím se spolupráce rozšířila i na orgány a osoby, které nejsou přímo součástí
implementačních struktur, aby bylo zajištěno, že se na konkrétním rozdělení prostředků
budou podílet i samotní příjemci.
1.2.3

Princip programování
Prostředky fondů jsou programově vkládány do víceletých a víceoborových programů,

jejichž vypracováním jsou pověřeny vlády jednotlivých členských zemí a pro které jsou
vypracovány programové dokumenty. Výsledkem je vzájemně integrovaný programový celek
uskutečňovaný v dlouhodobějším horizontu.
1.2.4

Princip adicionality (doplňkovosti)
Prostředky fondů mají pouze doplňovat investice vynakládané jednotlivými členskými

státy, tj. nesmí docházet ke snižování investičních výdajů ze státního rozpočtu členského státu
do určených problémových oblastí. Právě finanční zainteresování příjemce má vést k vyšší
efektivitě a odpovědnosti při využívání poskytnutých prostředků. Poměr mezi národními a
unijními prostředky musí dosáhnout stanovené minimální hranice (viz 5.5.3).
1.2.5

Princip monitorování a vyhodnocování
Jedná se o průběžné sledování a vyhodnocování využívání prostředků ze zdrojů

společenství, a to ve všech fázích procesů. Hodnocení je prováděno předběžně (ex ante),
průběžně (interim) a následně (ex post).
1.2.6

Princip subsidiarity
Zásada subsidiarity znamená realizovat rozhodnutí o projektech na nejvhodnější

územní úrovni, přičemž celková odpovědnost zůstává na členském státu. Snaha je tedy
rozhodovat na té úrovni, kde je to nejefektivnější.

1.3 Cíle regionální a strukturální politiky EU pro období 2000 - 2006
Hlavními cíli reformy v oblasti politiky hospodářské a sociální soudržnosti je dosažení
větší koncentrace pomoci do nejproblémovějších regionů, zjednodušení procedur a větší
decentralizace při přípravě i realizaci programů. V programovacím období 2000-2006 jsou
stanoveny tyto 3 cíle.
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1.3.1 Cíl 1 - Podpora rozvoje zaostávajících regionů
Regiony s HDP pod hranicí 75% průměru EU mohou získávat prostředky na podporu
udržitelného rozvoje zejména prostřednictvím investic do výroby. Cíl 1 je dosahován za
pomoci prostředků ze všech čtyř strukturálních fondů – Evropský fond regionálního rozvoje
(ERDF), Evropský sociální fond (ESF), Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond
(EAGGF) a Finanční nástroj na podporu rybolovu (FIFG).
1.3.2 Cíl 2 - Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizací
Pod Cíl 2 spadají všechny oblasti, které nespadají pod Cíl 1, a které dlouhodobě
vykazují vysokou míru nezaměstnanosti, kriminality, špatnou úroveň školství nebo životního
prostředí. Cíl 2 je naplňován z prostředků ERDF, ESF, FIFG.
1.3.3

Cíl 3 - Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělání
Do financování podle nového souhrnného, horizontálního Cíle č. 3, zaměřeného na

lidské zdroje, jsou začleněny ty regiony, které se potýkají s velkými problémy na trhu práce a
s nezaměstnaností. Cílem je napomáhat adaptovat a modernizovat systém zaměstnanosti,
vzdělávání,

odborného výcviku a vzdělávacích programů. Jediný fond, jehož finanční

prostředky jsou použity na dosažení Cíle 3 je ESF.
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2

FONDY PŘEDVSTUPNÍ POMOCI, STRUKTURÁLNÍ FONDY EU A
INICIATIVY EU

2.1 Fondy předvstupní pomoci
Předvstupní pomoc byla poskytována kandidátským zemím od r. 2000 do doby jejich
vstupu ze tří zdrojů: ISPA, SAPARD a Phare .
2.1.1

ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession)
Projekty v rámci ISPA měly pomoci kandidátským zemím splnit standarty EU

týkající se životního prostředí a vyvinout kvalitní dopravní infrastrukturu potřebnou pro
hospodářský rozvoj a volný pohyb osob a zboží v rámci rozšířené Evropské unie. Cíle tohoto
programu byly totožné se záměry Kohezního fondu (Fond soudržnosti), prostřednictvím
kterého jsou financovány podobné projekty v EU.
Důvodem pro přípravu programu ISPA byla obrovská zátěž v oblasti životního
prostředí i v oblasti dopravy v 10 kandidátských státech. Náklady na respektování legislativy
EU (Acquis communautaire) v oblasti životního prostředí v 10 kandidátských státech byly
odhadovány na 100 mld. Euro. Náklady na rekonstrukci stávajících pozemních komunikací na
standard EU si vyžádala 50-90 mld. Euro. ISPA financovala maximálně do 75 % nákladů na
projekt, zbývající část byla kryta ze zdrojů kandidátských zemí nebo z Mezinárodních
finančních institucí (IFI) jako je Evropská banka pro obnovu a rozvoj nebo Evropská
investiční banka (EIB)[29].
2.1.2

SAPARD (Special Action Programme for Pre-Accession Aid for Agriculture
and Rural Development)
SAPARD byl předvstupní nástroj na řešení strukturálních změn v zemědělství a

v rozvoji venkova v kandidátských zemích, včetně přípravy na zapojení do společné
zemědělské politiky (SZP) a na podporu rozvoje venkova. Poskytování prostředků ze
SAPARD bylo ve formě sektorového operačního programu zpracovaného na celé sedmileté
programovací období 2000-2006 (podmínkou bylo mj. vypracování Národního programu
rozvoje venkova). Program byl ukončen datem přístupu kandidátských zemí k EU.
Program SAPARD byl financován z fondu EAGGF (z jeho záruční sekce, která byla
financována ze Společné zemědělské politiky). Objem prostředků se jednotlivým
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kandidátským státům poskytoval podle výše HDP/obyv. a rozlohy zemědělské půdy. Míra
podpory projektů mohla dosáhnout až 75% nákladů poskytnutých z veřejných zdrojů, u
projektů generujících zisk byla míra podpory snížena.
SAPARD podporoval zejména následující opatření: investice v zemědělských
podnicích, zlepšení kvality zpracování potravin, marketing, zvyšování kvality potravin a
veterinárních a rostlinných kontrol, rozvoj ekologicky šetrných forem hospodaření, rozvoj a
diverzifikace ekonomických aktivit ve venkovských oblastech, obnova venkova a ochrana
jeho kulturního dědictví, pozemkové úpravy, registry půdy, rozvoj učňovského školství,
rozvoj infrastruktury ve venkovských oblastech, oblast vodohospodářství, oblast lesnictví
(včetně zalesňování, zpracování dřeva a marketingu).
Prioritami byla opatření přispívající ke kvalitě a nezávadnosti potravin, oblast
marketingu, vytváření pracovních míst a ochrana životního prostředí [11].
Důležitou podmínkou pro získání finanční pomoci z programu SAPARD bylo, že
neumožňoval souběžně žádat, resp. čerpat podpory z jiných státních zdrojů, tzn. například
z dotačních titulů.
Přípravě kandidátským zemím na ISPA i SAPARD napomohl twinning (program
partnerské spolupráce mezi institucemi EU a národními institucemi) mj. tím, že pro oblast
obou programů pracovali předvstupní poradci z řad expertů EU. Šlo o ověření a osvojení si
principů a mechanismů strukturální politiky EU, rozpočtových a administrativních procedur a
implementačních strategií.
2.1.3

PHARE
Byl založen v roce 1989 s cílem napomoci změnám v Polsku a Maďarsku a následně

rozšířen na další transformující se země. Jeho zaměření se postupně přesunulo k přípravám na
vstup do EU. Program poskytoval nevratnou pomoc, která byla původně soustředěna na
technickou pomoc reformám, později rozšířena na pokrytí oblastí, jako byla jaderná
bezpečnost a rozvoj infrastruktury. Díky pružnosti fungování Phare hrál klíčovou roli pro
země, které měly společnou tradici politické a hospodářské centralizace, ale které zahájily
odklon od této praxe za odlišných okolností a odlišnou rychlostí. V březnu 1997 přijala EK
nové směrnice pro program Phare. Tím reagovala na požadavky zainteresovaných zemí Phare byl v poslední fázi založen na požadavcích spojených se vstupem do EU. Procedury
byly zjednodušeny, projekty větší a spolupráce mezi zeměmi střední a východní Evropy a EK
užší, zatímco řízení projektů bylo decentralizováno do těch zemí, které byly již schopné
uplatňovat principy řízení ES [11].
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Dvěmi prioritami pro podporu kandidátských států byly: budování institucí (30 %
rozpočtu), investiční pomoc vztahující se k přijetí legislativy EU, především nemateriální
investice a jiná kapitálová pomoc (70 %).
Phare řešil dva problémové okruhy, kterým se musela Evropská komise v období
2000-2006 věnovat. Jednalo se o:
o Dokončení minulých reforem. Mělo nastat období relativní stability, využité ke
konsolidaci minulých reforem a k zajištění plného užitku z nich. Dále měly být
propracovány některé reformy z roku 1997 tak, aby reagovaly na konstruktivní kritiku
Dvora auditorů (Court of Auditors) a Evropského parlamentu. A nakonec musí být
dále zdůrazňováno úsilí zvýšit vliv a absorpční kapacitu v kandidátských zemích.
o Posun k strukturálním fondům, v národních programech věnovat tomuto cíli asi
polovinu investiční složky Phare, a to připravit nezbytné administrativní a rozpočtové
struktury; a umožnit těmto zemím mít prospěch z první generace komplexních
rozvojových programů Cíle 1 a přispívat k jejich hospodářské a sociální soudržnosti
[2].

2.2 Strukturální fondy
Strukturální fondy jsou hlavním fiskálním nástrojem Evropské unie.
SF sledují následující horizontální témata:
o Rovné příležitosti (ženy, písemně zpracovaná politika rovných příležitostí
žadatele, přímá konzultace projektu se znevýhodněnými skupinami, dbát na
rovné zastoupení „uživatelů/klientů“ projektu)
o Trvale udržitelný rozvoj (nejen životní prostředí ale i sociální aspekty
udržitelnosti, 12 kriterií udržitelnosti – Amsterdamská smlouva, každý projekt
má pozitivní dopad na ŽP. Uměle hledám jak vyhovět požadavkům-musím.)
o Inovace/ informační společnost (inovativní přístup k řešení problémů,
konzultace se zainteresovanými skupinami, vlastní učení součástí projektu.
Využití inteligentních komunikačních technologií (ICT) při realizaci projektu,
zvyšování počítačové gramotnosti, masivnější rozšíření a používání ICT –
držet krok s dobou)
o Sociální integrace a zaměstnanost (programové dokumenty musí vycházet
z Evropské strategie zaměstnanosti)
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o Vyvážený rozvoj regionů (naplněním tohoto horizontálního cíle je soustředit
se na zmírnění negativních dopadů vyplývajících z poklesu konkurenční
schopnosti regionů projevující se v různách regionech s různou silou) [11].
V současné době existují následující čtyři strukturální fondy Evropské unie:.
2.2.1

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)
Byl založen v roce 1975 a dodnes je objemem finančních prostředků největším

fondem. Ze zdrojů ERDF jsou financovány projekty v regionech spadajících do Cílů 1 a 2.
Jedná se hlavně o investice do výroby pro nová pracovní místa, infrastrukturu, vzdělávání a
zdraví, rozvoj malého a středního podnikání, výzkum a vývoj a životní prostředí.
2.2.2

Evropský sociální fond (ESF)
Založen v roce 1960. Je hlavním nástrojem sociální politiky a zaměstnanosti EU.

Pomoc ESF je zaměřena na nezaměstnanou mládež, dlouhodobě nezaměstnané a sociálně
znevýhodněné skupiny a ženy v rámci všech 3 cílů regionální politiky EU. Prostředky jsou
vynakládány na projekty na podporu růstu zaměstnanosti, zvyšování kvalifikace, investice do
celoživotního vzdělávání, školení, zapojování mladých lidí a dlouhodobě nezaměstnaných do
pracovního procesu, podporu příležitostí.
2.2.3

Evropský orientační a záruční fond pro zemědělství (EAGGF)
Funguje od roku 1962 a z jeho zdrojů je financován rozvoj venkovských oblastí.

EAGGF je rozdělen do dvou sekcí. Orientační sekce podporuje rozvoj venkova v souladu s
Cílem 1, což se promítá do modernizace a racionalizace zemědělské výroby. Zaměřen je na
rozvoj venkovské infrastruktury, podporu cestovního ruchu na venkově, zvýšení kvality
zemědělské produkce, podpora pro začínající farmáře, obnovu venkova, ochranu kulturního
dědictví. Záruční sekce působí v oblastech vývozních kompenzací, stabilizací cen apod.
2.2.4

Finanční nástroj pro podporu rybolovu (FIFG)
FIFG byl založen 1994 za účelem zajištění financování rozvoje přímořských regionů i
rybářského odvětví. Zaměřuje se na marketing nových a dalších produktů vodního
hospodářství, opatření pro nalezení nových odbytišť, inovativní opatření a technickou
pomoc.
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2.2.5

Fond soudržnosti
Fond soudržnosti, jinak také Kohezní fond (Cohesion fund, CF), byl založen v roce

1993. Je doplňkovým fondem, který stojí vedle strukturálních fondů. Je to významný nástroj,
který poskytuje finance na významné projekty životního prostředí a infrastruktury, jako jsou
enviromentální projekty přispívající k politice ochrany životního prostředí, projekty
společného zájmu v oblasti dopravní infrastruktury, studie a opatření technické pomoci, které
podporují enviromentální a infrastrukturní projekty. Minimální výše projektu musí činit
10mil. EUR, CF je kofinancuje z 80 %. Programy jsou schvalovány jednotlivě, nejsou k nim
programové dokumenty.
Možnost čerpat z tohoto fondu mají státy, jejichž HDP je nižší než 90%
průměru EU, Kohezní fond jim pomáhá v jejich úsilí splnění maastrichtských kritérií pro
vstup do Hospodářské a měnové unie. V současnosti je pomoc z CF poskytována Řecku,
Portugalsku, Španělsku. Po prvním květnu 2004 v České republice Fond soudržnosti navázal
na činnost předvstupního nástroje ISPA, jehož funkce byla analogická.

2.3 Iniciativy EU
Iniciativy společenství jsou zvláštní programy nadnárodního charakteru, které mají za
cíl odstranit nebo zmírnit nežádoucí vliv v oblastech, s jejichž negativními účinky se potýkají
téměř všechny státy EU. Jednotlivými nadnárodními programy, které také poskytují možnost
spolufinancování ze strukturálních fondů EU, je sledován rozvoj například spolupráce
přeshraniční, transnárodní i mezi vzdálenými regiony členských zemí EU. Jeden z programů
si klade za cíl narovnání rozdílů mezi skupinami obyvatel, a tak bojovat proti různým formám
diskriminace.V programovacím období 2000-2006 probíhají 4 iniciativy Společenství.
2.3.1

INTERREG
Iniciativa je zaměřena na nadnárodní, přeshraniční a meziregionální spolupráci

zaměřenou na podporu harmonického vývoje a na podporu prostorového plánování v Evropě.
INTERREG III má tři části, je nástrojem pro překonání nevýhod plynoucí z příhraniční
pozice dané oblasti. Část A se týká přeshraniční spolupráce, část B je zaměřena na
nadnárodní spolupráci a část C podporuje meziregionální spolupráci. Iniciativa je financována
z fondu ERDF [26].
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2.3.2

URBAN
Iniciativa URBAN má za úkol zajistit ekonomickou a sociální konverzi měst a
městských oblastí postižených krizí s cílem podpořit trvale udržitelný rozvoj měst. Je
financovaný z fondu ERDF. V České republice nebude zatím fungovat, suplovat ho
budou dílčí cíle programů zahrnutých v Rámci podpory Společenství [26].

2.3.3

LEADER+
Program je určen na podporu místních iniciativ, zaměřených na rozvoj venkova. Je

financován z fondu EAGGF z podpůrné sekce. Pro programové období 2004-2006 není
podpora z iniciativy LEADER+ novým členským zemím otevřena, ale aktivity typu LEADER
mohou být zahrnuty do příslušných programových dokumentů. Například v České republice
v rámci OP Zemědělství se ČR rozhodla realizovat iniciativu LEADER+ v podobě výběru
omezeného počtu pilotních místních akčních skupin a spolufinancovat implementaci
integrovaných strategií místního rozvoje [26].

