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Rozdělení finančních prostředků SF 2007 -13 v ČR
Cíl Konvergence

podíl

mil. EUR

mil. Kč

OP Životní prostředí

19,00%

4 918

140 160

OP Doprava

22,25%

5 759

164 134

OP Podnikání a inovace

11,75%

3 041

86 677

OP Výzkum a vývoj pro inovace

8,00%

2 071

59 015

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)

7,00%

1 812

51 636

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF)

7,00%

1 812

51 636

IOP

6,00%

1 553

44 261

ROPy

18,00%

4 659

132 782

OP Technická pomoc

1,00%

259

7 376

25 884

737 677

Cíl Evropská územní spolupráce, OP ČR-Polsko

220

6 256

Program rozvoje venkova 2007 – 2013 –
financováno z EAFRD ( není strukturální fond)

2816

80 242

Cíl Konvergence celkem
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Celkový objem za sedmileté období přesahuje 700 mld. Kč

Proces vyjednávání dokumentů s Evropskou komisí
Rok 2006
 Vláda ČR schválila Národní strategický referenční rámec a
návrhy jednotlivých operačních programů (OP)
Rok 2007
 duben -oficiálně zahájen proces vyjednávání s EK
 červenec- EK schválila Národní strategický referenční
rámec
 září - vyjednávání jednotlivých OP
 říjen – schválen OP Lidské zdroje a zaměstnanost ( OP
LZZ) a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP Vk)
 listopad – potvrzeno vypořádání připomínek EK k ROPům
 začátek prosince – schválení ROPů

Regionální operační program NUTS II Severovýchod
Představuje historicky první možnost čerpání evropských fondů
prostřednictvím regionálního programu
Celkový objem podpory v období 2007 - 13 přesahuje 20 mld. Kč:
18,6 mld. Kč ERDF a 1,56 mld. Kč ze státního rozpočtu
Orgány NUTS II:
Předsednictvo regionální rady
Výbor regionální rady
Úřad regionální rady
Monitorovací výbor
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Regionální operační program NUTS II Severovýchod
•
•

Výzvy:
15. 9 -15. 11. proběhla 1. výzva v oblasti 1.1 (krajské silnice) a 5.1
(technická pomoc)
Aktuálně probíhá příprava vyhlášení výzvy pro oblasti
2.2 Rozvoj měst, 2.3 Rozvoj venkova, 3.1 a 3.2 Infrastruktura
cestovního ruchu od 17. 12. 2007 s uzávěrkou cca 28. 3. 2008

Typická skladba financování:
(projekty nespadající do veřejné podpory):
85% ERDF, 7,5% státní rozpočet, 7,5% rozpočet obce
Příjem projektů a konzultace: pracoviště úřadu regionální rady v
Pardubicích – kontakty: www.rada-severovychod.cz
Ing. Ivana Víšková: i.viskova@rada-severovychod.cz,
tel.:467 000 406, 774 000 514

ROP NUTS II Severovýchod – přehled oblasti podpory
1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
1.3 Rozvoj veřejných mezinárodních letišť
2.1 Rozvoj regionálních center
2.2 Rozvoj měst
2.3 Rozvoj venkova
3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit CR
3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR
4.1 Podpora infrastruktury pro podnikání
4.2 Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a
regionálními vzdělávacími institucemi
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5.1, 5.2 Řízení ROP a podpora absorpční kapacity
Na dalších snímcích bude rozvedeno uplatnění
projektů pro obce a svazky obcí

ROP NUTS II SV – možnosti uplatnění projektů měst a obcí
1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
- orientační alokace pro území kraje 460 mil. Kč
• Infrastruktura a technické vybavení pro veřejnou
dopravu, integrované dopravní systémy a ekologizace ve
veřejné dopravě
• Podpora obnovy vozového parku drážních vozidel
hromadné přepravy osob
• Rozvoj infrastruktury pro cyklistickou dopravu
Podrobnosti – text prováděcího dokumentu ROP

