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Úvodní slovo
V uplynulých šesti letech se před Českou republikou objevila v naší historii dosud nevídaná šance, jak posunout zem dál. Šance na získání
vysokých finančních prostředků z fondů Evropské unie prostřednictvím politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Nabízená pomoc
je členěna do dvou Strukturálních fondů ( ERDF, ESF) a Fondu solidarity. Tyto zdroje jsou pak vázány na konkrétní pomoc buď v oblasti
investiční např. na výstavbu neb rekonstrukci komunikací, objektů pro cestovní ruch či na zateplování budov. Právě díky zaměření fondů,
se peníze vždy uvolňují na konkrétní projekty. Peníze ze Strukturálních fondů a Fondu solidarity se tak rozdělují prostřednictvím výzev
zaměřených na nejrůznější problémy republiky. Žadatelé z Ústeckého kraje se k těmto výzvám postavili čelem a Ústecký kraj tak získal
více než 37 miliard korun na svůj rozvoj. Na co byly peníze v kraji využity a v jakém objemu specifikuje tento dokument. Slouží jako
aktuální bilance obrovského úsilí desítek lidí.
Ústecký kraj je krajem plným protikladů. Je to území neskutečně krásných koutů přírody a skvostných historických památek, stejně jako
míst, jimž člověk zasadil těžké rány. Je to místo sužované vysokou mírou nezaměstnanosti a kriminalitou převyšující republikový průměr,
stejně jako místo, kde žijí a pracují skvělí sportovci, umělci, lékaři, stavitelé a další odborníci, ale i pracovití živnostníci a zruční řemeslníci
nejrůznějších profesí.
Právě lidský potenciál je tou největší devizou, která nám pomáhá překonávat neblahé dědictví minulosti. Jsou to lidé, kteří svou kreativitu
a pracovitost dokázali nasměrovat ke zlepšování situace. Dnes, po více než dvaceti letech, které uplynuly od návratu demokracie do naší
země, je Ústecký kraj zcela jiným místem pro život něž totalitních dobách.
Lidské nápaditosti a pracovitosti je ovšem třeba podat pomocnou ruku. Od nápadu, architektonické studie nebo projektu ke zrození něčeho
nového nemusí vždy vést jednoduchá nebo krátká cesta. Ústecký kraj si je toho vědom a proto v posledních letech velmi cílevědomě
mapoval všechny oblasti života, monitoroval zajímavé nápady a ty, které stály za to, všestranně podporoval. Ze zevrubného shrnutí,
které nabízí tato studie, jednoznačně vyplývá, že důraz, který jsme v našem kraji věnovali podpoře projektů a záměrů nejrůznějších
žadatelů, přinesl své ovoce.
Za posledních pět let byly vypracovány a následně realizovány stovky projektů, které změnily tvář měst a obcí k nepoznání. A díky tomu
je dnes Ústecký kraj na krásném pátém místě mezi všemi kraji ve výši získaných finančních prostředků ze Strukturálních fondů a Fondu
soudržnosti.
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Ústecký kraj

Ústecký kraj leží na severozápadě České republiky1,2. Severozápadní hranice kraje je zároveň i státní hranicí se Spolkovou republikou
Německo, a to spolkovou zemí Sasko. Na severovýchodě sousedí Ústecký kraj s Libereckým krajem, na západě s Karlovarským
a z malé části i s krajem Plzeňským a na jihovýchodě se Středočeským krajem. Svou rozlohou zaujímá sedmé místo mezi ostatními
kraji ČR (5 335 km2 představuje 6,8 % rozlohy ČR).
Povrch kraje je z geografického hlediska velmi rozdílný. Podél hranic s Německem je oblast uzavřena pásmem Krušných hor, Labskými
pískovci a Lužickými horami. Na jihovýchodě kraje se rozprostírají roviny (tzv. Česká křídová tabule), ze kterých vystupuje hora Říp
a České středohoří. Největším vodním tokem na území kraje je řeka Labe, dalšími významnými toky jsou Ohře, Bílina a Ploučnice.
V kraji jsou rovněž prameny minerálních a termálních vod. Největší vodní plochou je Nechranická nádrž (téměř 1 400 ha), vybudovaná
na řece Ohři v západní části kraje.