2.3.4

EQUAL
Hlavním cílem iniciativy EQUAL je prosazování inovativních nástrojů řešení stávající

problematiky související se všemi formami diskriminace a nerovnostmi na trhu práce Je
financována z fondu ESF. Česká republika se mohla iniciativy účastnit již před vstupem do
EU, EQUAL byl ale do té doby v ČR financována z prostředků Phare (50 %) a z rozpočtu
Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) (50 %). Garantem iniciativy EQUAL je MPSV,
administrativní a technická asistence je zajištěna Národní kanceláří EQUAL při Národním
vzdělávacím fondu. Nejvyšším orgánem je Monitorovací výbor v rámci MPSV [26].
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3

ČESKÁ REPUBLIKA A FINANČNÍ POMOC Z EU

3.1 Předvstupní pomoc pro ČR
Od roku 1990 čerpala Česká republika finanční prostředky z nástrojů finanční pomoci
Evropských společenství. Program Phare byl od roku 2000 doplněn o další dva zdroje, ISPA a
SAPARD, kterými se zdvojnásobila pomoc z EU pro oblast dopravy, životního prostředí,
zemědělství a venkova. Programy Phare, ISPA a SAPARD měly dva cíle. Zajistit ČR rychlý
přístup k EU a co nejlépe ji připravit na plné využití tohoto členství. Aktivní činnost všech
předvstupních nástrojů skončila dnem vstupu ČR do EU. Po tomto datu projekty financované
z předvstupních nástrojů pouze dobíhají.
3.1.1

PHARE
Doposud byl program Phare jako nástroj finanční a technické pomoci zemím střední a

východní Evropy na jejich cestě ke členství v EU realizován formou programů. Phare se dělil
do dvou částí: Národní program Phare a Phare CBC.
Národní programy Phare zahrnovaly zejména projekty přímo zaměřené na přípravu
ČR na členství v EU. Byly to především projekty pro českou státní správu, které napomáhaly
přejímání a implementaci legislativy EU (Acquis communitaire). Další velmi důležitou
součástí Národních programů byly pilotní investiční projekty v oblasti hospodářské a sociální
soudržnosti, které sloužily k vytváření a testování struktur pro budoucí účast ve strukturálních
fondech. [20]
Národní programy Phare se rozdělovaly na dvě části:
a) Výstavba institucí (Institution Building – IB): tzn. projekty na dokončení
administrativních struktur, implementačních struktur v rámci SF, projekty na přípravu
projektové dokumentace, školení úřadů, vypracování zásobníku projektů, twinning atd.
b) Investiční projekty do hospodářské a sociální soudržnosti (HSS): Jako příklad je
možné uvést aktivity typu Operačního programu průmysl (OPP). V prvních letech Phare se
investovalo zejména do regionů Severozápad a Moravskoslezsko, ale v případě Phare 2003
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se již vycházelo z opatření OPP a byla zde snaha zacílit podporu Phare 2003 do všech regionů
NUTS II1, budoucího Cíle 1.
Národní program Phare začal jako pilotní program v mikroregionu Haná a Jeseníky,
poté byl vyhlášen Národní program Phare 2000, na podporu odstraňování povodňových škod
v roce 2002 Národní program Phare 2001 a těsně před vstupem ČR do EU Národní program
Phare 2003, který měl dvě části. Z přílohy č.5 je patrné, do kterých regionů České republiky
pomoc z Národních programů PHARE plynula [26].

Program CBC Phare byl v České republice zahájen v roce 1994 v česko-německé
příhraniční oblasti. Jedním z hlavních důvodů, proč program vznikl, byla existence programu
INTERREG, a s tím související i potřeba financování programu obdobného zaměření i na
straně sousední, nečlenské země EU. Od roku 1995 se program CBC Phare rozšířil i do
česko-rakouské příhraniční oblasti a od roku 1999 získalo svůj program na podporu
přeshraniční spolupráce i česko-polské a jednorázově (v roce 1999) i česko-slovenské
příhraničí.
Hlavním úkolem programu v tomto prvním období bylo zmírňování deficitů
v příhraničních oblastech, a to zejména v oblasti technické a dopravní infrastruktury, dále pak
podpora přeshraniční spolupráce zaměřená na odstraňování negativních vlivů periferní polohy
a dlouhodobé izolace pohraničních regionů a podpora úsilí k vytváření srovnatelných
podmínek pro další rozvoj území na obou stranách hranice. Program byl zpočátku realizován
v podobě velkých investičních projektů, přičemž řízení programu bylo zajišťováno z centra
prostřednictvím řídící jednotky programu (PMU). Zavedením mechanismu grantového
schématu a jeho praktickým uplatněním v programu CBC Phare došlo k pozitivní změně,
která odstranila toto doposud slabé místo programu a přiblížila způsob jeho implementace
standardu programů EU.

V rámci Phare získala Česká republika kolem 993,5 mil.€ (30,8 mld Kč). Tři čtvrtiny
prostředků Phare byly alokovány na centrální úrovni. Pomáhaly kandidátským přistupujícím
zemím v přípravě na členství. V rámci Phare CBC- přeshraniční spolupráce bylo financováno

1

V Evropské unii se používá dělení na územní statistické jednotky, tzv. NUTS (z francouzského
Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques). Ve strukturální a regionální politice se používají tzv. NUTS
II (kterých je v ČR osm a zhruba odpovídají území s 1 milionem obyvatel) a NUTS III, kterých je v ČR 14
(kraje/vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)). Takto definované územní jednotky mají přímou vazbu na
čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU.
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dalších přibližně 20 %. Do vlastních regionů bylo doposud alokováno přes 385 mil. € (12,48
mld.Kč), zbývající částku přijímala převážně ministerstva, byly z ní hrazeny také dodávky a
služby určené krajům. Poslední výzvy programu Phare probíhají ještě v roce 2004.
3.1.2

ISPA
Z prostředků programu ISPA bylo do května roku 2003 pro Českou republiku

alokováno 350 mil. € (10,8 mil. Kč) na čtrnáct velkých stavebních projektů v ČR, z toho 8 do
životního prostředí a 6 do sektoru dopravy. Projekty do oblasti dopravy zaujímaly přibližně
55 % rozpočtu, do životního prostředí zbývajících 45 % rozpočtu. Objem vyčleněných
prostředků na období 2000-2006 byl 7 mld. €, tedy přibližně 1 mld. € ročně.
Největší částku z ISPA (111,5 mil. € ) dokázal zatím využít Olomoucký kraj, kde byly
financovány 2 dopravní projekty s celkovým příspěvkem ISPA 90 mil. € a 2 environmentální
projekty s celkovým příspěvkem ISPA téměř 20 mil. € [27] .
3.1.3

SAPARD
Předvstupní program SAPARD měl za úkol pomocí podpor investic do zemědělství a

rozvoje venkova připravit kandidátské země na společnou zemědělskou politiku EU a
strukturální fondy. Program byl zcela decentralizován, spravován Evropskou komisí
akreditovanou Agenturou SAPARD. Komise prováděla kontrolní audit ohledně oprávněnosti
použití prostředků. V ČR za přípravu a realizaci zodpovídalo MZe2 a MMR3. Objem
vyčleněných prostředků byl 0,5 mld. Euro ročně.
V rámci programu Sapard pak byl v rozmezí let 2000 až 2002 podpořen rozvoj
zemědělství a venkova zhruba 46,6 milionu EUR (přes 1,4 miliardy korun). Z fondů EU tak
ČR bylo poskytnuto 1,353 miliardy EUR, což je zhruba 40,59 miliardy korun.4
V rámci programu SAPARD dosáhly investice do zemědělství a rozvoje venkova do
roku 2000 více než 47 mil. EUR (1,57 mld. Kč). Dosud nejvíce dokázaly fondu SAPARD
využít Jihomoravský (8,95 mil. EUR), Jihočeský (8,2 mil. EUR) a Středočeský kraj ( přes 7,5
mil. EUR), které v rámci regionů předložily téměř 300 projektů [27].

2

Ministerstvo zemědělství

3

Ministerstvo pro místní rozvoj

4

Zdroj: www.sapard.cz
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3.1.4

Čerpání z předvstupních fondů do ČR
Do května roku 2003 získala ČR od roku 1990 již přes 1,5 mld. EUR. [27]:
Phare

993,5 mil. EUR

ISPA

350 mil. EUR

SAPARD

47 mil. EUR

Fond solidarity EU na pomoc
při nápravě povodňových škod

129 mil. EUR

CELKEM

1,52 mld. EUR

Z předstrukturální pomoci dokázal zatím nejvíce vytěžit NUTS II Severozápadní
Čechy (celkem přes 196 mil. EUR), zejména díky Phare Hospodářská a sociální soudržnost
(15,4 mil. €) a Phare CBC s Německem (přes 30 mil. €)[27].
V posledním roce před přístupem, v roce 2003, přiteklo přes tři „bruselské“ programy
Phare, ISPA a SAPARD do České republiky zhruba 5,5 miliardy korun. (V dalších letech
2004-2006 bude možno z nových programů po vstupu získat více jak 80 miliard korun5.) To
ukazuje na symbolický charakter předstrukturální pomoci přistupující zemi, sloužící na
přípravu na možnost plného využití členství v EU.

3.2 Operační programy v ČR jako nástroj čerpání ze strukturálních fondů
Ve strukturální a regionální politice se používají tzv. NUTS II, kterých je v České
republice osm6 a zhruba odpovídají území s 1 milionem obyvatel, a NUTS III, kterých je ČR
147, to odpovídá úrovni krajů/vyšších územních samosprávných celků. Takto definované
územní jednotky mají přímou vazbu na čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU.
Aby mohla Česká republika čerpat ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, musel
být vypracovat takzvaný Národní rozvojový plán, což je dokument sestavený pro období 2004
- 2006. Po uplynutí této doby bude následovat plán nový, pro období 2007 - 2013, sestavený
na základě nových informací, potřeb a cílů. Národní rozvojový plán (NDP/RDP) určuje

5

Směnný kurz 32 Kč/€

6

Regiony NUTS II: Moravskoslezsko, Severozápad, Jihozápad, Jihovýchod, Severovýchod, Střední

Morava, Střední Čechy, Hl. město Praha
7

Moravskoslezský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj, Královéhradecký kraj,

Liberecký kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj,
Středočeský kraj, Praha
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základní strategie, je souhrnným programovým dokumentem za Českou republiku, zastřešuje
veškeré operační programy, ve kterých je spolu s programovými doplňky specifikován
detailní popis cílů a podmínky čerpání podpory na jejich dosažení v jednotlivých oblastech.
Česká republika si určila čtyři sektorové a jeden společný regionální operační program
(SROP).
Úloha Národního rozvojového plánu je především koordinační. Je to základní
analytický materiál, který obsahuje charakteristiku sociálně ekonomických problémů v
regionu úrovně NUTS II. Jsou v něm zahrnuty strategie regionálního rozvoje, sektorové i
regionální

operační

programy,

jejich

implementace

a

institucionální

zabezpečení

strukturálních procesů.
Tab. č.1: Alokace strukturální pomoci v období 2004-2006
Podporovaná oblast

Alokace pro ČR (v mil. EUR)

Strukturální fondy

1584,4

Iniciativy společenství

100,8

Fond soudržnosti

945,3

Celková strukturální pomoc

2630,5

Zdroj: Národní rozvojový plán ČR, 2004

Paralelně k Národnímu rozvojovému plánu stojí Rámec podpory Společenství (CSF),
což je ve skutečnosti dokument charakteru smlouvy mezi Evropskou komisí a Českou
republikou, jímž se obě strany zavazují poskytnout prostředky na dosažení cílů uvedených v
Rámci podpory Společenství. Cíle Rámce podpory Společenství jsou postaveny na Národním
rozvojovém plánu České republiky. V České republice je řídicím orgánem pro Rámec
podpory Společenství (CSF) Ministerstvo pro místní rozvoj. Nese celkovou odpovědnost za
účinnost, správnost řízení a provádění pomoci poskytované ze strukturálních fondů České
republice a je odpovědné za věcnou koordinaci pomoci v rámci strukturální politiky EU a za
komunikaci s Evropskou komisí. Některé činnosti může řídící orgán delegovat na tzv.
zprostředkující subjekt (především činnosti týkající se konečných příjemců).
Poradním orgánem pro efektivní řízení a koordinaci je Řídící výbor Rámce podpory
Společenství, složený ze zástupců Řídícího orgánu Rámce podpory Společenství, řídících
orgánů jednotlivých operačních programů a Platebního orgánů.
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Operační programy (OP) připravila ministerstva, která zároveň budou řídit jejich
realizaci. Platebním orgánem pro všechny OP je Ministerstvo financí ČR. Monitorovací výbor
monitoruje realizaci operačních programů. Řídící výbor rozhoduje o výběru projektů.
Obr. č.1: Schéma řízení rámce podpory Společenství -ČR

Zdroj: NRP, 2004

Co se týče konkrétních částek pro léta 2004 až 2006, zhruba 2,6 miliardy €, tedy více
než 80 miliard korun, může Česká republika čerpat ze strukturálních fondů Evropské Unie.
ČR totiž ukončila twinningový projekt „Konsolidace národní rozvojové strategie“, určený na
přípravu čerpání ze strukturálních fondů, jehož hlavním úkolem bylo přispět k vytvoření
implementačních a monitorovacích systémů pro tvorbu a realizaci projektů. Twinningové
projekty byly součástí programů Phare, které se soustřeďovaly na pomoc ČR v přípravě na
členství v unii.
V České republice existují čtyři sektorové operační porgramy a jeden společný
regionální oprační program.
OP PP

OP Průmysl a podnikání

OP RLZ

OP Rozvoj lidských zdrojů
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OP ZVMZ

OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

OP Infrastruktura
SROP

Společný regionální program (včetně cestovního ruchu)
Tab. č.2: Alokace mezi operačními programy

Název OP

Podíl

Celkem mil. EUR

OP průmysl a podnikání

18 %

261

OP Infrastruktura

17 %

246

OP Rozvoj lidských zdrojů

22 %

319

OP Rozvoj venkova a
multifunkční zemědělství
SROP

12 %

174

31 %

450

100 %

1450

CELKEM OP

Zdroj: Přehled operačních programů pro období 2004-2006, MMR, 2003

Největší, téměř třetinový podíl má ze všech operační program SROP. Téměř čtvrtina
prostředků je věnována na rozvoj lidských zdrojů, což souvisí s evropskou preferencí této
oblasti. Rozvoj průmyslu a podnikání a rozvoj infrastruktury jsou hodnoceny a příspěvkově
oceněny přibližně na stejné úrovni méně než pětiny prostředků. Nejmenší část připadá na
rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.
Graf č.1: Podíl jednotlivých OP v ČR ( % ze SF)

OP průmysl a
podnikání
18%

SROP
31%

OP Rozvoj
venkova
12%

OP Infrastruktura
17%
OP Rozvoj
lidských zdrojů
22%
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Následující tabulka a graf ukazují zdroj a podíl financování jednotlivých operačních
programů v České republice ze strukturálních fondů Evropské unie. Některé OP mohou být
financovány z několika různých fondů.
Tab. č.3: Rozděleni finančních prostřeků ze SF do jednotlivých OP
OP

Podíl na SF

ERDF

OP PP

18 %

18 %

OP RLZ

22 %

OP Infrastruktura

17 %

17 %

SROP

31 %

27,9 %

OP RVMZ

12 %

CELKEM OP

100 %

ESF

EAGGF

FIFG

11,5 %

0,5 %

11,5 %

0,5 %

22 %

62,9 %

3,1 %
25,1 %

Zdroj: Přehled operačních programů pro období 2004-2006, MMR, 2003

Jak je vidět z grafu, největší množství prostředků, více jak 62 %, přichází
z Evropského fondu regionálního rozvoje, který financuje rozvoj podnikání, infrastruktury a
většinu podpory do společných regionálních aktivit. Druhý největší přispěvatel je Evropský
sociální fond. Se svou čtvrtinovou částí financuje projekty v oblasti rozvoje lidských zdrojů.
Rozvoj venkova je pak podporován pouze 11,5 % celkových prostředků.
Graf č.2:Podíl jednotlivých strukturálních fondů v ČR

EAGGF
11,5%

FIFG
0,5%

ESF
25,1%
ERDF
62,9%
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3.2.1

OP Průmysl a podnikání (OPPP)
Globálním

cílem

konkurenceschopnosti

operačního

průmyslu

a

programu

Průmysl

podnikatelských

a

služeb

podnikání
a dokončení

je

zvýšení

potřebných

strukturální změn v průmyslu, což je plně ve shodě s 1. prioritní osou Národního rozvojového
plánu – Posílení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb. Za realizaci
OPPP odpovídá Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Operační program Průmysl a podnikání rozpracovává cíle a strategii průmyslové
politiky České republiky. Základním posláním operačního programu je přispět jeho realizací
k zachování a dalšímu rozvoji konkurenceschopného a efektivně vyrábějícího průmyslového
sektoru v České republice. Vedle svých ekonomických cílů operační program Průmysl
a podnikání zohledňuje samozřejmě i rovinu regionální, sociální, rovných příležitostí
a aspekty environmentální.
Národní koncepcí, která byla schválena vládou ČR a která určuje strategický cíl
operačního programu Průmysl a podnikání, je Koncepce průmyslové politiky. Dalšími
relevantními dokumenty z oblasti regionální, sociální a environmentální politiky, schválenými
nebo projednanými vládou České republiky, které operační program Průmysl a podnikání
zohledňuje, jsou Strategie regionálního rozvoje, Národní akční plán zaměstnanosti a Metodika
hodnocení vlivu koncepcí regionálního rozvoje na životní prostředí.
Operační program Průmysl a podnikání je koncipován jako operační program
financovaný z jediného strukturálního fondu, a to z Evropského fondu regionálního rozvoje.
Prostřednictvím koordinovaného využití finančních prostředků ERDF, státního rozpočtu,
dalších veřejných rozpočtů České republiky a rovněž soukromých zdrojů, zdrojů
mezinárodních finančních institucí (např. EIB) bude zajištěno dosažení pozitivních
synergických efektů v rámci jednotlivých priorit a opatření. Intenzita veřejné podpory
se v průměru předpokládá na úrovni 50 %, tj. zhruba polovinu nákladů na realizaci
jednotlivých priorit směřujících do produktivního sektoru budou pokrývat soukromé
zdroje. [4]
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Tab. č.4: Priority OP PP
Částka ze SF (€)

OP průmysl a podnikání

Celkem

% ze SF

260 810 834

17,94

1. Rozvoj podnikatelského prostředí

130 405 417

8,97

2. Rozvoj konkurenceschopnosti

119 972 984

8,25

10 432 433

0,72

3. Technická pomoc

Zdroj: Přehled operačních programů pro období 2004-2006, MMR, 2003

MPO se bude spolupodílet na financování necelými 87 miliony EUR. Administraci
OPPP má na starosti příspěvková organizace MPO8 CzechInvest.
Graf č.3: OP PP

4%
Rozvoj podnikatelského
prostředí
50%

46%

Rozvoj
konkurenceschopnosti
Technická pomoc

Z grafu je pěkně viditelné jasné zaměření operačního programu Průmysl a podnikání.
Polovina prostředků je určena na rozvoj podnikatelského prostředí, a druhá část, menší než
polovina, je věnována rozvoji konkurenceschopnosti. V tomto operačním programu jsou jasně
zaměřené a intenzivně podporované priority.

