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Cíle podpory
3 cíle podpory:
 1. Cíl: Konvergence

 Podpora z ERDF, ESF

 modernizace a diverzifikace ekonomické struktury členských
států a regionů
 rozšíření a zlepšení základní infrastruktury;ochrana životního
prostředí

 Podpora z ESF

 zlepšení kvality a schopnosti institucí trhu práce,
vzdělávacích systémů a sociálních a ošetřovatelských
služeb;
 zvýšení investic do lidského kapitálu
 adaptace veřejné správy, posílení administrativní kapacity
národních a regionálních správ
Zahrnuje regiony, kde HDP nepřevyšuje 75 % průměru EU
(celá ČR kromě Prahy)

Cíle podpory
3 cíle podpory:
 2. Cíl: Regionální
konkurenceschopnost a zaměstnanost
 inovace a ekonomika založená na znalostech
 životní prostředí a předcházení rizikům
 dostupnost a služby základního ekonomického
významu
(komunikační sítě)
 posilování prvků Lisabonské a Göteborgské strategie

Pro regiony nespadající do cíle 1 – tj. HDP
nad 75% průměru EU (v ČR = Praha)

Cíle podpory
3 cíle podpory:
 3. Cíl: Evropská územní spolupráce
 Podpora z ERDF
 priorita vychází ze současné Iniciativy Interreg
 podpora další integrace EU spoluprací na
přeshraniční, mezinárodní a meziregionální úrovni
 hlavní priority:
 1. podpora rozvoje vědy a výzkumu a informační
společnosti
 2. životní prostředí a předcházení rizikům
 3. řízení vodních zdrojů

Finanční alokace
 Finanční perspektiva EU na roky 2007 – 2013 počítá s
308,1 mld. € na 3 cíle politiky soudržnosti
 Absorpční limit ČR stanoven na 3,43 % HDP, tj. cca 518
mld. Kč ze Strukturálních fondů (ERDF, ESF) a 255 mld.
Kč z Fondu soudržnosti (CF) + spolufinancování z
národních zdrojů 15 %.
 Rozdělení prostředků dle jednotlivých cílů:
 Cíl Konvergence
 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
 Cíl Evropská územní spolupráce

97,1 %
1,6 %
1,3 %

Pravidla podpory
 Principy politiky soudržnosti










programování,
partnerství,
spolufinancování,
hodnocení

Decentralizace odpovědností partnerstvím na různých úrovních
Strategický přístup k programování
Méně zásahů Komise do procesu realizace, ale více kontrol a auditů
Základní výchozí dokument
 Národní rozvojový plán České republiky 2007-2013
 Nasměrování intervencí do oblastí s vysokým růstovým potenciálem,
definovaných věcně i územně.
 Zaměření podpory do hnacích sil růstu a zaměstnanosti s výrazným
multiplikačním efektem.
 Podpora aplikace komplexního přístupu k územní soudržnosti.

Klíčové programové dokumenty
 Strategické obecné zásady Společenství
 rámcový strategický dokument pro politiku soudržnosti
 navrhuje Komise, přijímá Rada a schvaluje Evropský
Parlament
 Národní rozvojový plán
 tvoří členský stát při použití principu partnerství
 Národní strategický referenční rámec
 rámcová rozvojová strategie na úrovni státu
 základ pro sektorové (tematické) a regionální program
 navrhuje členský stát při použití principu partnerství
 předmět vyjednávání s Komisí
 Operační programy
 jeden program na fond a členský stát nebo region NUTS II
 popis souhrnných priorit, řízení a finanční zdroje
 nakonec o něm rozhoduje Komise
 Strategie hospodářského růstu
 promítnuta do všech výše uvedených materiálů

NRP 2007 - 2013
 výchozí dokument pro zpracování Národního
strategického referenčního rámce (NSRR)
 podpůrný dokument pro vyjednávání ČR s Evropskou
komisí o způsobu implementace politiky HSS v ČR
 překlene mezeru mezi Strategií hospodářského růstu a
Národním strategickým referenčním rámcem
 formuluje hierarchii priorit a rozpracovává cíle politiky
hospodářské a sociální soudržnosti

NRP 2007 - 2013
Cíl politiky hospodářské a sociální soudržnosti: „Evropa musí
obnovit základ své konkurenceschopnosti, zvýšit svůj růstový potenciál
a svoji produktivitu a posílit sociální soudržnost, a přitom klást hlavní
důraz na znalosti, inovaci a optimalizaci lidského kapitálu.“
Strategie:
 Rozvojová strategie navržená v NRP je komplementární s ostatními
politikami Společenství realizovanými v ČR i s vlastními politikami ČR.
 Národní dotační tituly budou postupně harmonizovány tak, aby byly
komplementární vůči strategii NRP, resp. vůči intervencím
realizovaným prostřednictvím operačních programů.
 Zlepšení řízení veřejných záležitostí. Politika soudržnosti umožňuje
nově zaměřit intervence rovněž na modernizaci a zefektivnění veřejné
správy v ČR, a to na všech úrovních.
 Udržitelnost hospodářského růstu na bázi zlepšování životního
prostředí.