Území kraje je podle Ústavního zákona složeno ze sedmi okresů. Podle zákona č. 314/2002 Sb. se dále člení na 16 správních obvodů
obcí s rozšířenou působností a 30 správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem. V kraji je 354 obcí, z toho je 58 obcí se
statutem města. Největší obcí a zároveň sídlem kraje je město Ústí nad Labem. Ústecký kraj je čtvrtou nejhustěji osídlenou oblastí
v České republice a z hlediska počtu obyvatel je pátým nejlidnatějším regionem.
Kraj těží ze své polohy s dobrým dopravním propojením na Evropskou unii. Přes Ústecký kraj vede mezinárodní železniční koridor
ze Spolkové republiky Německo přes Ústí nad Labem do Prahy a prochází jím významná mezinárodní silniční trasa E55. Jedná se
o dálnici D8, která zatím spojuje město Lovosice s Prahou a Ústí nad Labem s Drážďany v SRN (D8 se napojuje na německou dálnici
A17). Chybějící úsek mezi Lovosicemi a Ústím nad Labem je ve výstavbě. Dalšími významnými silničními tahy jsou silnice I/13
z Karlovarského kraje podél Krušných hor do severní části Libereckého kraje a R7 ze Spolkové republiky Německo přes Chomutov
a Louny do Prahy. Pro dopravu má velký význam i labský říční koridor, přestože jeho splavnost mezi Ústím nad Labem a Děčínem není
celoroční. Na území kraje se nachází 14 silničních celních přechodů, 3 železniční, jeden říční a mnoho nově zbudovaných přechodů
pro pěší a cyklisty.

Pro Ústecký kraj je velmi důležitá problematika kvality lidského a sociálního kapitálu. Pro sociální a vzdělanostní skladbu Ústeckého
kraje byl klíčovým mezníkem ve 20. století konec 2. světové války. Odsunem původního obyvatelstva a příchodem nových osídlenců
došlo k zpřetrhání po generace budovaného vztahu k rodnému kraji. Noví obyvatelé přicházeli zejména za pracovními místy v těžkém
průmyslu, který si vyžadoval značně specifickou pracovní sílu s převážně nízkou kvalifikací. Od těchto skutečností se odvíjí současný
stav v oblasti lidských zdrojů.
K 30. 6. 2012 žilo na území Ústeckého kraje 827 382 osob. Charakteristickým rysem kraje je relativně mladé obyvatelstvo. Průměrný
věk v roce 2011 byl 40 let a v počtu živě narozených na 1 000 obyvatel se kraj řadí na třetí místo po Středočeském kraji a Libereckém
kraji. Naděje dožití nebo zjednodušeně pravděpodobná délka života novorozence byla v Ústeckém kraji v roce 2011 u žen 78,7 let
a u mužů 72,8 let, což je asi o dva roky méně než je průměr v krajích ČR. Přesto se za posledních přibližně patnáct let naděje dožití
zvýšila o více než 4 roky (u mužů téměř o 5), a to hlavně díky zlepšení zdravotní péče, lepší dostupnosti léků a změně životního stylu.
V Ústeckém kraji je stejně jako jinde v ČR naděje dožití žen vyšší než u mužů. Projekce obyvatelstva také ukazuje, že v Ústeckém
kraji dochází ke stárnutí obyvatelstva. Podobný trend se předpokládá i v dalších letech, tzn. stále bude ubývat dětí a přibývat
ekonomicky aktivních a osob starších 65 let. Přírůstek (úbytek) obyvatelstva je tvořen jednak přirozeným přírůstkem, tedy rozdílem
1
2