8

Ministerstvo průmyslu a obchodu
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Obr. č.2: Implementační schéma OP PP

Zdroj: Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání, MPO, 2003

Řídícím orgánem OP PP je Odbor strukturálních fondů MPO. Zprostředkujícími
subjekty jsou Czech Invest, Česká energetická agentura, Czech Trade a Regionální kanceláře
Czech Investu.
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR dne 13.5. zveřejnilo výzvy všech 11 programů
Operačního programu Průmysl a podnikání.
3.2.2

OP Infrastruktura
Za realizaci tohoto programu odpovídá společně Ministerstvo životního prostředí a

Ministerstvo dopravy a spojů. OP Infrastruktura9 je podporován ze strukturálního fondu –
Evropského fondu regionálního rozvoje.
OP Infrastruktura se skládá ze čtyř priorit a z nich vyplývajících opatření. MD10 a
MŽP11 budou odpovědná za implementaci jednotlivých priorit, MŽP bylo určeno jako Řídící
orgán pro OP Infrastruktura.
9

Operační program Infrastruktura byl připraven v souladu s Nařízením Rady ES č. 1260/1999 o
obecných ustanoveních o strukturálních fondech, zpřesněné dokumentem Sdělení Komise ke strukturálním
fondům a jejich koordinaci s Fondem soudržnosti – Pokyny v období 2000 – 2006 č. 1999/C267/02 a Nařízením
Evropského parlamentu a Rady ES č. 1783/1999 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (ERDF).[5]
10
Ministerstvo dopravy
11
Ministerstvo životního prostředí
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Implementace OP Infrastruktura přispěje k dosažení jednotlivých specifických cílů
Národního rozvojového plánu (NRP) [6]:
o vytvoření podmínek pro růst ekonomiky posilováním vnitřních faktorů,
o zvýšení kvalifikační úrovně, konkurenceschopnosti a mobility pracovní síly při
současném vyrovnávání dopadů růstu ekonomiky na znevýhodněné skupiny
obyvatel,
o přiblížení se ke standardům EU v oblasti životního prostředí,
o vyvážený rozvoj regionů.
Operační program Infrastruktura je programem pro řešení základních problémů v
sektoru doprava (priorita 1 a 2) a v sektoru životní prostředí (priorita 3). Technická pomoc je
předmětem společné priority 4. [5]
Tab. č.5: Priority OP Infrastruktura
OP Infrastruktura

Částka EUR ze SF

% ze SF

246 321 341

16,94

1. Rozvoj dopravy

84 056 905

5,78

2. Zlepšení životního prostředí

14 833 106

1,02

142 070 252

9,77

5 361 078

0,37

3. Zlepšení enviromentální infrastruktury
4. Technická pomoc

Zdroj: Přehled operačních programů pro období 2004-2006, MMR, 2003

Největší část prostředků na rozvoj infrastruktury, více jak polovina, je věnovaná do
zlepšování životního prostředí. Dokazuje to důležitost ochrany a udržitelnosti životního
prostředí. Třetina objemu alokované částky je určena rozvoji dopravy, která je dalším
klíčovým bodem rozvoje.
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Graf č.4: OP Infrastruktura ( % z OP INF)
1. Modernizace a rozvoj
dopravní infrastruktury
celostátního významu
2. Snížení negativních
důsledků dopravy na
životní prostředí

2,2%
34,1%

57,7%

3. Zlepšení
enviromentální
infrastruktury

6,0%

4. Technická pomoc

Ministerstvo dopravy ČR zveřejnilo dne 28.5.2004 výzvy pro předkládání projektů do
OP Infrastruktura v oblasti dopravy (priorita 1 a 2).
3.2.3

OP Rozvoj lidských zdrojů
Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) vymezuje priority a opatření v

sektoru rozvoje lidských zdrojů pro realizaci pomoci v rámci Cíle 1 ze strukturálních fondů
EU. OP RLZ bude spolufinancován pouze z Evropského sociálního fondu. Za realizaci OP
RLZ je společně zodpovědné Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo školství.
Globálním cílem OP RLZ je: „Vysoká a stabilní úroveň zaměstnanosti, založená na
kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a
konkurenceschopnosti podniků, při respektování principů udržitelného rozvoje“ [7].
Operační program vymezuje 4 priority a 10 opatření, které pokrývají problematiku
zaměstnatelnosti, včetně integrace skupin ohrožených sociální exkluzí, rovných příležitostí
pro muže a ženy, rozvoje celoživotního učení a adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů na
změny ekonomických a technologických podmínek.
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Tab. č.6: Priority OP RLZ
OP Rozvoj lidských zdrojů

Částka EUR ze SF
Celkem

1. Aktivní politika zaměstnanosti
2. Sociální integrace a rovnost příležitostí
3. Celoživotní vzdělávání
4. Adaptabilita a podnikání
5. Globální granty
6. Technická pomoc

% ze SF

318 768 794

21,92

102 585 593

7,06

39 556 310

2,72

107 714 873

7,41

50 510 364

3,47

3 187 688

0,22

15 213 966

1,05

Zdroj: Přehled operačních programů pro období 2004-2006, MMR, 2003

Graf č.5: OP Rozvoj lidských zdrojů (% z OP RLZ)
Aktivní politika
zaměstnanosti
15,8%

Sociální integrace a
rovnost příležitostí

1,0%4,8%
32,2%

Rozvoj celoživotního
vzdělávání
Adaptabilita a podnikání

33,8%

12,4%

Globální granty
Technická pomoc

Rozvoj lidských zdrojů zaujímá významné místo v hodnocení významu aktivit pro
celkový přínos vynaložených evropských prostředků. Dominantními prioritami v tomto OP
jsou aktivní politika zaměstnanosti a problematika celoživotního vzdělávání, na které připadá
přibližně po jedné třetině zdrojů v tomto OP.
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo 28.5. 2004 OP Rozvoj lidských zdrojů,
od června navazují výzvy k předkládání grantových schémat a projektů.
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3.2.4

OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
Tento operační program má přispět k rozvoji hospodářství venkovských a obecně

rozvoji zemědělství v ČR. Cílem OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP
RVMZ) je trvale udržitelné, výkonné, konkurenceschopné, tržně orientované a ekologicky
šetrné zemědělství, lesní a vodní hospodářství, rybářství a rozvoj venkova.
Strategie a cíle OP RVMZ se budou realizovat se zvláštním přihlédnutím
k průřezovým cílům (rovnost příležitostí pro muže a ženy, zásady trvalého rozvoje a
ekologicky šetrného využívání přírodních zdrojů a opatření preventivní ochrany životního
prostředí za současného využívání potenciálu informační společnosti).
Za realizaci tohoto programu odpovídá Ministerstvo zemědělství ČR.
OP RVMZ stanovuje tyto strategické cíle [8]:
o zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství,
o ochrana a zlepšování životního prostředí,
o podpora rozvoje venkova,
o podpora potenciálu pracovních míst a rovněž rovnosti příležitostí.
V rámci OP RVZM se budou financovat 3 priority, 7 opatření s celkem čtrnácti
podopatřeními z fondu EAGGF a FIFG.
Tab. č.7: Priority OP RVMZ
OP Rozvoj venkova a zemědělství

Částka EUR ze SF
Celkem

1. Rozvoj zemědělství
2. Rozvoj venkova a rybářství
3. Technická pomoc

% ze SF

173 873 888

11,96

107 292 848

7,38

63 555 636

4,37

3 025 404

0,21

Zdroj: Přehled operačních programů pro období 2004-2006, MMR, 2003

Prostředky na rozvoj venkova a zemědělství jsou přibližně rozděleny na třetinu
věnovanou na rozvoj venkova, dvě třetiny jsou určené na rozvoj zemědělství.
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Graf č.6: OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství ( % z OP RVMZ)
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Společný regionální operační program
Společný regionální operační program (SROP) je výsledným programovým

dokumentem České republiky, reagujícím na doporučení Evropské komise předložit pro
období let 2004 – 2006 za ČR jediný regionálně orientovaný operační program zahrnující
rozvojové priority sedmi regionů soudržnosti České republiky.
SROP podporuje především aktivity, jejichž realizace z hlediska platné české
legislativy spadá do působnosti obcí nebo krajů. Tím se tento program odlišuje od zbývajících
operačních programů, které se zaměřují na realizaci opatření, jež jsou z hlediska české
legislativy převážně v působnosti státu. Určitou výjimku představuje priorita 4 – Rozvoj
cestovního ruchu, kde vedle podpory aktivit majících místní či regionální charakter budou
podporovány i aktivity, které mají horizontální či nadregionální charakter [9].
Strategie SROP respektuje pět horizontálních principů – udržitelný rozvoj, rovné
příležitosti, rozvoj informační společnosti, sociální integrace a zaměstnanost a vyvážený
rozvoj regionů.
V návaznosti na strategické cíle a horizontální principy zahrnuje struktura SROP
celkem 4 priority, které se dále dělí do 9 opatření. Přehled o prioritách a opatřeních SROP a
alokovaných částkách je obsažen v následujícím tabulce:
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Tab. č.8: Priority a opatření SROP
Částka ze SF mil. €

SROP

CELKEM

454 260

Priorita 1

Regionální podpora podnikání

45 131

Opatření 1.1

Podpora podnikání ve vybraných regionech

45 131

Prorita 2

Regionální rozvoj infrastruktury

196 967

Opatření 2.1

Rozvoj dopravy v regionech

151 941

Opatření 2.2
Opatření 2.3

Rozvoj informačních a komunikačních technologií v
regionech
Regenerace vybraných měst

22 513

Priorita 3

Rozvoj lidských zdojů v regionech

92 288

Opatření 3.1

Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
v regionech
Podpora sociální integrace v regionech

45 018

10 133

Priorita 4

Posílení kapacity místních a regionálních
orgánů při plánování a realizaci programů
Rozvoj cestovního ruchu

Opatření 4.1

Služby pro cestovní ruch

36 020

Opatření 4.2

Infrastruktura cestovního ruchu

72 049

Opatření 3.2
Opatření 3.3

37 137

108 069

Zdroj: Přehled operačních programů pro období 2004-2006, MMR, 2003

Graf č.7: Společný regionální program ( % ze SROP)

Rozvoj
cestovního
ruchu
24%

Regionální
podpora
podnikání
10%

Regionální
rozvoj
infrastruktury
45%

Rozvoj lidských
zdojů v
regionech
21%

32

22 513

Financování projektů v rámci programu SROP je realizováno za pomoci státního
rozpočtu, kraje, obcí, ostatních a ze zdrojů Evropské unie, přičemž maximální výše veřejné
podpory je odlišná po regionech (viz 5.5.3, Tab.č. 25).
Výběr projektu probíhá na úrovni Regionálních rad pro NUTS II podle dosažené
bodové úrovně projektu, které je prováděno podle bodovacích tabulek. Smlouva je uzavírána
mezi Řídícím orgánem (ŘO) a žadatelem. U víceletých projektů existuje možnost proplácení
po etapách.

3.3 Problematika financování a kofinancování projektů
Česká republika se intenzivně připravovala na svůj přístup k Evropské unii, včetně
možnosti čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Vedle kvalitních projektů z hlediska
formálního i věcného je předně důležitá schopnost tyto projekty před- a spolufinancovat.
Neschopnost kofinancování projektů by znamenala menší množství realizovaných projektů,
než by teoreticky mohlo být. V této souvislosti se také nabízí otázka deficitů veřejných
rozpočtů, zadluženosti měst a obcí.
Míra spolufinancování projektu ze strukturálních fondů závisí na tom, pod který Cíl
spadá. Obecně platí, že v případě Cíle 1 maximální míra spolufinancování z prostředků EU
činí 75% celkových nákladů (pokud má členský stát navíc nárok na podporu z Kohezního
fondu, je tento podíl 80 - 85%); u ostatních cílů maximálně 50% nákladů. Pokud tyto
investice vytvářejí příjmy, je podíl Unie výrazně nižší.
Zásada předfinancování je klíčová pro řešení finančních zdrojů pro realizaci projektu.
Jedná se o to, že platba schválená v rámci daného vyhlášeného programu je vyplacena
příjemci až po zrealizování projektu a jeho prokazatelném profinancování ve výši podle
schválené žádosti. To znamená, že všechny platby musí být před podáním žádosti o
proplacení např. dotace plně uhrazeny.
V některých případech např. u SROP je umožněna etapizace plateb, a to u projektů,
jejichž celková hodnota dosáhne minimální hranice 5 mil. Kč a doba realizace je delší než
jeden rok.
Jednou z možností, jak řešit předfinancování projektu, je využít bankovního úvěru.
V České republice banky již nabízí produkty pro financování projektů. Princip realizace
projektů z fondů EU- kroky financování projektu z bankovního úvěru před poskytnutím
dotace:
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o Zpracování projektu žadatelem
o Zajištění financování bankou (úvěr / úvěr. příslib)
o Schválení dotace z fondů EU
o Čerpání úvěru a realizace
o Po dokončení a splnění podmínek projektu → příjem dotace → uhrazení úvěru
Obr. č.3: Přímé financování projektů

Zdroj: Národní rozvojový plán České republiky pro 2004-2006, MMR, 2003

3.4 Objemy finančních prostředků poskytovaných EU a z veřejných
rozpočtů ČR
3.4.1

Finanční rámec programových dokumentů
Česká republika má v období 2004-2006 možnost čerpat přes 2,6 mld. € ze

strukturálních fondů, Iniciativ společenství a Kohezního fondu.
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Tab. č.9 (Graf č.8): Celkový finanční rámec ČR prostředků z EU
Zdroje EU pro ČR

Celkem

(2004-2006)

(mil.€)

Cíl 3
2%

INTERREG
3%

Fond soudržnosti
Min
837,2
Cíl 2
Max
1 053,30
3%
Průměr
945,3
Strukturální fondy
Cíl 1
1 454,00
Cíl 2
71,3
Cíl 1
Cíl 3
58,8
55%
INTERREG
68,6
EQUAL
32,1
SF celkem
1 684,80
Strukturální operace celkem 2 630,10
Zdroj: KÚ Jihočeský kraj, odd. evropské integrace

EQUAL
1%

Fond
soudržnoti
36%

Největší rozvojová pomoc je dosažitelná přes Cíl 1, jedná se o více jak polovinu
prostředků. Přes Fond soudržnosti připlyne další více jak třetina, a z Iniciativ a Cílů 2 a 3
bude Česká republika čerpat asi desetinu všech alokovaných prostředků.
Průměrně na jeden rok činí možná výše podpory přibližně 866 mil. €. Pokud to
porovnáme se za jeden rok vytvořeným HDP, je tato částka přibližně 1,1% HDP vytvořeného
v České republice.
Tab. č.10: HDP ČR 2003 (běžné ceny)
Rok 2003

v mil. Kč

v mil. EUR

HDP v kupních cenách

2 532 388

79 137

Zdroj: ČSU a vlastní výpočty 12

Dopad této sumy ze SF však nebude v plném rozsahu, jelikož ČR musí naopak také
platit do rozpočtu Evropské unie. Na rok 2004 je počítáno s příspěvkem ze státního rozpočtu
do společné unijní kasy s 581,3 mil. €[15].
Můžeme zohlednit i to, že platby z EU nebudou přicházet rovnoměrně. V prvním roce
se očekávají menší částky, jelikož jednotlivé projekty se budou teprve rozjíždět. Průměrně
však můžeme odhadnout, že částka získaná pro Českou republiku ze strukturálních operací

12

Při směnném kurzu 32 Kč/€
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převýší platbu ČR do rozpočtu Evropské unie přibližně o 280 mil. € (tj. 8,9 mild. Kč) ročně,
což je asi 0,35 % HDP ČR.
Jak vidíme, tak i když nejde o nezanedbatelné částky, vliv peněz ze strukturálních
fondů na celou českou ekonomiku bude z pohledu makroekonomického spíše marginální.
Další vliv strukturálních fondů musíme ale také hledat v oblasti politické, resp. sociální sféře,
na které je regionální politika EU zaměřena. Projekty, které vzejdou za finanční pomoci
strukturálních fondů, pomáhají zapojit subjekty ze všech sfér ekonomického i politického
života do dění Evropské unie a přibližují tak Evropskou unii jednotlivým regionům. Dále
regionální politika pomáhá zajistit sociální stabilitu v problémových regionech EU.