NRP 2007 - 2013
Globální cíl: „Globálním cílem NRP je přeměna socioekonomického
prostředí České republiky v souladu s principy udržitelného rozvoje tak,
aby Česká republika byla přitažlivým místem pro realizaci investic, práci
a život obyvatel.
Prostřednictvím trvalého posilování konkurenceschopnosti bude
dosahováno udržitelného růstu, jehož tempo bude vyšší než průměrný
růst EU 25.
ČR bude usilovat o růst zaměstnanosti a o vyvážený a harmonický
rozvoj regionů, který povede ke zvyšování úrovně kvality života
obyvatelstva.“

Národní strategický referenční rámec
• Rámcová rozvojová strategie na úrovni státu
• Základ pro sektorové (tematické) a regionální
operační programy
• Navrhuje členský stát při použití principu
partnerství
• Předmět vyjednávání s Komisí

Oblasti podpory – prioritní osy
 Posilování konkurenceschopnosti české
ekonomiky





Konkurenceschopný podnikatelský sektor
Rozvoj udržitelného cestovního ruchu
Podpora kapacit VaV, inovací
Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti

 Rozvoj moderní a konkurenceschopné
společnosti
 Vzdělávání
 Posilování sociální soudržnosti
 Modernizace veřejné správy

Oblasti podpory – prioritní osy
 Životní prostředí a dostupnost
 Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí
 Zlepšení dostupnosti dopravy, informačních a
komunikačních technologií

 Vyvážený a harmonický rozvoj území ČR





Vyvážený rozvoj regionů
Rozvoj městských oblastí
Rozvoj venkovských oblastí
Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost –
Praha
 Evropská územní spolupráce

Operační programy
 Cíl Konvergence










OP Doprava (ERDF + FS)
OP Životní prostředí (ERDF + FS)
OP Podnikání a inovace (ERDF)
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)
7 x regionální OP (ERDF) – Regionální operační programy
Integrovaný OP (ERDF)
OP Technická pomoc

 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
 OP Praha - Adaptabilita, OP Praha - Konkurenceschopnost

 Cíl Evropská územní spolupráce

 OP Mezinárodní spolupráce, OP Národní spolupráce, OP
Přeshraniční spolupráce (Bavorsko, Rakousko, Sasko, Slovensko)
ESPON II, INTERACT II

Příležitosti
Alokace:
26 302,6 mil. EUR – SF a FS
3 945,4 mil.EUR – národní příspěvek
30 248, 0 mil. EUR – dostupné pro žadatele
- Snížení alokací na ESF ve prospěch infrastruktury
(hlavně dopravy - ERDF)
- Zvětšení objemu disponibilních prostředků
- Podpory v rámci OP PI dostupná i pro MSP a drobné
podniky, pro velké podniky oblast lidských zdrojů
- Rozšíření podpory rozvoje lidských zdrojů – 2 OP
- Výraznější podpora inovací

Problémy
• Kritika NSRR Evropskou komisí – nedostatky – znovu se
předkládá
• Nepřipravenost programů - nutné opravy v OP –
zejména IOP, OP Praha - Adaptabilita, OP Výzkum a
vývoj pro inovace
• Zpoždění startu jednotlivých OP
• Nepřipravenost a pozdní nastavení implementačních
struktur
• Nevhodné nastavení podmínek v některých OP (výše
dotace, oprávněnost žadatelů…)
• Náročnější administrace výzev a zajištění publicity
• Náročná orientace pro žadatele

Předpokládané pozitivní změny
• Větší množství výzev
• Velká část výzev by měla být kontinuální (příjem žádostí,
hodnocení, vyplácení dotací)
• Zjednodušení administrativy:
– Menší počet příloh
– Elektronické formy žádostí i některých příloh
– Jednodušší a rychlejší hodnocení – zaměření hlavně
na kvalitu (změna vah x nejsou manuály)
• Využití zálohových plateb – dostupnost dotací pro NNO
a PO

Harmonogram příprav
 Leden / březen 2006: schválení návrhu NRP a NSRR vládou ČR
 První čtvrtletí 2006: příprava operačních programů pro období 2007
- 2013
 Březen / duben 2006: schválení návrhů OP vládou ČR
 Po prvním čtvrtletí 2006: konzultace NSRR a OP s EK, příprava
implementačních systémů
 Třetí čtvrtletí 2006: schválení nových nařízení
 Říjen 2006: formální předložení NSRR a OP EK – VÝHRADY!
 Říjen 2006: způsobilost výdajů (od data předložení)
 Listopad – prosinec 2006: Opětovné schvalování NSRR, a poté
OP EK (EK má 6 měsíců na schválení!)
 1. leden 2007: plánovaný začátek realizace – NEREÁLNÝ!
 Konec 1 Q.2007: pravděpodobně rozběh nejlépe připravených OP
(OP Podnikání a inovace) – u ostatních programů se čeká velké
zpoždění výzev
Výzvy mohou být vyhlášeny i dříve, ale pouze na vlastní nebezpečí
vyhlašujících orgánů

Další zdroje informací





www.strukturalni-fondy.cz
www.mmr.cz
www.esfcr.cz
www.praha-mesto.cz

 www.mfcr.cz
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