http://www.czso.cz/kraje/ul/cisla/charakt.htm
Vše o Ústeckém kraji – Čísla a fakta
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mezi počtem narozených a počtem zemřelých, a jednak stěhováním. Od 90. let 20. století až do roku 2005 docházelo v Ústeckém
kraji k přirozenému úbytku obyvatelstva. Od roku 2006 se trend mění a dochází tak k přirozenému přírůstku obyvatel. Důvodem
jsou zejména odložené porody silnějších ročníků ze 70. let. I přírůstek stěhováním v Ústeckém kraji v posledních letech rostl. Velký
vliv na jeho výši má migrace cizinců, která kulminovala v letech 2007 a 2008. V následujících letech počty živě narozených dětí
a zahraničních migrantů klesají, ve srovnání počtu obyvatel v roce 2010 a 2011 se dokonce projevuje mírný pokles (asi o 8 tisíc osob).
Vzdělanostní struktura obyvatelstva je ovlivněna předchozí jednostrannou specializací kraje na těžký průmysl a energetiku.
Z obyvatel kraje starších patnácti let má základní vzdělání 21,4 %, střední bez maturity 38,7 %, střední s maturitou 31,1 %
a vysokoškolské 8,7 %. Podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel v Ústeckém kraji se dlouhodobě zvyšuje (za pět let o 2,2 %). Oproti
roku 2006 rovněž vzrostl počet vysokoškoláků žijících v kraji o více než tři tisíce (z 18 529 na 21 701) a počet absolventů se téměř
zdvojnásobil z 1 645 v roce 2006 na 3 068 v roce 2011. Přesto se nacházíme pod celorepublikovým průměrem, který v roce 2010
činil 13,7 %. V Ústeckém kraji se na výchově a vzdělávání podílí 720 škol a školských zařízení všech druhů a všech zřizovatelů, což je
v porovnání s ostatními kraji počet poměrně vysoký (328 mateřských škol, 280 základních, 112 středních odborných škol a gymnázií).
V oblasti výzkumu a vývoje v Ústeckém kraji bylo v roce 2010 zaměstnáno 769 osob. Výdaje na vědu a výzkum každoročně stoupají,
v roce 2006 činily 588 milionů Kč (včetně mzdových prostředků), v roce 2010 to bylo 696 milionů Kč. Významnou roli v každodenním
životě hrají informační a komunikační technologie. Obyvatelé Ústeckého kraje převyšují průměr ČR zejména v používání mobilních
telefonů, naopak za republikovým průměrem zaostávají v používání osobního počítače a internetu doma. Přesto i tady dochází
k prudkému nárůstu, v roce 2006 tvořily domácnosti používající osobní počítač 27,2 % a internet 20,2 %, v roce 2012 to bylo 53,7 %,
respektive 51,7 %. Podle údajů ze sčítání lidu v roce 2011 je v ČR vybaveno osobním počítačem s internetem 56,6 % domácností.
Zdravotnictví v Ústeckém kraji charakterizuje každoroční nárůst celkového počtu lékařů. Od roku 2006 jich přibylo 153 a k roku 2011
jich v kraji působilo 2 873. Počet lékařů na 1 000 obyvatel však stále zaostává za celorepublikovou výší, přestože v letech 1995 až
2011 vzrostl z hodnoty 2,9 ‰ na 3,5 ‰. Průměr ČR ve sledovaném období vzrostl z 3,5 ‰ na 4,3 ‰. Základní zdravotnickou péči
zajišťuje v kraji síť ambulantních zařízení a lékáren. Akutní lékařskou péči poskytuje 20 nemocnic s 5 122 lůžky. Nejvýznamnějším
zdravotnickým zařízením v Ústeckém kraji je Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem a nemocnice v Mostě. Následnou a rehabilitační
péči zajišťuje 13 odborných léčebných ústavů s 1 249 lůžky, z toho pro dlouhodobě nemocné je určeno 6 léčeben.