Národní a regionální spolufinancování
Mezi základní principy strukturální politiky13 patří princip adicionality (doplňkovosti).
Projekty musí být tedy spolufinancovány kromě prostředků EU dále např. z vlastních zdrojů,
z rozpočtů krajů, obcí, mikroregionů nebo euroregionů, ze státního rozpočtu apod.
Některé OP počítají s regionálním a místním spolufinancováním. Pod pojmem
regionální spolufinancování je míněno spolufinancování z rozpočtu krajů a u místního
spolufinancování z rozpočtů obcí, příp. z rozpočtů svazku obcí.
Tab. č.11: Porovnání míry spolufinancování OP ČR (2004-2006)14
€

celkem VZ

SR

kraj

obce

ostatní

celkem NS

EU

SROP

599 mil.

6,9%

6,6%

4,7%

5,9%

24,1%

75,9%

OPPP

348 mil.

25,0%

0,0%

0,0%

0,0%

25,0%

75,0%

OP Inf

335 mil.

0,8%

0,0%

8,4%

17,2%

26,4%

73,6%

OP RLZ

422 mil.

24,5%

0,0%

0,0%

0,0%

24,5%

75,5%

OP RvaMZ

251 mil.

30,6%

0,0%

0,0%

0,0%

30,6%

69,4%

Zdroj: Rámec podpory Společenství pro ČR

U SROP je ve finančních rámcích počítáno jak s regionálním tak místním
spolufinancování a u OP Infrastruktura s místním spolufinancováním. Ostatní OP budou v
rámci veřejných zdrojů financovány ze státního rozpočtu.
Národní spolufinancování celkem činí přes 500 mil. € (na tři roky), což je 26 %
z celkových veřejných zdrojů.

13

viz. 1.2

14

přesné částky jsou v přílozeč.9, VZ-veřejné zdroje, SR-státní rozpočet, NS-národní spolufinancování
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Graf č.9: Podíl prostředků národního spolufinancování

Národní
spolufinancování
25,6%

EU
74%

Zdroj: vlastní výpočty

3.4.2

Výdaje z rozpočtu ČR na vybrané oblasti
Některé oblasti z operačních programů jsou financovány jak ze strukturálních fondů,

včetně spolufinancování, tak i přímo ze státního rozpočtu.
Tab. č.12: Srovnání podpory zemědělství a venkova ze SF EU a ze státního rozpočtu ČR

Rozvoj venkova a zemědělství

Částka € ze SF OP

Zemědělství a lesní hospodářství

RVMZ

státní rozpočet

173 873 888 €

27 818 490 000 Kč
(869 327 813 € )15

Zdroj: Přehled operačních programů pro období 2004-2006, MMR, 2003 a Sněmovní tisk č.460/0, PS PČR

Z tabulky je patrné, že Evropská unie přispívá na rozvoj venkova a zemědělství asi
20 % z částky, která je určena na zemědělství a lesní hospodářství ze státního rozpočtu ČR.

15

při směnném kurzu 32Kč/€
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Tab. č.13: Srovnání prostředků určených na aktivní politiku zaměstnanosti ze SF a SR ČR

Aktivní politika zaměstnanosti

Částka € ze SF

Aktivní politika zaměstnanosti

OP RLZ 1.priorita

státní rozpočet

102 585 593 €

4 184 490 000 Kč
(130 765 313 €)

Zdroj: Přehled operačních programů pro období 2004-2006, MMR, 2003 a Sněmovní tisk č.460/0, PS PČR

Příspěvek Evropské unie na aktivní politiku zaměstnanosti činí v porovnání s výdaji na
tuto politiku ze státního rozpočtu ČR více než 78 %, což dokládá vysokou důležitost této
oblasti v regionální politice EU.
Tab. č.14: Srovnání prostředků určených na rozvoj infrastruktury
Částka € ze SF
OP INF
Infrastruktura

246 321 341 €

Prostředky z SFDI
28 768 658 000 Kč
(899 020 563 €)

Zdroj: Operační program Infrastruktura – Programový dodatek, MPO a MŽP, 2004 a Rozpočet SFDI 2004

Pokud bychom se chtěli pokusit srovnat aspoň přibližně prostředky ČR a EU, které
jsou investovány na rozvoj infrastruktury, mohli bychom vzít za základ srovnání investice
SFDI na rozvoj a modernizaci infrastruktury. Zde vidíme, že finanční prostředky z OP INF
tvoří asi ¼ prostředků z SFDI.
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4

ZKUŠENOSTI ZE ZAHRANIČÍ A INSPIRACE PRO JK
Okolní země, které jsou členy EU delší dobu, mají již praktické zkušenosti s realizací

projektů, zvláště ze zdrojů EU. Aby bylo maximálně využito možností, které se regionům
v podobě finanční pomoci nabízí, je třeba zkoumat praktiky zahraničních regionů a poučit se
z jejich chyb i správných kroků.

4.1 Srovnání s regiony Burgenland a Sasko - inspirace pro JK
Pro zmapování možností financování projektů v Jihočeském kraji vycházím
z porovnání zkušeností z okolních zemí, které jsou členy EU. Vybrány byly země se
srovnatelným územím a hlavně se srovnatelnými výchozími podmínkami pro čerpání ze
zdrojů EU, Sasko (Německo) a Burgenland (Rakousko).
4.1.1

Základní údaje o vybraných regionech v rámci EU
Burgenland je jednou z devíti spolkových zemí Rakouska a svou rozlohou se řadí
k nejmenším rakouským zemím. Hustota zalidnění je poněkud nižší než národní

průměr a dosahuje 68 obyv./km2. Svůj podíl na relativní zaostalosti regionu má mimo jiných
faktorů i jeho poloha. Vedle spolkových zemí Dolní Rakousko a Štýrsko hraničí Burgenland
se Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem. Pro tento region je typické teplé, suché klima. To
vytváří vhodné podmínky pro pěstování vína, zemědělství a zahradnictví, pro něž je
využíváno 53 % území, 29 % plochy pokrývají lesy. Přetrvávající silná zemědělská základna
dokládá strukturální zaostalost Burgenlandu. Relativně vyspělejší částí Burgenlandu je jeho
severní část v blízkosti Vídně a Bratislavy. Díky stálému dojíždění za prací, zejména do
nedaleké Vídně, dochází ke zkreslování míry nezaměstnanosti. Hrubý domácí produkt na
obyvatele je v jižním Burgenlandu například o 15 % nižší než v jeho severní části [18].
Sasko je jednou z 16 spolkových zemí Německa (bývalého východního Německa).
Země leží na hranicích s Českou Republikou a Polskem. Pro Evropskou unii je Sasko
důležitým mostem ke spojení na trhy východní Evropy - jako jediná spolková země sousedí se
dvěma státy, které doposud nebyly členy Evropské unie. Sasko je rozděleno na 22 okresů a
532 obcí. Svou rozlohou 18 412 km2 patří na 11. místo ve Spolkové republice Německo.
Počtem obyvatel se řadí na 6. místo a hustotou zalidnění (244 obyvatel na 1 km2) patří mezi
pět nejhustěji obydlených zemí Německa. Reálný hrubý domácí produkt vzrostl v Sasku v
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období 1991 a 1998 o 46,2 %. Sasko je velice důležitou průmyslovou oblastí východního
Německa, má 4 univerzity (technická univerzita má velkou spojitost s průmyslem), 22
výzkumných ústavů, kromě toho také 10 institutů pro aplikovaný výzkum a mnohé další
významné instituce dokladující vysokou úroveň vzdělávacích možností [19].
4.1.2

Srovnání vybraných regionů z pohledu čerpání prostředků ze SF
Jedním z hlavních kritérií pro čerpání z prostředků strukturálních fondů je, zda dané

území spadá pod Cíl 1, který zahrnuje regiony, jejichž HDP/obyv. je nižší než 75 % průměru
států EU v období posledních tří let, s výjimkou regionů, jejichž HDP se pohybuje kolem
průměru Unie, ale u nichž jsou speciální důvody pro zařazení pod Cíl 1 16.
Česká republika jako nový člen EU (od května roku 2004) spadá celým svým územím
pod Cíl 1, kromě Prahy. Tím se odlišuje od vybraných zemí, kde v Rakousku území
Burgenlandu jako jediné spadá pod Cíl 1 a v Německu spadá pod Cíl 1 šest spolkových zemí
včetně Saska.
Obr. č.4.: Schematické mapy – Burgenland, Sasko

Zdroj: SPD Burgenland, OP Sasko

Pro Cíl 1 jsou jednotlivými zeměmi zpracovávány programové dokumenty dvou
základní typů:
a) Rámec podpory Společenství (Community support framework – CSF) a
operační programy (Operational Programmes – OP)
Rámec podpory Společenství a operační programy popisují socioekonomické
souvislosti daného území, stanovují rozvojové priority a cíle, obsahují finanční rámec

16

Regiony spadající pod Cíl 1 jsou definovány Rozhodnutím EK 1999/502/EC z 1.července 1999 a

toto rozhodnutí je platné pro sedmileté období od 1.1.2000.
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podpory, řeší implementaci, monitoring, hodnocení a kontrolou. Operační programy jsou
detailnějšími prováděcími dokumenty, které vychází z Rámce podpory Společenství.
Také Česká republika pro Cíl 1 zpracovává tento typ dokumentů, konkrétně Národní
rozvojový plán, Rámec podpory Společenství a operační programy – 4 podle sektorů a 1
regionální (viz. 4.2).
b) Jednotný programový dokument (Single programming document – SPD)
Jednotné programové dokumenty jsou využívány pro programování při čerpání
prostředků pod 1 mil.€ a shrnují všechny náležitosti Rámce podpory Společenství a
operačních programů v jednom dokumentu. Tento typ programového dokumentu je využíván
i pro území Cíle 2 a 4.
V České republice jsou zpracovány 2 dokumenty typu SPD, a to Rámec podpory
Společenství pro Cíl2 a Cíl3 Regionu NUTS 2 – hl.m. Praha na období 2004-2006.
Vybrány jsou tedy pro srovnání regiony zastoupené v obou typech programových
dokumentů.
Tab. č.15: Přehled priorit vybraných regionů pro Cíl1
BURGENLAND (Rakousko)

SASKO (Německo)
Přehled priorit

Burgenland

OP Sasko

P1 - obchodní a průmyslové aktivity

P 1 – podpora konkurenceschopnosti podniků,

P2 - výzkum, technologie a rozvoj

P 2 – infrastrukturální opatření

P3 - turismus a kultura

P 3 – ochrana a zlepšení životního prostředí

P4 - zemědělství, lesnictví, rybolov a ochrana ŽP

P 4 – podpora lidských zdrojů a rovných příležitostí

P5 - lidské zdroje

P 5 – podpora rozvoje venkova

Technická pomoc

Technická pomoc

Zdroj: http://europa.eu.int
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Tab. č.16: Přehled priorit ČR
Česká republika

Finanční alokace
EUR

Přehled priorit
SROP

%

454,3 mil.

Regionální podpora podnikání

9,90%

Regionální rozvoj infrastruktury

43,40%

Rozvoj lidských zdrojů a sociální integrace v regionech

20,30%

Rozvoj cestovního ruchu

23,80%

Technická pomoc

31%

2,60%

Průmysl a podnikání

260,8 mil.

Rozvoj podnikatelského prostředí

50%

Rozvoj konkurenceschopnosti podniků

46%

Technická pomoc

18%

4%

Rozvoj lidských zdrojů

318,7mil.

Aktivní politika zaměstnanosti

32%

Sociální integrace a rovnost příležitostí

13%

Rozvoj celoživotního vzdělávání

34%

Adaptabilita a podnikání

16%

Technická pomoc

22%

5%

Infrastruktura

246,3 mil.

Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celost. významu
Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí
Zlepšování environmentální infrastruktury

17%

34,10%
6%
57,70%

Technická pomoc

2,20%

Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

173,8 mil.

Podpora zemědělství, zpracování zeměd.výrobků a les. hospodářství

56%

Rozvoj venkova, rybářství a odborného vzdělávání

42%

Technická pomoc

12%

2%

Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz
Jak je zřejmé z předchozích přehledů, odlišuje se Česká republika strukturou
programových dokumentů. V ČR jsou zpracovávány pro Cíl 1 operační programy jako v
Německu, jsou ale více strukturované podle sektorů (4 OP). V Německu jsou operační
programy zpracované podle jednotlivých regionů (jeden z nich je OP Sasko). Z regionálního
pohledu je v České republice zpracováván pouze jeden OP – SROP. Pro Prahu jsou
zpracovány Jednotné programové dokumenty jeden pro Cíl 2 a jeden pro Cíl 3.
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Původně byly v České republice zpracovány jednotlivé regionální operační programy
podle NUTS II, tzv. Regionální operační programy (ROP). V ČR je 8 NUTS II, a vzhledem k
tomu, že 7 NUTS II spadá pod Cíl 1, bylo zpracováno 7 Regionálních operačních programů..
Pro Jihočeský kraj byl tedy původně zpracován ROP NUTS II Jihozápad, který byl společný
pro Jihočeský kraj a Plzeňský kraj. V průběhu jednání o struktuře programových dokumentů
bylo nakonec na doporučení Evropské komise všech sedm ROP regionálních operačních
programů sloučeno do jediného SROP společného regionálního programu.
V Německu je poměr sektorových a regionálních operačních programů obrácený. Mají
jeden sektorový operační program – OP dopravní infrastruktura (srovnatelné s OP
Infrastruktura v ČR) a 6 regionálních operačních programů pro Cíl 1 a 11 regionálních
operačních programů pro Cíl 2.
V Rakousku mají pouze regionální SPD a to jeden pro Cíl 1 (Burgenland) a 8 SPD pro
Cíl 2 (SPD Korutany, SPD Dolní Rakousko, atd.).
Obecně lze říci, že i přes odlišnou strukturu programových dokumentů je jejich
zaměření priorit rámcově srovnatelné.
4.1.3

Finanční rámec programových dokumentů pro vybrané regiony
Podrobný přehled o možnostech čerpání ze strukturálních fondů vybranými regiony je

uveden v příloze č. 1.
Ke srovnání je používán finanční rámec celé České republiky, protože údaje za
jednotlivé regiony nejsou k dispozici, což vyplývá z odlišné struktury programových
dokumentů.
Z vybraných regionů (Sasko, Burgenland, ČR) jediné Sasko nečerpá finanční
prostředky z FIFG, jinak jsou čerpány prostředky ze všech strukturálních fondů. Ve všech
vybraných regionech je srovnatelný podíl čerpání z ERDF – pohybuje se od 63 do 65 % z
celkového příspěvku EU pro daný region. Rovněž podíl čerpání z ESF je srovnatelný –
pohybuje se od 20-23 % z celkového příspěvku EU pro daný region. U regionů čerpající z
FIFG (ČR, Burgenland) je poměr čerpání z EAGGF a FIFG obrácený :
o ČR : EAGGF (11,5%) x FIFG (0,5%)
o Burgenland : EAGGF (0,3%) x FIFG (15,3%)
Srovnáme-li rozdělení finančních prostředků EU na jednotlivé prioritní oblasti,
zjistíme, že relativně nejvíce prostředků je určeno na priority :
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Sasko
o Infrastrukturální opatření (26 %)
o Podpora konkurenceschopnosti podniků, především MSP (25%)
o Podpora lidských zdrojů a rovných příležitostí (22%)
Burgenland
o Obchodní a průmyslové aktivity (33%)
o Lidské zdroje (20%)
o Turismus a kultura (19%)
ČR
o Rozvoj lidských zdrojů (25%)
o Konkurenceschopnost průmyslu a podnikatelských služeb (21%)
o