2. Rozvoj městských a venkovských oblastí
orientační alokace pro území kraje :
2.1 Rozvoj regionálních center – pro města nad 50 tis. obyvatel,
podmínkou zpracování integrovaného plánu rozvoje města (IPRM)
- cca 450 mil. Kč
2.2 Rozvoj měst (5 000 – 50 000 obyvatel) - cca 820 mil. Kč
2.3 Rozvoj venkova (500 – 5 000 obyvatel) - cca 550 mil. Kč
možnosti uplatnění projektů:
• Regenerace a revitalizace neudržovaných, poškozených, nevhodně
využitých a zanedbaných ploch a objektů (brownfields)
• Obnova vybraných částí měst
• Rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, sociálních
věcí, volnočasových aktivit
Podrobnosti – viz text prováděcího dokumentu ROP

3.1 Rozvoj infrastruktury v oblasti cestovního ruchu
- orientační alokace pro území kraje 1,450 mld.Kč
Modernizace a zvyšování kapacit infrastruktury cestovního ruchu
Pozn. Pro některé turistické oblasti proběhlo zpracování tzv.
integrovaného řešení rozvoje cestovního ruchu
•

3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
– orientační alokace pro území kraje 125 mil. Kč
• Podpora partnerství v CR a vytváření organizací v jednotlivých oblastech
• Marketingová podpora cestovního ruchu
• Informační systémy CR
• Produkty a programy CR
Podrobnosti – viz text prováděcího dokumentu ROP

Integrovaný operační program (IOP)
• Zahrnuje několik oblastí podpory sektoru veřejné správy,
sociálních a zdravotních služeb, cestovního ruchu, kulturního
dědictví a územního rozvoje na národní úrovni
• Přestože je zaměřen na národní úroveň, obsahuje několik oblastí
zaměřených také na obce
• Kontaktní místo: www.strukturalni-fondy.cz, www.mmr.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ing. Marek Binder,
tel.: 224 861 241, iop@mmr.cz
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IOP – možnosti uplatnění projektů měst a obcí
2.1. Zavádění ICT v územní veřejné správě
3.1. Služby v oblasti sociální integrace
5.2. Zlepšení prostředí problémových panelových sídlišť
Podpora bude realizována formou integrovaných plánů pouze v
městech nad 20 tis. obyv., dodržení kritérií problémových sídlišť dle
čl. 47 nař. 1828/2006.
5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik
Podpora systému územně-analytických podkladů ORP a krajů
Tvorba a aktualizace územních plánů obcí
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Operační program Životní prostředí
• proběhlo vyhlášení 1. výzvy pro některé prioritní osy s

termínem uzávěrky 26.10.2007,

• aktuálně je vyhlášena výzva pro oblast
vodohospodářské infrastruktury
kontakt : www.opzp.cz
Kontaktní místo v Pardubickém kraji:
Ing. Drahomír Rychecký, drychecky@sfzp.cz
Tel.: 466 687 157, 723 545 617

Operační program Životní prostředí
možnosti uplatnění projektů měst a obcí
1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika
povodní
2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
3 - Udržitelné využívání zdrojů energie
4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých
ekologických
zátěží
5 - Omezování průmyslového znečištění a snižování
environmentálních rizik
6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny
7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání,
poradenství a osvětu
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Program rozvoje venkova (PRV) ČR 2007 – 2013
• zacílen především na oblast zemědělského podnikání, část
programu je v ose III zaměřena na projekty obcí do 500 nebo v
některých případech 2000 obyvatel (hranice je dána
zaměřením projektu)
• pro tuto část osy III bude určena alokace na NUTS II, která však
činí v přepočtu řádově jen 60-80 mil. Kč ročně pro území kraje
• gestorem programu je Mze, příjem žádostí a konzultace zajišťují
pracoviště státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) v
jednotlivých NUTS 2
• od 5. do 26. listopadu vyhlášena výzva pro oblast osy I a III.
Kontakt :www.mze.cz
Kontaktní místo pro NUTS II SV:
SZIF Hradec Králové, Ing. Rejchrtová, rejchrtova@szif.cz
tel.: 495 070 300