Hospodářská síla Ústeckého kraje je v rámci ČR významná a v mnoha směrech nezastupitelná. Díky své dlouholeté průmyslové
tradici a nerostným zdrojům se kraj stal klíčovým regionem průmyslového a energetického potenciálu celého státu (vyrábí se zde
zhruba 30 % elektrické energie). Dnes se však již zdaleka nejedná o region s jednostranným zaměřením pouze na těžký průmysl.
V posledních dvaceti letech se struktura jeho ekonomiky velmi proměnila ve prospěch technologicky a inovačně náročných odvětví,
stejně jako rozvoj společnosti vedl k dalšímu posílení terciárního sektoru. Na hrubém domácím produktu ČR se Ústecký kraj podílí
6,6 %, což ho řadí mezi ekonomicky nejvýznamnější kraje. Zhruba stejně se podílí i na vývozním výkonu ČR, neboť těží z výhodné
polohy v blízkosti hospodářsky významného partnera – Německa – a rovněž z velmi husté infrastrukturní sítě, která kraj spojuje
s ostatními regiony ČR i se zahraničím.
Výkonnost ekonomiky Ústeckého kraje měřená hrubým domácím produktem na obyvatele dosahovala v roce 2010 v porovnání
s průměrem celé ČR 83,4 %. Struktura ekonomiky Ústeckého kraje je v základních rysech velmi podobná zbytku České republiky.
Největší podíl výkonu pochází ze služeb a zpracovatelského průmyslu. V některých směrech se však ekonomika kraje liší výrazně,
a to ve prospěch energetiky a těžby. Zatímco význam těžby dlouhodobě mírně klesá, podíl energetiky je stabilní. Naopak například
podíl zemědělství je ve srovnání s celou ČR tradičně menší.
V Ústeckém kraji se nacházejí rozsáhlá ložiska hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi, ložiska písků a štěrkopísků v oblasti
Litoměřicka a Lounska, kameniva v Českém středohoří a Šluknovském výběžku, kaolínu v oblasti Podbořan a pyroponosné horniny
v oblasti Třebenic. Díky těžbě hnědého uhlí je Ústecký kraj největším producentem nerostných surovin v ČR. Zajišťuje přes 80 %
veškeré domácí těžby hnědého uhlí.
Ústecký kraj je z pohledu energetiky klíčovým regionem ČR. Na instalovaném výkonu celé ČR se podílí více než čtvrtinově
a každoročně se zde vyrobí téměř třetina veškeré elektrické energie ČR. Drtivá většina elektráren v Ústeckém kraji je parních, přičemž
hlavní energetickou surovinou je zde těžené hnědé uhlí. Parní elektrárny v kraji tvoří více než 40 % celkového instalovaného výkonu
parních elektráren celé České republiky. Tímto způsobem je vyráběno v ČR přibližně 60 % veškeré elektřiny. Významnější podíly na
výrobě elektřiny v ČR mají pouze jaderné elektrárny.
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Výměra obhospodařované zemědělské i orné půdy se v posledních třech letech snižuje (z 371 617 ha v roce 2006 na 366 272 ha
v roce 2011), rovněž došlo k poklesu rostlinné produkce (ze 4 773 000 Kč v roce 2008 na 4 097 000 Kč v roce 2010) stejně jako živočišné
(1 843 000 Kč v roce 2008 na 1 096 000 v roce 2010). Jde o důsledky hospodářské recese na konci minulé dekády. V rostlinné výrobě
došlo v roce 2011 ve srovnání s předchozím rokem k pozitivnímu obratu ve všech významných plodinách, které se v kraji pěstují
(obiloviny ze 480 na 565 tisíc tun, řepka olejka z 55 na 59 tisíc tun, brambory z 11 na 12 tisíc tun).
Dlouhodobým pozitivním jevem v Ústeckém kraji je postupné rozšiřování lesních porostů. Od roku 2006 se rozloha lesa v kraji zvýšila
téměř o 2,7 tisíce hektarů a její podíl na celkové výměře kraje vzrostl na 30,3 %, tzn. o 0,5 %, přesto však podíl lesů v Ústeckém kraji
je 3,4 % pod celorepublikovým průměrem. Zlepšující se trend potvrzuje i zvyšování ploch zalesnění, v roce 2011 bylo zalesněno
1 821 ha (s více než 65 % převahou jehličnanů). V porovnání s rokem 2006 se výměra zalesňovaných ploch v kraji zvýšila v posledním
roce téměř o 23 %. Ke zvyšování zásoby dřeva dochází ve všech okresech kraje.
Největším zaměstnavatelem v kraji je Krajská zdravotní, a.s., která má přes 6 200 zaměstnanců a tvoří ji 5 nemocnic. Dalším velkým
zaměstnavatelem jsou Severočeské doly a.s. (5 000 zaměstnanců) a Skupina Czech Coal (5 000 zaměstnanců). Za další významné
zaměstnavatele jmenujme například Unipetrol RPA a.s., Skupinu AGC nebo Policii ČR. Ústecký kraj bohužel patří mezi regiony
s nejméně příznivou situací na trhu práce, což bylo vyvoláno především velkými strukturálními změnami hospodářství v průběhu
transformace. Dlouhodobě jedna z nejvyšších nezaměstnaností a v minulosti relativně jednostranná specializace pracovních sil tak
řadí kraj mezi regiony zasažené strukturálními problémy a podnikatelům a investorům, kteří sem přicházejí, se tak dostává vyšších
pobídek a podpor než v jiných regionech.

V hromadných ubytovacích zařízeních Ústeckého kraje (hotely, penziony, kempy apod.), kterých je v kraji 380 s celkovou kapacitou
19 346 osob, se každoročně ubytuje přibližně 350 tisíc hostů (průměr za roky 2006 až 2011, v posledních třech letech byla čísla pod
tímto průměrem). Většinu představují návštěvníci z ČR, zhruba třetina je cizinců. Mezi největší lákadla kraje patří České Švýcarsko
(jeden ze čtyř národních parků ČR), krajina Českého středohoří a horský hřeben Krušných hor.
Velký význam pro Ústecký kraj mají rozsáhlé chráněné oblasti, které patří k přírodním pokladům České republiky. Téměř třetinu
rozlohy kraje pokrývají lesy. Druhově převládají v lesích Ústeckého kraje jehličnany, nejvíce zastoupen je smrk. Z listnatých dřevin
pak bříza a dub. Z toho vyplývá, že kvalitu životního prostředí v Ústeckém kraji nelze stereotypně vnímat jako jednoznačně špatnou
a související s průmyslem a těžbou.
Na více než čtvrtině území Ústeckého kraje se rozkládají chráněné krajinné oblasti, národní park a jiné chráněné lokality.
Z velkoplošných chráněných území se v kraji nachází:
• Národní park České Švýcarsko
• CHKO České středohoří
• CHKO Labské pískovce
• CHKO Lužické hory
Z maloplošných zvláště chráněných území v Ústeckém kraji v současné době existuje 12 národních přírodních rezervací, 13 národních
přírodních památek, 58 přírodních rezervací, 65 přírodních památek, 47 chráněných území a 8 přírodních parků. Ty slouží k zajištění
ochrany krajinného rázu s významnými estetickými a přírodními hodnotami. V rámci lokalit soustavy Natura 2000 byly na území
Ústeckého kraje zřízeny 4 ptačí oblasti a 99 evropsky významných lokalit.