Rozvoj dopravní infrastruktury; ochrana a zkvalitňování ŽP (po 17%)
Opět se potvrzuje, že zaměření priorit i jejich význam je srovnatelný ve všech

vybraných regionech. Jednoznačně je zdůrazňována podpora podnikání a rozvoje lidských
zdrojů.
Je možné srovnávat i absolutní částky přepočtené podle počtu obyvatel na jednotlivé
priority, ovšem tyto údaje zkresluje několikanásobně větší počet obyvatel ČR ve srovnání
s počtem obyvatel Saska a Burgenladu. Proto zde uvádím jen jedno ilustrativní srovnání:
U priority rozvoj lidských zdrojů je po přepočtu na obyvatele vydáván srovnatelný
podíl (okolo 200-230 €) na tuto oblast v Sasku i Burgenlandu, v ČR pouze 30 €.
Následující tabulka srovnává míry spolufinancování z EU a národních zdrojů ve
vybraných regionech.
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Tab. č.17: Porovnání míry spolufinancování ve vybraných regionech
Období 2000-2006
(resp.2004-2006)

spolufinancování EU
národní spolufinancování
veřejné zdroje

EU/obyvatele
NS/obyvatele
VZ/obyvatele

Sasko

Burgenland

ČR

mil.€

%

mil.€

%

mil.€

%

4858

68,1

271

73,2

1454

74,4

2272

31,9

99

26,8

500

25,6

7130

100

370

100

1954

100

€

€

€

1080

1000

162

505
365
1585
1365
Zdroj: http://europa.eu.int

56
217

Podíl evropských a národních zdrojů je shodný v České republice a Burgenlandu (7374%) a zároveň se výrazně neodlišuje od podílu v Sasku, kde je podíl EU prostředků o trochu
nižší (68%).
Přepočte-li se výše EU a národních zdrojů na jednoho obyvatele, zjistíme, že v Sasku a
Burgenlandu připadá na jednoho obyvatele podpora z EU okolo 1000 € a v ČR pouze 162 €
(opět se projevuje zkreslení z důvodu zahrnutí celého území ČR kromě Prahy).
Podíváme-li se kolik vychází potřeba národních zdrojů na obyvatele, ČR potřebuje
zajistit národní zdroje ve výši 56 € na jednoho obyvatele. Pokud vyjdeme z předpokladu, že
finanční prostředky budou rozděleny podle počtu obyvatel, pak by bylo třeba pro Jihočeský
kraj zajistit národní zdroje ve výši 35 mil. €. (Tento předpoklad je pouze ilustrativní.)
Pro srovnání spolufinancování v Sasku je podíl na národním spolufinancování ze
strany spolkové země 43 % a obce se podílí 37 %. Podíly spolufinancování se výrazněji liší
od ČR i Burgenlandu. Oblast podnikání, lidské zdroje a technická pomoc je převážně
spolufinancována z prostředků spolkové země Sasko. Naopak národní spolufinancování plně
pokrývají rozpočty obcí u opatření v oblasti ochrany životního prostředí. Místní
spolufinancování dominuje i v oblasti infrastruktury a rozvoji venkova.
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Tab. č.18: Kofinancování priorit SROP OP Sasko
Národní spolufinancování (v mil. €)
(100%=suma národních zdrojů)

Priority SROP
OP Sasko

Rozpočty

Státní

Spolková

rozpočet

země

%

obcí

%

Priorita 1 (podpora podnikání)

138,4

319,6

70

0

0

Priorita 2 (infrastruktura)

147,3

55,7

12

257,1

56

0

0,03

0

367,4

100

Priorita 4 (lidské zdroje)

69,5

383,8

85

0

0

Priorita 5 (rozvoj venkova)

37,6

85,5

36

115,7

48

0

27,5

84

5,1

16

392,8

872,1

43

745,3

37

Priorita 3 (životní prostředí)

Priorita 6 (technická pomoc)
CELKEM SROP

Zdroj: http://europa.eu.int

V Rakousku je podíl spolufinancování ze strany spolkových zemí, u Cíle 1 se jedná o
Burgenland a tento podíl spolufinancování je dělen mezi 3 regiony (Severní, Střední a Jižní
Burgenland). Spolkové země se celkem podílí 43% na národním spolufinancováním, přičemž
největší nárok na regionální spolufinancování je u opatření č.6 – Technická asistence, jinak
převažuje spolufinancování ze státního rozpočtu celého Rakouska. Podíl spolufinancování ze
státního rozpočtu a spolková země je u priorit č.1 až 3 vyrovnaný, u priorit č.3 a 4 dominuje
spolufinancování ze státního rozpočtu.
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Tab. č.19: Kofinancování priorit SPD Burgenland
Národní spolufinancování (v mil. €)

Priority
SPD Burgenland

(100%=suma národních zdrojů)

Státní
Spolková země

rozpočet

%

15,1

51

14,4

49

Priorita 2 (výzkum)

4,9

50

4,9

50

Priorita 3 (turismus a kultura)

8,1

48

8,9

52

Priorita 4 (zemědělství)

8,3

60

5,5

40

Priorita 5 (lidské zdroje)

16,6

75

5,6

25

0,6

29

1,3

71

53,6

57

40,5

43

Priorita 1 (podpora podnikání)

Priorita 6 (technická pomoc)
CELKEM SROP

%

Zdroj:http://europa.eu.int

Z tohoto přehledu a mezinárodního srovnání vyplývá řada poznatků, které by mohly
být aplikovány i NUTS II Jihozápad a v Jihočeském kraji (včetně např. spolufinancování).
Intenzivní spolupráce s konkrétními představiteli žadatelů i zástupců implementačních
agentur v těchto regionech je rozhodně vhodným krokem k doplnění informací o praktické
možnosti využití strukturálních fondů Evropské unie.
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5

JIHOČESKÝ KRAJ
Jihočeský kraj je zařazen do územního celku NUTS II Jihozápad, který dále sdílí

s Plzeňským krajem. Tento územní celek patří k největším v ČR, na druhou stranu však
k nejméně lidnatým. Ekonomicky patří NUTS II Jihozápad k mírně nadprůměrným, ale
v rámci celku existuje velká heterogenita mezi jednotlivými mikroregiony. Znatelný je i
rozdíl v podílu průmyslu mezi Jihočeským krajem a Plzeňským, který je mnohem více
průmyslovější [12].

5.1 Základní charakteristika Jihočeského kraje
JK je dlouhodobě vnímán především jako zemědělská oblast s rozvinutým
rybníkářstvím a lesnictvím. Až v průběhu minulého století se zde vyvinul průmysl se
zaměřením na zpracovatelské činnosti. V posledních 10 letech byl zaznamenán růst v oblasti
služeb, především v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu, kde je využívána celková
atraktivita kraje s méně narušenou přírodou a množstvím kulturních památek. Příhraniční
charakter kraje také poskytuje možnosti efektivní přeshraniční spolupráce ve výrobní oblasti i
v oblasti služeb.
JK je krajem s nejmenší hustotou zalidnění z celé ČR. Z jeho 7 okresů má největší
hustotu obyvatel okres České Budějovice, kde žije zhruba čtvrtina obyvatelstva kraje. Dalšími
velkými městy jsou Tábor, Písek, Strakonice a Jindřichův Hradec. V těchto 5 městech žije
více než třetina Jihočechů. Naproti tomu nejmenší obce do 200 obyvatel představují téměř
40% z celkového počtu obcí, ale žije v nich pouze 4,5 % celkového počtu obyvatel kraje.
Struktura osídlení, která vznikla v dlouhodobém historickém vývoji, je tedy značně
roztříštěná.
Celkově se v zemědělství a chovu dobytka vytváří zhruba 11 % zemědělské produkce
celé republiky. Průmyslová výroba je koncentrována především v českobudějovické
aglomeraci, výraznější podíl průmyslu je rovněž v okresech Tábor a Strakonice. V ČR však
JK nepatří mezi rozhodující průmyslové oblasti, podíl na tržbách průmyslových podniků ČR
v posledním roce roce činil 5,1 %.
Podle odvětvového zaměření téměř třetina z celkového počtu zaměstnaných pracuje
v průmyslu, především pak zpracovatelském průmyslu. Také v zemědělství je v kraji podíl
zaměstnanců vyšší než průměr celé republiky. Větší plochy lesní půdy a poměrně významné
rybníkářství s chovem ryb se promítá do zhruba dvojnásobně vyššího zastoupení lesnictví a
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rybolovu, které tak spolu se zemědělstvím dosahují zhruba 8 % z celkové zaměstnanosti. Ve
struktuře zaměstnanosti podle odvětví má kraj vyšší zastoupení ještě v činnostech spojených
s pohostinstvím a ubytováním. Naproti tomu celorepublikového průměru nedosahuje zejména
v oblasti tržních služeb, ale také školství a zdravotnictví.
Míra registrované nezaměstnanosti představovala 6,65 %. Z okresů JK vykazovaly
nejnižší registrovanou míru nezaměstnanosti okresy České Budějovice (4,73 %) a Tábor (5,67
%), naopak nejvyšší okres Český Krumlov (10,39 %). Nezaměstnanost tedy nepatří
k základním problémům kraje.
Území kraje není v současné době napojeno na republikovou dálniční síť, stavba
dálnice spojující Prahu přes České Budějovice s rakouským Lincem s návazností na
evropskou dálniční síť je otázkou budoucnosti, o které se stále jedná.
Síť nově budovaných cyklostezek a cyklotras v návaznosti na regionální a
mezinárodní systémy má význam pro rozvoj cestovního ruchu.
Vysokoškolské vzdělání je možno získat na některé z 6 fakult Jihočeské univerzity.
Celkem na těchto fakultách studuje téměř 6,5 tis. studentů v řádném studiu.
Životní prostředí kraje lze v rámci ČR charakterizovat jako méně poškozené. Přesto je
zde řada zdrojů znečištění, především v zemědělství a průmyslu. I přes významné zlepšení od
roku 1990 je tok řeky Vltavy na většině území charakterizován jako znečištěný, lepší je
situace na řekách Otavě a Lužnici. Všechna velká města a většina velkých obcí je vybavena
funkčními čistírnami odpadních vod, které však v některých případech vyžadují výraznou
rekonstrukci. Velkým problémem je čištění odpadních vod v menších obcích vzhledem
k jejich velké roztříštěnosti.17

5.2 Postavení a směřování JK
Mezi konkurenční výhody Jihočeského kraje patří bezesporu zachovalá příroda a
množství kulturních památek. Příhraniční oblast zajišťuje možnost přeshraniční spolupráce.
Celkově může být pozitivem mladší věková struktura obyvatel, možnost rozvíjení terciární
sféry, turistika a tradičně nízká nezaměstnanost.
Konkurenční nevýhodou vzhledem k ostatním krajům je nízká hustota zalidnění,
roztříštěná struktura osídlení a absence hi-tech podniků. Tradičně velký podíl na výrobě má
zemědělství, lesnictví a rybolov. Další nevýhodou je nižší vzdělanost obyvatel (velký podíl
vyučených proti vysokoškolákům), chybí vysokoškolské vzdělání technického zaměření.
17

podrobnější statistika JK je v příloze č.2
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Existují oblasti s plnou zaměstnaností, kde vzniká problém s obsazováním nových i
stávajících pracovních míst. Špatná infrastruktura a dopravní dosažitelnost některých míst,
chybějící napojení na dálniční síť a absence letecké dopravy neumožňuje významnou mobilitu
pracovních sil ani dobrou turistickou přístupnost. Nízká úroveň vybavení turistických zařízení
a jejich počet (chybí aquaparky, zábavní centra, sociální zařízení) činí kraj méně atraktivním,
než by mohl potenciálně být pro turisty.
Závěrem lze říci, že rozhodující politikou pro zvýšení prosperity Jihočeského kraje je
rozvoj cestovního ruchu a rozvoj společností využívající vyspělých technologií. Díky
stávajícím podmínkám relativně zachovalé přírody a množství kulturních památek je region
turisticky atraktivní. Pro další rozvoj cestovního ruchu v regionu je důležité udržení čistého
životního prostředí. Z toho důvodu je nutné, aby podniky, které vzniknou na území regionu,
nezatěžovaly životní prostředí a nebyly výrazně náročné na přírodu znehodnocující zdroje.
Zásadní je rozvinout infrastrukturu a průmysl s minimálním vlivem na životní prostředí .
Prostředkem k dosažení těchto cílů je podpora vzdělání, hlavně vysokoškolského,
v oboru informačních technologií, přesného strojírenství, podpora výzkumu, meziregionální
spolupráce v oblasti školství a zvýšení jazykové vybavenosti obyvatel.

5.3 Jihočeský kraj a předvstupní pomoc EU
Jelikož většina projektů ještě probíhá a i po 1. květnu roku 2004 byly vyhlášeny
poslední výzvy z programu Phare, není snadné určit celou využitou částku z předvstupní
pomoci alokovanou v Jihočeském kraji. Z charakteru některých projektů není vůbec reálné
zjistit objem a přínos pro Jihočeský kraj. V některých oblastech musíme používat odhady,
nebo určitá zjištění k již neaktuálnímu datu.
ISPA
Z programu ISPA byly v České republice financovány hlavně velké infrastrukturní
projekty. Bohužel v Jihočeském kraji žádný z těchto velkých infrastrukturních projektů nebyl
zařazen do programu ISPA. Jihočeský kraj tedy získal finanční prostředky z ISPA jen na
povodňové projekty po ničivých záplavách v roce 2002. Česká vláda použila 24 mil. €
nevyužitých přídělů ISPA na financování urgentních projektů vyplývajících z ničnivých
povodní, 21 projektů v dopravě a 11 ekologických. Kombinovaný příspěvek ISPA na 11
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dopravních a 1 environmentální projekt v Jihočeském kraji činil něco přes 5 mil. € (85 %
celkových nákladů) [27].
PHARE V JIHOČESKÉM KRAJI
Pro Jihočeský kraj byl nejvýznamněji využívaným předvstupním nástrojem Phare
CBC. Program CBC Phare byl v České republice zahájen v roce 1994 v česko-německé
příhraniční oblasti. Od roku 1995 se program CBC Phare rozšířil i do česko-rakouské
příhraniční oblasti.
Od roku 1999 byla administrátorem programu Phare CBC na česko-rakouském
příhraničí v Jižních Čechách agentura RERA a.s., česko-německé příhraniční spravovala
agentura Šumava v.o.s..
Phare poskytl do konce roku 200218 téměř 17mil. € na 35 projektů realizovaných na
území Jihočeského kraje. Na energetiku a životní prostředí připadla největší část , dohromady
téměř 7 mil.€, převážně z programu přeshraniční spolupráce Phare CBC. (V prvním roce byla
většina prostředků Phare v Jihočeském kraji směřována na podporu rozvoje podnikání a na
rozvoj a profesní růst malých a středních firem.) V oblasti podpory rozvoje soukromého
podnikání získalo 10 projektů celkem 3,5 mil.€ a zemědělství pro 8 projektů 3,3 mil.€. Na
Společný fond malých projektů CBC, granty poskytované neziskovým organizacím, městům
a obcím na posílení kulturních, společenských a obchodních vazeb v rámci přeshraniční
spolupráce s Německem a Rakouskem, bylo na více než 100 projektů vynaloženo 500 000 €.
V posledních letech Phare přispíval na posílení neziskové sféry. Na Rozvoj občanské
společnosti byly projekty zaměřené do oblasti zdravotnictví, vzdělávání a osvětovou činnost,
vytváření regionálních sítí a obecně prospěšnou činnost; 79 projektům byla poskytnuta
podpora téměř 300 000 € [27].
Původně Fond malých projektů se přetransformoval na Společný fond malých
projektů. Projekty se podle charakteru rozdělily na malé infrastrukturní (MIP), projekty
cestovního ruchu (CR) a projekty people-to-people (PTP).
Např. pro česko-rakouské příhraničí byly vyhlášeny tyto výzvy s v tabulce uvedenou
alokovanou částkou.