PRV - možnosti uplatnění projektů obcí
III.2.1.1 – Obnova a rozvoj vesnic
a) úpravy pozemků pro novou výstavbu
b) zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí
c) veřejné vodovody, kanalizace a ČOV
d) vodní toky, vodní nádrže
e) územně plánovací dokumentace
III.2.1.2 – Občanské vybavení a služby
a) občanské vybavení a služby
b) integrovaná informační a školící centra, ICT iniciativy
c) zázemí pro společenské, kulturní, spolkové a církevní aktivity
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PRV - možnosti uplatnění projektů obcí - pokračování
III.2.2 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního
dědictví venkova
b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova
c) stálé výstavní expozice a muzea
osa IV.
IV.1.1. Místní akční skupiny
IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
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Program přeshraniční spolupráce ČR – Polsko
Základní podmínky:
• vždy se jedná o společné projekty, žadatel z ČR musí mít
partnera v podporovaném území v Polsku a opačně, podmínkou je
přeshraniční dopad projektu
• splněna musí být alespoň 2 ze 4 kritérií: společná příprava,
společná realizace, společné využívání pracovníků a společné
financování
• podporovaným územím je celé území Pardubického kraje
• část programu – tzv. Fond malých projektů - administruje
Euroregion Glacensis
Kontakty:
www.cz-pl.eu
Kontaktní místo v Pardubickém kraji :
Krú Pk, odbor strategického rozvoje kraje, RNDr. Michala Vavřínová,
tel. 466 026 339, michala.vavrinova@pardubickykraj.cz

Oblasti podpory programu přeshraniční spolupráce ČR/Pl
1. Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik
•
•
•

Dostupnost: regionální a místní komunikace, přístup k ICT
Životní prostředí: odpady, voda, vzduch, energie, péče o krajinu,
NATURA 2000,vzdělávání a osvěta v oblastí ŽP
Prevence rizik: spolupráce záchranných složek, integrovaný
záchranný systém

2. Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a CR
•
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•
•

Podnikatelské prostředí: nepřímá podpora rozvoje MSP
(spolupráce), transfer know-how, společná propagace,
spolupráce institucí na trhu práce
Cestovní ruch: IS a propagace včetně obnovy památek
Vzdělávání: celoživotní učení, zvyšování kvalifikace

3. Podpora spolupráce místních společenství
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•

Spolupráce veřejných institucí: územních samospráv, NNO,
společné rozvojové koncepce, menší infrastrukturní projekty pro
realizaci spolupráce místních společenství

•

Společenské, kulturní a volnočasové aktivity: včetně výstav,
sportu, kulturní a společenské akce

•

Fond mikroprojektů – menší projekty (do cca 1,5 mil. Kč)

Finanční mechanismus EHP/Norska
V přípravě je vyhlášení 3. výzvy
Zaměření výzvy: není dosud známo
Kontaktní místo v Pardubickém kraji :
Krú Pk, odbor strategického rozvoje kraje, RNDr. Michala Vavřínová,
tel. 466 026 339, michala.vavrinova@pardubickykraj.cz

Databáze projektových záměrů – www.rozvoj-pk.cz
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Význam databáze projektových záměrů
V současné době obsahuje více jak 700 projektových záměrů
Důležitý zdroj informací
• pro nastavení podmínek programů, do jejichž přípravy je Pk
zapojen
• pro koordinaci projektů, kterou v opodstatněných případech Pk
iniciuje
• pro integrovaná řešení cestovního ruchu
• pro možnou podporu přípravy projektů ze strany Pk
V rámci projektu 3.3. SROP probíhalo bezplatné poradenství obcím,
podnikatelům a neziskovým organizacím při formulaci
projektových záměrů v databázi
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Vložení záměrů do databáze je proto velmi důležité, i když
nenahrazuje podání vlastní žádosti do příslušného
programu.

Možnosti uplatnění projektů měst a obcí
v rámci evropských fondů - závěry
• V období 2007 -13 se nabízejí dosud nebývalé možnosti pro
financování projektů měst a obcí v rámci evropských fondů
• Z údajů databáze záměrů lze očekávat významný převis poptávky
• Určitý druh podpory lze očekávat i po roce 2013
Konkrétní dotazy k problematice evropských fondů a uplatnění
projektů, možnost konzultací kromě uváděných kontaktních míst:
Ing. Pavel Kalivoda, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje,
tel. 466 026 301, e-mail: pavel.kalivoda@pardubickykraj.cz,
www.pardubickykraj.cz, www.rozvoj-pk.cz

Děkuji za pozornost

Ing. Roman Línek
místohejtman Pardubického kraje
tel: 466 026 119
e-mail: roman.linek@pardubickykraj.cz