Česká republika je státem ležícím v srdci Evropy a od roku 2004 i členským státem Evropské unie. Z pohledu makroekonomických ukazatelů
se umisťuje na středních příčkách pomyslného žebříčku hodnot v rámci EU. V rámci porovnávání výše obecné míry nezaměstnanosti za
rok 2007 se Ústecký kraj umístil v horní polovině (na 641. místě) ze všech 1 303 sledovaných regionů EU (NUTS 3) a přesáhl průměr EU
(EU 27 = 7,2 %) o necelé 3 procentní body. Z hlediska ekonomické síly za rok 2006 vyjádřené výší HDP na obyvatele v PPS (standard
kupní síly vyjádřený v EUR) dosáhl Ústecký kraj podobných hodnot jako ostatní kraje ČR s výjimkou hlavního města Prahy. Hodnotou
14 900 EUR HDP na obyvatele dosáhl Ústecký kraj v roce 2006 – 63,1 % průměru EU (EU 27 = 100 %). Těchto výsledků dosáhl i díky účasti
v předstupních programech EU (např. PHARE, SAPARD). Od vstupu ČR do EU k rozvoji kraje významně přispívá využívání strukturálních
fondů EU. Čerpání těchto prostředků podléhá důkladné administrativě, s níž na všech stupních řízení pomáhá žadatelům Ústecký kraj.
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V období 2004–2006 bylo na projekty realizované v Ústeckém kraji získáno celkem 5,8 mld. Kč, a to v podobě dotací ze strukturálních
fondů EU ve výši 4,3 mld. Kč a dotací ze státního rozpočtu ČR 1,5 mld. Kč. Jednotlivé subjekty v Ústeckém kraji k získání dotací
z EU využívaly prakticky všech operačních programů. Nejvíce byl pro Ústecký kraj využíván OP Rozvoj lidských zdrojů a SROP,
který byl zaměřen zejména na podporu rozvoje podnikání, cestovního ruchu, infrastruktury a informačních technologií v kraji.
V rámci ostatních operačních programů byly podpořeny činnosti zaměřené na vzdělávání obyvatel v regionu, na ochranu životního
prostředí, na rozvoj dopravy a na podporu zemědělství a rozvoj obcí.
Díky fondům EU vzniklo v Ústeckém kraji 813 nových pracovních míst, proběhly vzdělávací kurzy, podařilo se zrekonstruovat či
vybudovat 21 provozoven a výrobních hal a vybavit je novým strojním zařízením, bylo vystavěno 359,5 km nových kanalizačních
a 78,3 km vodovodních sítí, přičemž u řady stávajících proběhly rozsáhlé rekonstrukce. Zapomenout nelze ani na kilometry
dopravních komunikací a cyklostezek. Podporu získalo i 16 rekreačních, sportovních a ubytovacích zařízení, u nichž byly rozšířeny
kapacity a zvelebeno okolí pro potěšení návštěvníků.

V současném programovacím období mohou žadatelé získat dotace především v osmi tématických operačních programech
a prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. Dosud bylo v tomto období v Ústeckém kraji schváleno
nebo se realizovalo celkem 3 886 projektů.
Nyní se nacházíme téměř na konci programovacího období 2007 – 2013 a Ústecký kraj rozhodně při čerpání prostředků z fondů EU
nezaostává za ostatními kraji. O tom svědčí i následující analýza, která jednoznačně ukazuje, že nastavený trend, který započal již
v předchozích letech, je trendem správným.
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2