18

Do roku 2004 nebyl oficiálně vydán nový aktualizovaný materiál [27], oficiální statistiku pro úroveň

kraje nevydalo ani Ministerstvo financí.
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Tab. č.20: Výzvy Phare CBC v Jihočeském kraji
Celkem
Výzva

Celkem přijato

podáno

P-T-P

projektů

Celková

CR

částka

MIP

(€)

Phare CBC 1996

12

12

0

0

26 000

Phare CBC 1997

74

60

0

0

161 000

Phare CBC 1998

102

60

0

0

165 000

Phare CBC 1999

203

45

13

11

1 154 000

Phare CBC 2000

87

21

0

9

630 500

Phare CBC 2001

90

18

0

0

171 000

556

216

13

20

2 307 500

CELKEM

Zdroj: Rera a.s., 2003

Pro konkretizaci realizovaných projektů z podpory Phare CBC přikládám do přílohy
č.5 několik projektů přijatých v rámci výzvy Phare CBC 2001 (CZ0111/03R1) Společného
fondu malých projektů v regionu Jižní Čechy.
Rokem 2000 začalo nové období, které bylo charakterizováno přibližováním programu
CBC Phare k programu INTERREG IIIA. Legislativní rámec pro tento proces přibližování
vytvořila směrnice k programu INTERREG z dubna 2000 a nařízení EK k programu CBC
Phare 2760/98, které umožnily v České republice postupně aplikovat postupy a pravidla
programu INTERREG, na který ČR přešla po vstupu do EU [22].
Nástupní program INTERREG III C je administrován Společným fondem malých
projektů.
Tab. č.21: Výzvy Phare CBC, 2004
Výzvy očekávané v I/2004

Částka v €

Částka Kč (kurz 32Kč/EUR)

Phare CBC 2002

170 000

5 440 000

Phare CBC 2003

170 000

5 440 000

Phare CBC 2002 GS

1 000 000

32 000 000

Phare CBC 2003 GS II

1 700 000

54 400 000

Další plánovaný objem k

3 040 000

97 280 000

administraci
Zdroj: RERA a.s. 2004
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Jak je vidět z tabulky výzev, jsou možné prostředky z Phare CBC stále pro Jihočeský
kraj zajímavé (i když ve srovnání s novými příležitostmi ze strukturálních fondů jsou
významně nižší). Výzva do Grantového schématu Phare CBC proběhla ještě v červnu roku
2004.
Jak je patrné z přílohy č.5, Jihočeský kraj mohl z Národního programu Phare čerpat
jen v rámci odstraňování povodňových škod v rámci Národního programu Phare 2001 a nyní
od 30.4. 2004 z Národního programu Phare 2003 II. části. V rámci Národního programu
Phare 2003-část II. je pro Českou republiku vyhrazeno 20,5 mil. € prostředků Phare na dvě
grantová schémata. Na podporu podnikatelské infrastruktury je určeno 11,5 mil.€, na rozvoj
turistické infrastruktury připadá 9 mil.€. Stejná částka jako je příspěvek z Phare je poskytnuta
i ze státního rozpočtu, tedy celkově je konečným příjemcům k dispozici 41 mil.€, asi 1 270
mil.Kč pro celou Českou republiku. Na region Jihozápad pro česko-rakouské příhraničí
připadá 5,2 mil. € v Grantovém schématu pro udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí
[26].
SAPARD
Tento program nebyl zaměřen regionálně. Projekty měly vesměs celorepublikový
dopad. Jelikož JK patří mezi regiony s velkým podílem zemědělství, tak i na čerpání
prostředků z SAPARDu se podílel větším dílem, a to částkou 8,2 mil € (celá republika 47 mil
€ -viz kap 3.1.3).

5.4 Jihočeský kraj a strukturální fondy
5.4.1

SROP v Jihočeském kraji
Největším operačním programem v ČR, a tedy i v Jihočeském kraji, je Společný

reginální operační program (SROP).
Problémem získávání finančních podpor ze strukturálních fondů a programů je, že z
množství projektů, které žádají o příspěvek, jich mnoho nedosahuje minimální velikosti
projektu, který může žádat o podporu v rámci některého operačního programu ze
strukturálního fondu. Tím nemají šanci uspět v projektovém výběru. Právě proto byl v České
republice vytvořen Společný regionální operační program, který toto umožňuje, dává
příležitost i malým projektům žádat o podporu.
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Jako prostředník vystupuje Krajský úřad, který vypisuje Grantová schémata, která
agregují jednotlivé malé projekty do většího projektu. Zveřejněné prioritní oblasti určí
základní zaměření projektů v každé oblasti. Soukromé subjekty pak přihlašují své projekty
k výběru pro vypsané Grantové schéma Jihočeského kraje. Projekty jsou vybírány na úrovni
kraje a schvalovány na MMR. Kraj zažádá o strukturální peníze a jako grant je přidělí
konečným příjemcům - úspěšným žadatelům. Krajský úřad je zároveň garantem jejich
správného použití.
Konečný příjemce v případě, že projekt je spolufinancován z rozpočtu MMR, žádá o
proplacení obdobným způsobem jako v případě žádosti o proplacení ze strukturálních fondů;
prostředky proplácí na jeho účet Odbor finančního řízení a platební jednotky SF Ministerstva
pro místní rozvoj.
V případě spolufinancování z dalších národních veřejných zdrojů (např. z rozpočtu
obcí či krajů) žádá konečný příjemce o tyto prostředky zvlášť u správce příslušného rozpočtu;
o proplacení pak tyto orgány informují řídící orgán a platební jednotku ministerstva.
Každý orgán veřejné správy, který se podílí na spolufinancování (v případě SROP se
může jednat o státní rozpočet - MMR, rozpočty krajů a obcí, SFDI) bude rozpočtovat
v daném rozpočtovém roce částky, odpovídající jejich podílu na spolufinancování SROP;
přitom bude vycházet z aktualizovaných předpovědí žádostí o platby, ze smluv uzavřených
mezi řídícím orgánem a konečným příjemcem o spolufinancování projektů a ze smluv o
spolufinancování, kterou příslušný orgán uzavřel s konečným příjemcem.
Každý konečný uživatel, který je veřejným orgánem nebo jeho organizační složkou,
zahrne do výdajů svého rozpočtu 100% hodnoty projektů, které mají být realizovány v daném
roce a do příjmů předpokládaný objem prostředků získaných v daném roce ze strukturálních
fondů.
5.4.2

Regionální a místní financování
Následující tabulka popisuje očekávané regionální a místní spolufinancování u

jednotlivých priorit regionálně zaměřeného OP – SROP.
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Tab. č.22: Regionální a místní spolufinancování priorit SROP 2004-2006
Národní spolufinancování (v mil. €)
(100%=suma národních zdrojů)

Priority SROP

Státní

Rozpočty

rozpočet

krajů

Regionální podpora podnikání

Ostatní
(státní

Rozpočty
obcí

%

fondy)

%

0

15,05

100

0

0

0

7,5

6,31

21

16,39

54

35,46

RLZ a sociální integrace v regionech

11,96

8,21

34

3,75

16

0

Rozvoj cestovního ruchu

18,01

10,01

28

8,01

22

0

Technická pomoc pro SROP

2,24

0

0

0

0

0

Technická pomoc pro CSF

1,69

0

0

0

0

0

41,41

39,58

36

28,15

26

35,46

Regionální rozvoj infrastruktury

CELKEM SROP

Zdroj: Rámec podpory Společenství ČR, 2004

Z tabulky je patrné, že z regionálních zdrojů je 100% spolufinancována regionální
podpora podnikání, která se týká vybraných problémových regionů :
a) regiony se soustředěnou podporou státu19 tyto regiony zahrnují 2.95 mil.obyvatel
(cca 29% populace ČR); jedná se o regiony strukturálně postižené a hospodářsky slabé,
vesměs s vysokou mírou nezaměstnanosti, které vyžadují intenzivnější podporu ze strany
státu,
b) další problémové regiony, vymezené kraji20 tyto regiony zahrnují dalších cca 1.1
mil.obyvatel (10.7% populace ČR a z větší části zahrnují venkovské mikroregiony se slabým
hospodářským potenciálem).
V Jihočeském kraji bylo stanoveno 5 hospodářsky slabých oblastí na území kraje.
Vzhledem k tomu, že se ostatní regiony republiky potýkají s více či méně vážnějšími
jednostrannými problémy než JK, mohou tam být zahrnuty celá uzemí krajů, jak je to např.
s územím celého Moravskoslezského a Ústeckého kraje, větší částí území Karlovarského
kraje, významnou částí Jihomoravského a Olomouckého kraje.
Všechny problémové regiony ČR (celkem 75 mikroregionů), kam bude cílena
podpora, jsou obsaženy v Programovém dodatku SROP. V jihočeském regionu je v 1. prioritě

19

nově vymezené od roku 2004, v návaznosti na § 4 zákona č.248/2000 Sb., o podpoře regionálního

rozvoje, usnesením vlády č.722 z 16.7.2003
20

základem vymezení byly zpracované programy rozvoje krajů, připravené podle § 8 a § 9 zákona

č.248/2000 Sb.
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SROP Podpora podnikání ve vybraných regionech podporován okres Český Krumlov, který
tak jako jediný v JK bude moci čerpat peníze z této priority [22].
U opatření č.2 Regionální rozvoj infrastruktury je počítáno s vyšším podílem
spolufinancování ze strany obcí. U opatření č. 3 a 4 (lidské zdroje a cestovní ruch) je podíl
spolufinancování kraje vyšší než podíl obcí – pohybuje se okolo 30%.
5.4.3

Možnosti předkládání projektů do operačních programů
Vyhlášení výzev pro předkládání projektů pro SROP pro Českou republiku jako

nového člena Evropské unie proběhlo dne 1.června 2004. Vzhledem k nepříliš velkým
problémům v makroekonomických ukazatelích oproti ostatním regionům byl pro NUTS II
Jihozápad vyhlášeny pouze vybrané Podopatření a Opatření. Tyto dobře odráží strategické
priority pro rozvoj regionu:
Podopatření 2.1.1

Rozvoj regionální dopravní infrastruktury

Podopatření 2.1.2

Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech

Opatření 2.2

Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech

Opatření 3.1

Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech

Podopatření 4.2.2

Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu

Dne 1.7. 2004 byla vyhlášena iniciativa Interreg IIIA. Přestože není součástí SROP,
pro Jihočeský kraj (jako příhraniční oblast) představuje možnost financování části projektů.
Pro veřejnoprávní subjekty a subjekty neziskového charakteru Jihočeského kraje se otevírá
další možnost pro předkládání projektů - program pro přeshraniční spolupráci Interreg IIIA,
který navazuje na dobrou tradici programu Phare CBC (viz kapitola 4.3). Projekty pro tuto
iniciativu mohou být předkládány průběžně, výše podpory činí 75% celkových uznatelných
nákladů. Program vylučuje možnost předkládání projektů podnikatelskými subjekty.
Vzhledem k tomu, že v době sepsání této bakalářské práce nebylo ještě známo jaké
konkrétní projekty se budou hlásit do jednotlivých operačních programů a o kolik finančních
prostředků budou žádat, bylo možné toto jen odhadovat z předložených námětů.
Dne 31.10.2003 bylo na území Jihočeského kraje a Plzeňského kraje provedeno
šetření ohledně připravenosti projektů pro strukturální fondy EU. Bylo sebráno 629
projektových námětů v Jihočeském kraji a na území Plzeňského kraje 206 projektových
námětů.
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Graf č.10: Rozčlenění projektových námětů podle jednotlivých operačních programů

Zdroj: Regionální akční plán – Region soudržnosti Jihozápad, únor 2004

Nejvíce projektových námětů bylo do SROP, které podávala zvláště města a obce.
Dále byl zájem o OP Infrastruktura a OP Rozvoj lidských zdrojů, ve kterém byly nejaktivnější
neziskové organizace a kraj.
Obecně můžeme říci, že municipality měly přichystáno nejvíce projektových námětů
z důvodů, že jeden z operačních programů, SROP, představuje významnou příležitost pro
municipality a dále, že města a obce byly lépe informovány v období šetření (podzim 2003) o
možnostech financování projektů ze strukturálních fondů EU. Privátní subjekty také nechtěly
zveřejňovat své záměry před jejich konečným podáním do Grantových schémat.
Graf č.11: Souhrnný přehled žadatelů

Zdroj: Regionální akční plán – Region soudržnosti Jihozápad, únor 2004
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Operační program Průmysl a podnikání byl vyhlášen k 18.6.2004. Ke konci června
2004 bylo v Jihočeském kraji podáno 9 projektů . Pro srovnání je uvedena tabulka, jak jsou na
tom ostatní kraje České republiky.
Tab. č.23: Počty žádostí pro OP PP
Počty žádostí
Brno

47 Ostrava

5

Č.Budějovice

9 Pardubice

8

Hradec Králové

8 Plzeň

3

Jihlava

8 Praha

8

Liberec

2 Ústí n. Labem

2

Olomouc

11 Zlín
Celkem

120

Zdroj: CzechInvest, 2004

Dle počtu projektů (JK je mírně nadprůměrný) nelze zatím posoudit připravenost krajů
a jejich podnikatelů usilujících o příspěvky. Významně více projektů předložil Brněnský kraj.
Analýza připravenosti krajů a jejich skutečné čerpání v rámci SROP i ostatních operačních
programů je možným námětem pro další zpracování.

5.5

Zvyšování absorpční kapacity
Zvyšování absorpční kapacity znamená podpořit vznik a dopracování dostatečného

počtu vhodných projektů financovatelných ze strukturálních fondů, zajistit zabezpečení
dofinancování a financování, a zvyšování administrativní kapacity s cílem rozvíjet a zvyšovat
znalosti pracovníků příslušných administrativních struktur na centrální i regionální úrovni.
5.5.1

Systémový přístup JK
Jako aktuální, především v souvislosti se získáváním a vyhledáváním prostředků na

financování projektů ze strukturálních fondů EU a tím zvyšování absorpční kapacity
Jihočeského kraje, se jeví problematika strategie financování Programu rozvoje kraje a
dalších rozvojových záměrů. Pro řešení této problematiky v roce 2003 zahájila svou činnost
pracovní skupina pro strategii financování Programu rozvoje kraje, věnující se převážně
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přípravě Jihočeského kraje na čerpání finančních prostředků z fondů EU a řešení této otázky
s ohledem na rozpočet Jihočeského kraje. Pracovní skupina je sestavena ze zástupců JK, KÚ
JK a řady externích odborných institucí. Jejím úkolem je posuzování velkých rozvojových
projektů JK s důrazem na zdroje financování, udržitelnost projektů a ekonomickou
návratnost. Na program rozvoje kraje je v rozpočtu JK vyčleněno 89 milionů korun [12].
Strategii a zaměření aktivit JK určuje Plán rozvoje kraje. Ustanoveno je sedm
rozvojových okruhů:
o Infrastruktura (dopravní, vodohospodářská, energetická, komunikační a
informační)
o Cestovní ruch, kultura a vnější vztahy
o Podpora a rozvoj podnikání
o Zemědělství, lesnictví a rybářství
o Sociální oblast a zdravotnictví
o Ochrana životního prostředí
o Vzdělání, školství a věda
V rámci zvyšování absorpční kapacity kraje se Krajský úřad JK snaží, aby priority
jeho vlastního Grantového programu přibližně kopírovaly strukturu Grantových schémat
SROP, jak je možné vidět z přílohy č.7. Z tohoto přehledu rozvojových okruhů tedy je
zřejmé, že kraj také financuje z vlastních zdrojů podobné oblasti jako jsou financovány ze
SROPu.
5.5.2

Pilotní projekty kraje
Pro každý rozvojový okruh pracovní skupina odsouhlasila databanku projektů, což je

soubor projektových námětů s rozvojovým potenciálem pro JK. Cílem databanky projektů je
evidence námětů pro případné předložení do strukturálních fondů.
V souvislosti s šetřením z podzimu 2003, kdy většina z 629 sebraných námětů
projektů nevyhověla po formální ani obsahové stránce, se kraj rozhodl, že podpoří pilotní
projekty.
Bylo vybráno 5 modelových projektů, sloužících jako vzorové a pro kraj významné
projekty, které byly kompletně zpracovány a připraveny pro žádost o strukturální peníze.
Podrobná zdrojová tabulka týkající se těchto modelových projektů je v příloze č.8.
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Tab. č.24: Modelové projekty v Jihočeském kraji (v tis €)
Název projektu

Celkem

EU

Státní

Region

GS Rozvoj infrastruktury a cestovního ruchu

2 500

1 875

0

625

Vybudování vědecko-technologic. parku v JK

1 200

552

0

648

GS na podporu aktivní politiky zaměstnanosti JK

1 545

1 158

386

386

Propojení ulic Vožická a Chýnovská v Táboře

1 210

908

0

303

1 800

900

0

800

8 255

5 393

386

2 476

Vytvoření managementu rozvoje lidských zdrojů v
Jihočeském kraji
Celkem

Zdroj: Pracovní skupina pro rozvoj JK, 2004

Tabulka ukazuje významný soulad schválených projektů s Programem rozvoje kraje,
tedy podporování činností, které kraj v budoucnu očekává jako nejvíce přínosné. Nutno říci,
že tyto projekty byly posouzeny dlouhodobým expertem MMR, dále při výběru odsouhlaseny
též NUTS II a mají tedy nejen krajský význam a podporu.
5.5.3

Financování a podpora projektů
Pro zajištění vyšší absorpční kapacity se Zastupitelstvo kraje rozhodlo z rozpočtu

vyčlenit 15 mil. Kč na Grantový program k projektové činnosti pro veškeré projekty na území
Jihočeského kraje. K vybraným projektům byl poskytnut finanční grant na pomoc zpracování
projektu profesionální projektovou organizací. Tato 15 milionová investice na vytváření
způsobilých projektů může Jihočeskému kraji v příštím roce přinést celkem přibližně 1,3 mld.
Kč unijních peněz. Význam příležitosti si velice dobře uvědomuje vedení kraje, a proto
navrhuje navýšení tohoto Grantového programu. Též tak činí z důvodu obrovského zájmu o
tento druh pomoci. Druhé kolo Grantového programu počítá s 10 miliony Kč na podporu
zpracování projektů.
Problematika kofinancování je rozhodující věc pro zvyšování absorpční kapacity
kraje. Celkově pro spolufinancování je z rozpočtu kraje vyčleněna částka 112 mil.Kč.
Celková veřejná podpora podnikatelských subjektů, zahrnující jak zdroje EU, tak i
veřejné zdroje ČR (zdroje státního rozpočtu nebo rozpočtů krajů) nesmí překročit limit
podpory, stanovený v rámci Regionální mapy intenzity veřejné podpory. Limit činí podle
jednotlivých regionů soudržnosti 46-50 % z celkových uznatelných nákladů projektů:
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Tab. č.25: Horní limity pro výši veřejné podpory v ČR
Moravskoslezsko

50%

Střední Čechy

50%

Severozápad

49%

Střední Morava

49%

Severovýchod

48%

Jihovýchod

48%

Jihozápad

46%

Zdroj: Metodický pokyn ÚOHS pro posuzování veřejné podpory regionálního rozvoje, 2003

Kvůli své nízké míře nezaměstnanosti (nejnižší v ČR) a vysokému HDP na obyvatele
(Plzeňský kraj první a JK třetí nejvyšší z regionů spadajících pod Cíl 1) může být region
Jihozápad nejméně podporován z veřejných zdrojů.
5.5.4

Otázka objemu nabízené podpory
Spekulace a odhady o možné výši nabízených i čerpaných prostředků se již dlouho

objevují na stránkách odborného i denního tisku. Občas se může zdát, že si některé informace
protiřečí. Jednou je nedostatek nápadů a projektů, podruhé je zase málo alokovaných
prostředků. Obojí může být pravda, záleží na oblasti, na kterou se zaměřujeme.
Je důležité si uvědomit, že finanční podpory se řídí jistými pravidly, je nutno
respektovat formální vymezení určující pravidla pro podpory. Je pravda, že absolutní částka
alokovaná pro Českou republiku ze strukturálních fondů EU je vysoká. Rozděluje se ovšem
mezi čtyři operační programy a jeden regionální operační program. Každý z těchto programů
má dále své priority, pro které je určeno procento z částky přidělené na OP. A každá priorita
má svá opatření, která jsou opět podpořena procentem z částky určené na prioritu. Tím se
celkem velká suma prostředků rozmělní na mnoho malých částek určených pro specificky
zaměřené oblasti. Takto se nakonec může stát, že i když kvalitních projektů pro určitou oblast
bude v Jihočeském kraji připraveno dostatek, na většinu se vůbec nemusí dostat, alokovaná
částka pro tuto oblast bude nedostatečná. Toto můžeme ilustrovat na příkladu SROP pro
region NUTS II Jihozápad.
Celkově pro ČR pro SROP v období 2004-2006 je alokováno 454,3 mil. €. Například
pro oblast rozvoje cestovního ruchu pro region Jihozápad tak připadá přibližně 500 mil. Kč,
tedy asi 250 mil. Kč pro každý ze dvou krajů na tři roky. Kvůli velkému zájmu měst, obcí i
neziskových organizací o příspěvek k jejich projektovým záměrům je již dnes jasné, že se
projektů bude realizovat jen velmi malý počet. Pokud se provede rekonstrukce hradu ve
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Strakonicích, nemusí být dostatek peněz na víc dalších projektů, třeba na vybudování
cyklostezek kolem Vltavy. Velké a nákladné projekty mohou spolknout většinu peněz. A
záleží také na kvalitě předložených projektů. Nakonec se může stát, že většina peněz skončí
v Plzeňském a ne Jihočeském kraji nebo naopak, pokud tento bude mít lepší projekty. Peníze
jsou totiž přidělovány celému regionu Jihozápad. Každopádně je nutné zajistit podporu
předkladatelů projektů v Jihočeském kraji, vzdělávací i finanční. Všichni předkladatelé by se
měli již předem zajímat o různé možnosti financování svých projektů z různých zdrojů a
zjistili si částky i očekávané počty projektů v každé určité oblasti, aby mohli svůj projekt
zaměřit na méně využívanou prioritu či opatření, a zvyšovali tak své šance uspět.
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ZÁVĚR
Jedno doporučení k využití EU fondů vyplývá z netransparentních informací o nich.
Chtěla bych zmínit problém, na který jsem narazila při sběru dat a materiálu. Tím je
minimální (někdy žádná) komunikace a kooperace mezi administrativními a implementačními
subjekty jednotlivých programů v regionech. Získání agregovaných dat za celé období
aktivity jednotlivých programů či pro určitý region nebylo tak jednoduché, jak by člověk
očekával. Protože neexistuje centrální přehled, do kterého by např. jednotlivé instituce
dodávaly svá data, je někdy nutno se ptát na různých adresách, vyloženě se pídit „po číslech“.
Často se stává, že si časová období získaná z různých zdrojů neodpovídají, statistiky mají
různá členění, některé částky se nedají z různých důvodů sehnat vůbec (jsou údajně důvěrné).
Podle mého názoru by bylo velice přínosné, a transparentnosti (jako jednoho
z principů EU) velice nápomocné, kdyby veškeré informace na téma finančních obnosů
obdržených či očekávaných z předstrukturálních a strukturálních bylo soustředěno v jednom
zdroji (doporučení –nejlépe Ministerstvo financí – registrace příjmů i výdajů, i když se toto na
MF zpracovává, mělo by to být všeobecně široce dostupné) ve sjednocené podobě, časově i
programově stejně strukturované, a v neposlední řadě aktuální, aktualizované a časově
nezpožděné. Takovýto všem přístupný zdroj by měl veliký význam. Jasný, ucelený a
dostupný přehled ušetří nejen mnoho administrativních nákladů jednotlivých institucí ale i
organizací, které analyzují danou problematiku pro další lepší využití fondů.
Ve své práci využívám různých zdrojů. Snažila jsem se získat maximálně možné
nejnovější informace o čerpaných a očekávaných částkách. I když v některých případech
z povahy věci není možné vůbec přesné číslo určit, odhad může posloužit účelu použití.
Rámcové částky pomohou velmi dobře si udělat představu o zkoumaném problému.
Současný vývoj naznačuje, že v prvních letech po přistoupení bude Česká republika
přibližně kopírovat vývoj čerpání možných zdrojů z EU jako její předchůdci v členství, ve
smyslu nízkého čerpání v prvním období (12 měsíců), s postupným narůstáním čerpaných
částek. Je průkazné, že vývoj srovnávaných regionů Burgenland v Rakousku a Sasko
v Německu takto probíhal, že např. Rakousko mělo problémy s čerpáním unijních peněz jemu
určených.
K takovéto situaci by nemuselo v České republice nutně dojít. Nejen Jihočeský kraj
by měl vyvinout v co nejkratší době maximální aktivitu k tomu, aby tomuto alespoň částečně
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zabránil. Je třeba se umět poučit, najít kroky, které povedou k maximální možné míře využití
nabízených zdrojů. Doporučení je též řada následujících činností.
Veřejné instituce by měly provádět akce k motivaci soukromých subjektů jako
zájemců a žadatelů o finanční příspěvky, a to různými formami. Větší informovanost,
snadnější přístup k aktuálním informacím, vzdělávací semináře s cílem zvýšit gramotnost
v problematice cílů regionální politiky a využívání jejích nástrojů, přímá podpora nových
předkladatelů, pomoc se zpracováním a vedením projektů –to jsou kroky, které je minimálně
nutné udělat. A doporučení vzápětí vyhodnocovat.
Evropská unie sice poskytuje zdroje peněz pro uskutečňování projektů, ale nevytváří
nástroje financování. To záleží na členských zemích. Čerpání musí být podpořeno z vlastních
zdrojů, spolufinancování se tak stává jedním z nejtěžších úkolů. Je tedy na České republice
jak se zachová a připraví se na možnost přijímat a využívat nabízenou šanci, jak zvýšit svou
absorpční kapacitu na čerpání maximálních podpor. Principiálně by měl mít zájem na
zvyšování absorpční kapacity stát.
Hodnotit zvýšení absorpční kapacity můžeme z pohledu přínosů vlastních výdajů
oproti přicházejícím evropským penězům - kolik multiplikuje 15 mil.Kč z krajského rozpočtu
vydaných na tvorbu projektů. V případě maximálního využití celé alokované částky do ČR
poměrově připadající na JK ze strukturálních fondů by měl Jihočeský kraj k možnost čerpat (v
období 2004-2006) průměrně ročně téměř 1,3 miliardy Kč. To by při nutnosti kofinancování
znamenalo získat pouze do programu SROP (povinnost kofinancování krajem) z krajských
zdrojů částku přibližně 98 mil.Kč. Lze tedy říci, že schválený rozpočet Jihočeského kraje na
rok 2004 byl sestaven vhodně. Doporučení tedy je zabezpečit kofinancování z rozpočtu kraje i
na další roky (rostoucí dle projektů a možností čerpání v příštích letech). Je vhodné zvýšit
soběstačnost krajů. Aby kraje mohly samy rozhodovat o spolufinancování resp. financování
svých projektů, musí mít větší podíl z rozpočtového určení daní. Je nutné vytvořit funkční
systém vlastních zdrojů obcí a krajů, který by byl založen převážně na vlastních daňových
příjmech.
Podobně lze dopočíst, že státní rozpočet bude nucen uvolnit pro spolufinancování
projektů předkládaných do EU průměrně ročně částku 3,3 mld.Kč (to je pouze 0,38 % výdajů
ze státního rozpočtu), je potřeba je mít ale včas (i jako příslib).
Projekty do strukturálních fondů v Jihočeském kraji by mohly dosáhnout celkem 2,8
mld.Kč nákladů (při plném využití kofinancování z veřejných zdrojů a minimálním nutném
financování ze strany předkladatelů). Takovéto projekty jsou samozřejmě velmi významné
pro rozvoj kraje, neboť v současné době při stávajícím rozpočtovém určení daní představují
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téměř 42 % rozpočtu kraje. Vyplývá tedy další doporučení. Je potřeba zajistit vytvoření ještě
lepších podmínek pro podporu zpracování projektů v rámci kraje (zvláště po zhodnocení
reálnosti námětů projektů z průzkumu 10/2003).V současné době dochází z tohoto důvodu
k opakovanému navýšení finančních prostředků pro zpracování projektů do strukturálních
fondů (o 10 mil.Kč).
Je bezpodmínečně nutné mít perfektně a komplexně vyškolené krajské lidské zdroje.
Paradoxně však v Opatření 3.3 SROPu je počítáno s částkou na školení lidských zdrojů v kraji
až pro období 2007-2013. Tento problém může negativně ovlivnit absorpční kapacitu. Kraj je
proto zatím nucen financovat školení z vlastních zdrojů. Bylo by výhodnější přesunout
prostředky plánované na druhé období do současného období 2004-2006.
Doporučení zintenzívnit komunikaci s konkrétními představiteli žadatelů i zástupců
implementačních agentur v regionech Burgenland a Sasko je rozhodně vhodným krokem k
doplnění informací o faktickém využití zemských prostředků pro spolufinancování projektů v
rámci strukturálních fondů EU. Tyto poznatky by pak měly být využity jak pro NUTS II
Jihozápad, tak pro Jihočeský kraj. Je žádoucí doplnit informace o zkušenostech také z
Dolního a Horního Rakouska a Dolního Bavorska, hlavních partnerů Jihočeského kraje, kteří
čerpají převážně v rámci Cíle 2 a iniciativy INTERREG. Pro inspiraci pro JK by pomohlo
získání projektů, které byly v těchto regionech úspěšně realizovány včetně finančních plánů.
Tento úkol není jednoduchý, je však natolik významný, že by měl být Krajským úřadem
Jihočeského kraje zadán (ať již vlastním pracovníkům či externím organizacím).
Bylo by jistě zajímavé se více věnovat systému administrace a implementace
regionální politky v Jihočeském kraji, zmapovat informační a finanční toky za účelem
odhalení nedostatků. Prozkoumání tohoto vnitřního systému Jihočeského kraje je pak dalším
doporučením pro Odbor regionálního rozvoje a Odbor evropské integrace s cílem zvýšit i
vnitřními silami krajského úřadu absorpční schopnost kraje.

65

SEZNAM ZKRATEK :
AP PRK

Akční plán Programu rozvoje kraje

CBC

přeshraniční spolupráce (cross-border-cooperation)

CF

Kohezní fond (Cohesion fund)

CSF

Rámec podpory společenství (Community support framework)

CRR

Centrum pro regionální rozvoj ČR

ČR

Česká republika

EAGGF

Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond

EIB

Evropská investiční banka

EK

Evropská komise

ERDF

Evropský fond regionálního rozvoje

ES

Evropské společenství

ESF

Evropský sociální fond

EU

Evropská unie

FIFG

Finanční nástroj pro řízení rybolovu

GS

Grantové schéma

HDP

hrubý domácí produkt

HSS

hospodářská a sociální soudržnost

ICT

inteligentní komunikační technologie

JK

Jihočeský kraj

JPD

Jednotný programový dokument

KÚ

krajský úřad

MF

Ministerstvo financí MF ČR

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

MZe

Ministerstvo zemědělství ČR

MŽP

Ministerstvo životního prostředí ČR

NP

národní program

NRP

Národní rozvojový plán ČR

NS

národní spolufinancování

OP

operační program

OP Inf

OP Infrastruktura
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OP RLZ

OP Rozvoj lidských zdrojů

OP RVMZ

OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

OP PP

OP Průmysl a podnikání

PD

programové dokumenty

ROP

Regionální operační program

SF

strukturální fondy

SR

státní rozpočet

SPD

Jednotný programový dokument (Single programming document)

SROP

Společný regionální operační program

SZP

společná zemědělská politika

ÚHOS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

VZ

veřejné zdroje
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ZDROJE :
1. Slovníček vybraných pojmů politiky soudržnosti EU, Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR Edice Strukturální fondy - svazek 10/2000
2. Přehled operačních programů pro období 2004-2006, Ministerstvo pro místní rozvoj,
2003
3. Evropská komise, DG XVI Directorate General – Regional Policies and Cohesion
4. www.mpo.cz (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
5. Operační program Infrastruktura, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo
životního prostředí, 2004
6. Operační program Infrastruktura – Programový dodatek, Ministerstvo průmyslu a
obchodu a Ministerstvo životního prostředí, 2004
7. Operační program Rozvoj lidských zdrojů, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2003
8. Programový dodatek k Operačnímu programu Rozvoj venkova a multifunkčního
zemědělství, Ministerstvo zemědělství, 2004
9. Příručka pro žadatele pro 1.kolo výzvy: Společný regionální operační program,
Ministerstvo pro místní rozvoj, 2004
10. www.mmr.cz (Ministerstvo pro místní rozvoj)
11. Oto Potluka a kol.: Průvodce strukturálními fondy Evropské unie, IREAS, 2003
12. Akční plán rozvoje a přípravy Jihočeského kraje na vstup České republiky do
Evropské unie pro rok 2004, Krajský úřad Jihočeckého kraje, 2004
13. Sněmovní tisk č. 460/0 k zákonu č. 457/2003 Sb. o státním rozpočtu České republiky
na rok 2004 (http://www.psp.cz/cgi-bin/win/tisk?460/0)
14. Financování projektů, KP Projekt s.r.o., Purkyňova 4, České Budějovice, 2004
15. EKONOM č.25/2004: Letos málo, příště více, str.16
16. Rámec podpory společenství
17. Rozpočet SFDI 2004 (http://www.sfdi.cz/files/0000rozp4.xls)
18. www.burgenland.at
19. www.sachsen.de
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20. www.strukturalni-fondy.cz
21. Metodický pokyn Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro posuzování veřejné
podpory regionálního rozvoje, 2003
22. Společný regionální operační program České republiky na léta 2004-2006 –
Programový dodatek, MMR, 2004
23. Vyhlášení programu přeshraniční spolupráce Phare 2003, MMR, 2002
24. Regionální akční plán – Region soudržnosti Jihozápad, (realizace projektu Phare
CZ01.10.03), únor 2004
25. Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání, MPO, 2003
26. www.crr.cz (Centrum regionálního rozvoje)
27. Finanční zdroje EU poskytnuté České republice před vstupem do Evropské unie
v letech 1990-2003, Informační centrum Evropské unie při Delegaci Evropské komise
v České republice, 2003
28. Národní rozvojový plán České Republiky pro 2004-2006, MMR 2003
29. Bujalka P.: Využití podpůrných finančních nástrojů EU pro firmy v ČR. Diplomová
práce VŠE, 2003
30. www.czechinvest.org (CzechInvest)
31. Regionální rozvojová agentura RERA a.s., České Budějovice
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PŘÍLOHY :
Příloha č.1: Finanční rozdělení pro jednotlivé OP: Burgenland, Sasko
Přehled rozdělení finančních prostředků na jednotlivé priority a OP
Tab. č.1: Rakousko – SPD Burgenland (v mil. € )
PRIORITA

Celkové náklady

EU příspěvek

Veřejná podpora

1. Obchodní a průmyslové aktivity

340,878

88,341

117,803

2. Výzkum, technologie a rozvoj

72,673

29,433

39,243

3. Turismus a kultura

197,428

50,871

67,833

4. Zemědělství, lesnictví, rybolov a
ochrana životního prostředí
5.Lidské zdroje

158,79

41,285

55,057

86,562

55,391

82,072

Technická podpora

7,564

5,679

7,564

Celkem

863,895

271,0

369,573

Zdroj.: http:// europa.eu.int
Tab. č.2: Rakousko – SPD Burgenland – rozdělení podle jednotlivých fondů (v mil. €)
Příspěvek EU

ERDF

ESF

FIFG

EAGGF

Celkem 271.000

173.816

55.013

41.345

0.826

100.00%

64.14%

20.30%

15.26%

0.30%

Zdroj: http://europa.eu.int
Tab. č.3: Německo – OP Sasko (v mil. €)
PRIORITA

Celkové náklady

EU příspěvek

Veřejná podpora

5
1. Podpora konkurenceschopnosti
podniků, především pro MSP
2. Infrastrukturální opatření
3. Ochrana a zlepšení životního
prostředí
4. Podpora lidských zdrojů a rovných
příležitostí
5. Podpora rozvoje venkova
Technická podpora

424,07

1 225,94

2 054,82

1 663,41

1 247,48

1663,413

738,13

553,60

738,13

1 621,94

1 054,26

1 621,94

1 677,44

697,52

936,30

115,42

79,81

115,42
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Celkem

11 240,40

4 858,61

7 130,02

Zdroj: http://europa.eu.int
Tab. č.4: Německo OP Sasko – rozdělení podle jednotlivých fondů (v mil. €)
Příspěvek EU
Celkem 4858.61
100.00%

ERDF

ESF

FIFG

EAGGF

3057,598

1098,191

-

702,821

62,93%

22,60%

-

14,47%

Zdroj: http://europa.eu.int
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Měřicí

Česká

jednotka

republika

v tom kraje
Hlavní

Příloha č.2: Srovnání krajů
ÚZEMÍ (k 31. 12.)