Obecná charakteristika fondů
a programů dle typu podpory

Politika HSS je naplňována prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Tyto fondy slouží jako zdroje financování jednotlivých
Operačních programů.
Strukturální fondy (SF) existují dva Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF), Evropský sociální fond (ESF). Jsou určeny na podporu rozvoje
region v oblasti investiční i neinvestiční.
Evropský fond pro regionální rozvoj podporuje investiční (infrastrukturní) projekty, jako např. výstavba silnic a železnic, odstraňování
ekologických zátěží, budování stokových systémů, výstavby poldrů a úpravy koryt řek, podpora inovačního potenciálu podnikatelů, podpora
začínajícím podnikatelům, rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných pro cestovní ruch, rekonstrukce kulturních památek, využívání
obnovitelných zdrojů energie, výsadba regenerační zeleně, ekologické a energeticky efektivní sanace bytových domů, výstavba či oprava
infrastruktury pro poskytování zdravotní péče, investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón, zavádění služeb elektronické
veřejné správy, posilování spolupráce podnikatelů v příhraničních regionech, modernizace systému krizového managementu apod.
Evropský sociální fond podporuje neinvestiční (neinfrastrukturní) projekty, jako např. rekvalifikace nezaměstnaných, speciální programy
pro osoby se zdravotním postižením, děti, mládež etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel, tvorba inovativních vzdělávacích
programů pro zaměstnance, podpora začínajícím OSVČ, rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, rozvoj vzdělávacích programů včetně distančních
forem vzdělávání, zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení
v oblasti řízení a personální politiky, zavádění a modernizace kombinované a distanční formy studia, stáže studentů, pedagogů a vědeckých
pracovníků v soukromém a veřejném sektoru apod.
Fond soudržnosti je na rozdíl od strukturálních fondů určený na podporu rozvoje států, nikoli regionů. Podobně jako u ERDF jsou z něj
podporovány investiční projekty, avšak jen se zaměřením na dopravní infrastrukturu většího rozsahu (dálnice a silnice I. třídy, železnice, vodní
doprava, řízení silniční, železniční, říční, námořní a letecké dopravy) a ochranu životního prostředí.
Z uvedených fondů jsou financovány konkrétní Operační programy. Jedná se o:
Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury
Např. výstavba a opravy silnic, železnic, dálnic, obchvatů, říční infrastruktury, budování přestupních terminálů integrované veřejné dopravy,
nákup dopravních prostředků městské hromadné dopravy apod3.
Ochrana životního prostředí
Např. budování čistíren odpadních vod, rozvodných sítí pitné vody, výsadba regenerační zeleně, instalace větrných elektráren, budování
systémů odděleného sběru odpadů, investiční podpora vzdělávacích, poradenských a informačních center environmentálního vzdělávání apod.
Rozvoj měst a obcí, přeshraniční spolupráce
Např. úpravy veřejných prostranství, včetně výsadby okrasné zeleně, infrastruktura pro poskytování sociálních, vzdělávacích a zdravotnických
služeb, infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, přeshraniční spolupráce v oblasti rozvoje mezilidských vztahů,
společenských a kulturních aktivit, regenerace bytových domů apod.

3

http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU

11

Rozvoj cestovního ruchu
Např. rozvoj kapacit ubytovacích zařízení, vybudování, rekonstrukce a obnova skanzenů, muzeí apod., budování cyklostezek a cyklotras s využitím
pro cestovní ruch, prezentace turistických destinací apod.
Rozvoj lidských zdrojů
Např. rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané, poskytování sociálních služeb, zvyšování kvality výuky cizích jazyků, vytvoření systému dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků, inovace vzdělávacích programů, vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje, podpora dalšího vzdělávání
apod.
Zlepšování kvality služeb poskytovaných veřejnou správou a samosprávou
Např. výstavba datových sítí pro potřeby služeb veřejné správy, zavádění moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti
veřejné správy apod.
Podpora podnikání, vědy a výzkumu
Např. podpora při zakládání podniků, nákupu výrobních technologií, podpora patentové aktivity podniků, vědeckovýzkumných institucí a vysokých
škol, výstavba a další rozvoj existujících průmyslových parků, podpora rozvoje poradenství v oblasti eko-technologií a environmentálních systémů
řízení, podpora marketingových služeb apod.
Program rozvoje venkova
Oproti období 2000 — 2006 již program nespadá pod politiku hospodářské a sociální soudržnosti, která je financována z SF a FS. Tyto oblasti jsou
nyní financovány prostřednictvím Programu rozvoje venkova financovaného z EAFRD.

Programy 2007–2013
Tematické operační
Regionální operační
programy
programy
Integrovaný operační program ROP NUTS II Severozápad

Operační programy Praha
OP Praha
Konkurenceschopnost
OP Praha Adaptabilita

Evropská územní
spolupráce
OP Meziregionální spolupráce

OP Podnikání a inovace
OP Životní prostředí

ROP NUTS II Severovýchod
ROP NUTS II Střední Čechy

OP Doprava
OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
OP Výzkum
a vývoj pro inovace
OP Lidské zdroje
a zaměstnanost
Operační program Technická
pomoc

ROP NUTS II Jihozápad
ROP NUTS II Jihovýchod

INTERACT II
Cíl 3 ČR–Bavorsko 2007–2013

ROP NUTS II Moravskoslezsko

OP Přeshraniční spolupráce
ČR–Polsko 2007–2013
Cíl Evr. úz. spolupráce
Rakousko–ČR 2007–2013
Cíl 3 na podporu přeshr.
spolupráce 2007–2013
Sasko– ČR
Program přeshraniční
spolupráce Slovensko–ČR
2007–2013

ROP NUTS II Střední Morava

OP Nadnárodní spolupráce
ESPON 2013

Tab. 1 – Operační programy 2007–2013
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3

Metodika

Jak je patrné z přehledu na předchozí straně, mohou jednotlivé subjekty v ČR čerpat z mnoha programů, které Strukturální fondy
a Fond soudržnosti nabízí. Tento dokument se zabývá analýzou operačních programů (OP) ve vazbě na Ústecký kraj. Účelem
analýzy je vyhodnocení dopadů čerpání finančních prostředků na Ústecký kraj jako území nikoliv jako instituci. V dokumentu
je zachyceno čerpání peněz ze Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti celé ČR, jednotlivých krajů a především žadatelů
z Ústeckého kraje. Data jsou porovnávána a vyhodnocena v jednotlivých kapitolách. Analýza si klade za cíl pravdivě zmapovat
postavení Ústeckého kraje v rámci ČR při čerpání EU fondů na jednotlivých OP, specifikovat postavení jednotlivých žadatelů
v rámci kraje a vyhodnotit dopady přílivu peněz na kraj v jednotlivých oblastech života.
Všechny uvedené programy jsou v tomto dokumentu porovnány z hlediska čerpání jak v celorepublikovém měřítku, tak
v porovnání s ostatními kraji. U ROP Severozápad je analýza rozšířena o několik dalších srovnání, např. čerpání dle typu žadatele
či okresu.
Základní rozsah operačních programů včetně alokace, které jsou předmětem této analýzy, je přehledně zobrazen na následující
straně v tabulce č. 2 – Alokace fondů EU pro programovací období 2007–2013. Zdrojovými daty jsou pak všechny realizované
projekty uvedeného programovacího období, a to k datu 5. 9. 2012. Tedy projekty s uzavřenou smlouvou o financování.
Část 4. tohoto dokumentu pak popisuje jednotlivé operační programy, které jsou v České republice, a tedy i v Ústeckém kraji
jednotlivými příjemci čerpány. Jednotlivé části každého OP jsou popsány v následující struktuře:
1. Obecný popis programu
2. Příjemci podpory daného OP
3. Oblasti podpory
4. Čerpání OP dle jednotlivých krajů
5. Monitorovací indikátory programu
V této kapitole jsou také zmíněny programy Evropské územní spolupráce. K těmto programům nebyla získána data v potřebném
formátu, nebylo proto možné u všech provést vyhodnocení stejným způsobem jako jsou operační programy.
Část 5 se zabývá rozborem údajů na úrovni Ústeckého kraje. Ze zdrojových dat byly využity pouze údaje, které se týkaly čistě
skutečností souvisejících s Ústeckým krajem – tzn. čerpání jednotlivých operačních programů za ÚK, čerpání dle typu žadatele
(přísp. organizace, obce, obchodní společnosti...) nebo např. čerpání ROP Severozápad dle okresu či v meziročním srovnání.
Část 6, resp. 6.1. je věnována rozboru čerpání celkových hodnot. Byla zde využita kompletní zdrojová data a údaje porovnány
nejprve na úrovni celkového čerpání dle krajů a operačních programů, poté v obdobné podobě ale bez dvou OP Praha a následně
i bez OP Praha a ROP.
V části 6.2 pak bylo vyhodnoceno čerpání dle jednotlivých operačních programů, a to na úrovni čerpání daného OP jednotlivými
kraji. V následném srovnání pak byly k těmto datům přiřazeny údaje o počtu obyvatel a údaje srovnány i dle čerpání na obyvatele.
Pokud není uvedeno v textu či záhlaví tabulek jinak, jsou veškerá data uváděna v Kč. Jsou to především údaje, na kterých je tento
dokument postaven, tedy údaje skutečného čerpání. V EUR jsou uvedeny pouze údaje vycházející z alokace prostředků určených
pro jednotlivé operační programy (viz následující tabulka). Při analýze financování jednotlivých OP byla využita data ze sloupce
„Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (EU). Přepočet byl stanoven kurzem 25 Kč/EUR.
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Alokace fondů EU pro programovací období 2007–2013
Operační program

Fond

Podnikání a inovace
Výzkum a vývoj pro inovace
Životní prostředí

ERDF
ERDF
ERDF + FS
ERDF
FS
ERDF + FS
ERDF
FS
ERDF
ERDF
ERDF
ERDF
ERDF
ERDF
ERDF
ERDF
ERDF
ERDF
ESF
ESF
ERDF
ESF

Doprava

Integrovaný operační program
Regionální operační programy
Střední Čechy
Jihozápad
Severozápad
Jihovýchod
Severovýchod
Moravskoslezsko
Střední Morava
Technická pomoc
Lidské zdroje a zaměstnanost
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Praha – Konkurenceschopnost
Praha – Adaptabilita
CELKEM