Rozloha celkem

km

zemědělská půda

2

MAKROEKONOMICKÉ

Hrubý

v tržních cenách

domácí

Republic

Praha

Středo-

Jiho-

český

český

Plzeňský

Karlo-

Ústecký

varský

Liberecký

496

11 016

10 057

7 561

3 314

5 335

3 163

54,2

42,6

60,7

49,3

50,8

37,6

52,1

44,5

6 254

1

1 148

623

503

132

354

216

70,4

100,0

54,7

64,4

66,9

81,1

79,7

78,2

2 157 828

537 708

197 555

115 941

112 528

50 311

137 577

75 507

211 051

461 678

175 714

185 386

204 418

165 558

167 727

176 379

100,0

218,8

83,3

87,8

96,9

78,4

79,5

83,6

10 203 269

1 161 938

674

625 097

549 374

304 220

819 712

427 321

15 857

19 897

15 534

14 029

14 840

13 535

14 269

14 081

9,81

3,73

7,21

6,65

7,06

10,07

17,13

8,68

10 721

5

959

1 653

1 116

578

323

310

b.c.

1 957 818

254 134

346 872

100 445

110 005

39 568

173 837

90 654

osoby

9 609 645

2 500 571

650 643

731 788

414 924

479 889

326 905

784 062

km

6 101,9

32,2

775,0

667,1

407,1

222,0

487,3

329,0

km

14 668,1

29,5

2 368,8

1 637,0

1 510,5

562,9

900,4

486,6

Počet obcí celkem

UKAZATELE

město

78 868

%

Podíl městského obyvatelstva

Czech

%

produkt
mil. Kč

na 1 obyvatele

Kč

průměr ČR = 100

1 128
OBYVATELSTVO

Počet obyvatel (k 31.12.)

osoby

Průměrná hrubá měsíční mzda
PRÁCE

zaměstnance

Kč

Registr.míra nezaměstnanosti

%
3

tis.m
LESNICTVÍ

Těžba dřeva celkem

PRŮMYSL

Tržby z průmyslové činnosti

b.k.
mil.Kč

Hosté

v

ubytovacích

CESTOVNÍ RUCH

zařízeních (hromadných)

DOPRAVA

Délka silnic 1. třídy
2. třídy

Regions

ÚZEMÍ (k 31. 12.)

Rozloha celkem

Měřicí

Králové-

Pardu-

jednotka

hradecký

bický

km

zemědělská půda

2

%

Počet obcí celkem
Podíl městského obyvatelstva
Hrubý

domácí

%

Vysočina

Jiho-

Olo-

moravský

moucký

Moravsko-

Zlínský

slezský

4 758

4 519

6 925

7 065

5 159

3 964

5 535

58,9

60,7

60,7

60,4

53,7

49,4

51,5

448

453

729

647

394

304

302

68,4

61,5

57,9

63,5

57,9

61,4

77,0

produkt
mil. Kč

100 906

89 646

91 743

215 920

104 265

104 467

223 753

Kč

183 280

176 475

176 785

191 594

163 125

175 614

176 377

86,8

83,6

83,8

90,8

77,3

83,2

83,6

osoby

548 437

506 534

517 630

1 121 792

636 750

593 130

1 262 660

zaměstnance

Kč

13 753

13 539

13 441

14 059

13 373

13 843

14 923

Registr.míra nezaměstnanosti

%

7,30

8,66

8,32

11,20

12,20

10,22

15,89

3

641

489

963

699

1 160

581

1 245

b.c.

84 056

120 391

88 362

131 867

82 377

93 744

241 505

osoby

910 568

257 379

362 155

762 603

381 603

435 148

611 407

km

428,0

445,4

420,8

446,9

400,6

326,1

714,4

km

900,6

913,0

1 675,3

1 445,7

898,0

574,1

765,8

MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE v tržních cenách
na 1 obyvatele
průměr ČR = 100
OBYVATELSTVO
Počet obyvatel (k 31.12.)
PRÁCE
Průměrná

hrubá

měsíční

mzda

LESNICTVÍ
Těžba dřeva celkem

tis.m b.k.

PRŮMYSL
mil.Kč
Tržby z průmyslové činnosti
CESTOVNÍ RUCH
Hosté

v

ubytovacích

zařízeních (hromadných)
DOPRAVA
Délka silnic 1. třídy
2. třídy

Zdroj: Akční plán rozvoje a přípravy Jihočeského kraje na vstup České republiky do Evropské unie pro rok 2004, KÚ Jihočeského kraje,2004
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Příloha č.3: Indikativní finanční alokace SROP
podle priorit a opatření (v €)

Indikativní finanční alokace
SROP podle priorit a
opatření

Priorita 1 celkem
Opatření 1.1
Priorita 2 celkem
Opatření 2.1
Opatření 2.2
Opatření 2.3
Priorita 3 celkem
Opatření 3.1
Opatření 3.2
Opatření 3.3
Priorita 4 celkem
Opatření 4.1
Opatření 4.2
Priorita 5 celkem
Opatření 5.1 (TA SROP)
Opatření 5.2 (TA CSF)
ERDF celkem
ESF celkem
EAGGF celkem
SROP 2004-2006 celkem

Veřejné zdroje
celkem

Účast společenství
celkem SF
ERDF
ESF

EAGGF

celkem

60 184 474

45 138 356

45 138 356

15 046 118

60 184 474

45 138 356

45 138 356

15 046 118

262 664 805 196 998 604 196 998 604

65 666 201

202 619 629 151 964 722 151 964 722

50 654 907

Účast národních veřejných zdrojů
1
2
místní3
centrální regionální
15 046 118
15 046 118
7 505 648

6 316 432 16 385 686 35 458 435
5 065 491 10 130 981 35 458 435

30 022 589

22 516 942

22 516 942

7 505 647

3 752 824

30 022 587

22 516 940

22 516 940

7 505 647

3 752 824

116 223 137

92 302 852

45 025 332 47 277 520

23 920 285

56 281 665

45 025 332

45 025 332

46 428 336

37 142 668

37 142 668

13 513 136

10 134 852

10 134 852

144 114 290 108 085 719 108 085 719

1 250 941

2 501 882

11 960 146

8 208 030

3 752 109

11 256 333

5 628 168

1 876 056

3 752 109

9 285 668

4 642 835

4 642 833

3 378 284

1 689 143

1 689 141

3 752 823

36 028 571

18 014 286

10 007 837

48 033 291

36 024 969

36 024 969

12 008 322

6 004 161

4 002 774

2 001 387

96 080 999

72 060 750

72 060 750

24 020 249

12 010 125

6 005 063

6 005 061

15 742 720

11 807 040

11 807 040

3 935 680

3 935 680

8 959 766

6 719 824

6 719 824

2 239 942

2 239 942

6 782 954

5 087 216

5 087 216

1 695 738

1 695 738

538 987 954 407 055 051 407 055 051

131 932 903

35 083 782

47 277 520

12 663 952

6 331 978

598 929 426 454 332 571 407 055 051 47 277 520

144 596 855

41 415 760

59 941 472

47 277 520

ostatní4

Zdroj: Společný regionální program České republiky na léta 2004-2006 – Programový dodatek, MMR, 2004

8 006 448

33 246 443 28 144 243 35 458 435
6 331 974
39 578 417 28 144 243 35 458 435

Příloha č.4: Národní program PHARE – mapky

Vyhodnocení Pilotního programu investiční podpory
pro mikroregiony Haná a Jeseníky

Národní program Phare 2000

Národní program Phare 2001 - Grantové schéma na podporu
odstraňování povodňových škod

Národní program Phare 2003 (část I)

Národní program Phare 2003 (část II)

Zdroj: www.crr.cz

Příloha č.5: Granty poskytnuté JK
v rámci Výzvy k předkládaná návrhů CZ0111/03R1 vyhlášené dne 2.6.2003 na realizaci Společný fond
malých projektů v regionu Jižní Čechy
%
Příjemce
Název

Sídlo

Název projektu

Doba
trvání
projektu
(Měsíce)

Výše

celk.

grantu

vhodných

(EUR)

nákladů na
projekt (%)

Dětské centrum Arpida České
Meander 1
Budějovice - DC ARPIDA
Informační a kulturní středisko města
Historické slavnosti Krčínova Třeboň
Třeboň
Informační centrum občanského sektoru
Pohádka - uměním k lásce a
- ICOS Český Krumlov
sebepoznání
Jihočeská centrála cestovního ruchu Jihočeské vítání léta 2004 - Otevření
JCCR
letní turistické sezóny v jižních Čechách

12

10 593,00

89

7

13 659,84

90

12

14 911,00

90

10

8 928,00

70

Jihočeská hospodářská komora - JHK

Konference na podporu regionální
inovační strategie a přeshraniční
spolupráce

6

7 016,00

82

Město České Velenice

GIZ-NET - Impulsní centrum České
Velenice

12

14 929,00

84

Město Český Krumlov

Spolupráce v rámci realizace kulturního
programu v roce 2004

13

14 457,55

86

Město Jindřichův Hradec

Generel cykloturistiky
Jindřichohradecka

5

2 392,18

28

Město Nová Bystřice

Impuls centrum Nová Bystřice

12

14 622,00

90

Město Prachatice

Mezinárodní politika na příkladu
euroregionu

16

2 881,00

90

Obec Štěkeň

Klostermannův odkaz Evropě

15

7 250,00

89

Regionální rozvojová agentura Šumava,
o.p.s.

Studie využití a přestavby
autobusového nádraží Stachy

8

3 816,00

90

Římskokatolická farnost v Českých
Velenicích

Hudba nás spojuje - Varhanní platforma
Vitorazsko

15

4 046,00

90

Sdružení pohraničních obcí a měst
okresu Jindřichův Hradec - SPOM

Vítejte sousedé - výletní cíle

10

12 375,00

90

Sdružení Růže

GIZ-NET - Impulsní centrum Sdružení
Řůže

12

14 995,00
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Statutární město České Budějovice

Kulturně-historický odkaz českorakouských vztahů - otevření letní
turistické sezóny v Českých

8

14 733,43

49

6

3 578,00

90

11

6 399,00

90

Střední odborná škola veterinární a
Dny partnerství
zemědělská České Budějovice - SOŠ
VaZ České Budějovice
Základní škola Dešná, okres Jindřichův Příhraniční spolupráce škol v jazykové
Hradec - ZŠ Dešná
výuce
Zdroj: www.crr.cz

Příloha č.6: Proces organizace finančních a informačních toků v ČR

Zdroj: Národní rozvojový plán ČR pro léta 2004-2006, MMR, 2003

(v tis. Kč)

Příloha č.7: Přehled grantů pro AP PRK 2004
Celkové

Požadavek na

náklady

KÚ v rámci

Název projektu

APK PRK 2004

I. INFRASTRUKTURA (dopravní, vodohospodářská, energetická,
komunikační a informační)

14 000,0

14 000,0

GP - na protipovodňovou ochranu a protipovodňová opatření v JK

14 000,0

14 000,0

II. CESTOVNÍ RUCH, KULTURA A VNĚJŠÍ VZTAHY

11 000,0

11 000,0

2

GP - Infrastruktura cestovního ruchu

10 000,0

10 000,0

3

GP - Vzdělávání, marketing, produkty a služby v cestovním ruchu

1 000,0

1 000,0

III. PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ

10 000,0

10 000,0

4

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

IV. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

3 000,0

3 000,0

6

GP - Podpora a rozvoj mikroregionálních seskupení

2 000,0

2 000,0

7

GP - Podpora ÚPD

1 000,0

1 000,0

V. SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ

8 000,0

8 000,0

8

Lidské zdroje a komunitní plánování

5 000,0

5 000,0

9

Protidrogová prevence

3 000,0

3 000,0

VI. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1 000,0

1 000,0

10

1 000,0

1 000,0

VII. VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSTVÍ A VĚDA

10 000,0

10 000,0

11

10 000,0

10 000,0

VIII. NADSTAVBOVÉ GRANTOVÉ PROGRAMY

15 000,0

15 000,0

12

15 000,0

15 000,0

72 000,0

72 000,0

1

GP - na podporu drobných podnikatelů - zvýhodněné úvěry pro malé
podnikatele v JK

5

GP - na podporu investic na území JK - Regionální investiční pobídky

GP - Podpora systému EVVO v JK

GP - na podporu rozvoje sportu na území Jihočeského kraje

Program na podporu zpracování dokumentace pro žádosti do SF EU,
příprava projektů

CELKOVÉ NÁKLADY: GRANTY AP PRK 2004

Zdroj: Rozpočet KÚ Jihočeský kraj pro rok 2004
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Příloha č.8: Modelové projekty pro JK 2004
I. Modelové projekty - za Jihočeský kraj - v tis. EUR
Základní údaje
Název projektu
Předkladatel
1
GS na podporu rozvoje
infrastruktury a
JK
cestovního ruchu
2
Vybudování vědeckotechnologického parku v
JČU
JK
3
GS na podporu aktivní
politiky zaměstnanosti v
ÚP ČB
JK
4
Propojení ulic Vožická
Město Tábor
Chýnovská v Táboře
5
Vytvoření managementu
rozvoje lidských zdrojů v
JHK
Jihočeském kraji
CELKEM
Zdroj: Pracovní skupina pro rozvoj JK, 2004

Partneři

Složení financování
Celková
částka
projektu

EU

Stát

JK

Obce

2500

1875

0

625

0

je JK

1200

552

0

648

0

0

1545

1158

386

0

0

0

Předkl- Privat
adatel

2004

2005

2006

2007

0

1250

1250

0

100

650

450

0

265

515

515

250

450

380

380

0

100
915

800
3595

900
3495

0
250

0
JCCR
JK, Enki
o.p.s.
Okresní
ÚP všechny

0
0
0

Nejsou

1210

908

0

0

303

je obec

JK, ÚP ČB

1800
8255

900
5393

0
386

800
2073

0
303

30
30

70
70

Příloha č.9: Porovnání míry spolufinancování OP ČR (2004-2006)
€
SROP

celkem VZ

SR

kraj

obce

ostatní

celkem NS

EU

598 929 426 41 415 760 39 578 417 28 144 243 35 458 435 144 596 855 454 332 571

%

100

6,9

6,6

4,7

5,9

24,1

75,9

OPPP

347802854

86950712

0

0

0

86 950 712

260852142

%

100

25

0

0

0

25

75

OP Inf

334 708 406

2 529 027

0

88 348 051

246 360 355

%

100

0,8

0

8,4

17,2

26,4

73,6

OP RLZ

422429515

103610232

0

0

0

103 610 232

318819283

%

100

24,5

0

0

0

24,5

75,5

76712544

0

0

0

76 712 544

173901427

30,6

0

0

0

30,6

69,4

OP RvaMZ 250613971
%

100

Zdroj: Rámec podpory Společenství ČR, 2004

28 255 369 57 563 655