Alokace EUR
3041312546
2070680884
4917867098
702 482 212
4 215 384 886
5759081203
1 155 443 650
4 603 637 553
1582390162
4659031986
559 083 839
619 651 254
745 911 021
704 445 636
656 457 606
716 093 217
657 389 413
247783172
1837421405
1828714781
234936005
108385242
26287604484

Čerpání k 5. 9. 2012
(EUR)*
2611709738
1907045178
1729741762
x
x
4773062158
x
x
1231287318
3624095798
470 993 045
513 499 587
575 468 547
576 545 121
559 518 635
502 927 021
425 143 841
136495606
1605633191
1555616040
203975163
87445795
19466107747

Čerpání k 5. 9. 2012
(v %)
85,87
92,1
35,17
x
x
82,88
x
x
77,81
77,79
84,24
82,87
77,15
81,84
85,23
70,23
64,67
55,09
87,39
85,07
86,82
80,68
74,05

Tab. 2 – Alokace prog. období 2007 – 2013 (TOP, ROP, OP Praha), *přepočteno kurzem 25 Kč/EUR

Data pro analýzu byla získána od Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) z odboru řízení a koordinace NSRR. Soubor s téměř 60 tisíci
projekty obsahoval přes 1 250 tis. údajů. Neobsahoval však informaci o kraji, název okresu a monitorovací indikátory, pro doplnění
těchto údajů o lokalizaci projektů tak musely být použity převodní tabulky a zdrojový soubor pak následně vyčištěn tak, aby neobsahoval
duplicitní data.
Dalšími zdroji použitými v tomto dokumentu byly údaje MMR ČR o alokaci prostředků pro programovací období 2007–2013 na úrovni
jednotlivých OP (v EUR). Důležitými zdroji byly údaje řídících orgánů jednotlivých OP k monitorovacím indikátorům (převážně čerpané
z prováděcích dokumentů), měsíční monitorovací zprávy o průběhu čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007–2013,
zpráva o věcném pokroku monitorovacích indikátorů NSRR ze srpna 2012, které vydává MMR ČR – Národní orgán pro koordinaci.
Dalšími nezbytnými zdroji pro zpracování analýzy byly údaje z veřejně dostupných webových stránek jednotlivých ministerstev
a zprostředkujících subjektů včetně mapy projektů. Kompletní přehled zdrojů je uveden v kapitole 10.
Při porovnávání údajů čerpání v jednotlivých krajích je nutné přihlížet ke specifikům konkrétních operačních programů. Jako příklad
lze uvést Integrovaný operační program, kde převážná většina prostředků směřuje do Prahy. Je to dáno skutečností, že z IOP čerpají
jednotlivá ministerstva (která mají sídlo jen v Praze) na projekty typu Základní registry, RÚIAN apod. Tyto skutečnosti jsou u jednotlivých
grafů a tabulek popsány.

14

4

Operační programy
pro Ústecký kraj

4.1. ROP NUTS II Severozápad
4.1.1. Základní informace
Regionální operační program NUTS II Severozápad je určen pro region soudržnosti Severozápad sestávající z Karlovarského a Ústeckého
kraje. Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje
infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově
především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury.
Regionální operační program NUTS II Severozápad (ROP SZ) spadá mezi regionální operační programy v cíli Konvergence a je pro něj
vyčleněno 745,91 mil. €, což činí přibližně 2,79 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných
zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 131,63 mil. €.4

4.1.2. Příjemci podpory
• obce, města
• kraje
• organizace zřízené či založené městem, obcí nebo krajem
• dobrovolné svazky obcí
• nestátní neziskové organizace
• školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou zařazená do školského rejstříku
• podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby)
• zájmová sdružení právnických osob
• hospodářská komora a její složky
• organizační složky státu
• regionální rada regionu soudržnosti Severozápad (Řídící orgán ROP Severozápad)

4.1.3. Oblast podpory
ROP SZ obsahuje 5 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky. Ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí
intervence, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.
Operační program byl schválen Evropskou komisí dne 11. 12. 2007.

4

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/594f37fe-8c48-41c7-a5c9-f785f70f3a63/ROP-NUTS-II-Severozapad
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Prioritní osa

Specifický cíl

1. Regenerace a rozvoj měst

Moderní a atraktivní města představující hlavní
hybnou sílu rozvoje regionu

2. Integrovaná podpora místního rozvoje

3. Dostupnost a dopravní obslužnost

4. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Venkovské oblasti využívající místní a regionální
potenciál pro zajištění plnohodnotného života
obyvatel
Venkovské oblasti využívající místní a regionální
potenciál pro zajištění plnohodnotného života
obyvatel
Moderní a atraktivní města představující hlavní
hybnou sílu rozvoje regionu
Dostupný region umožňující efektivní mobilitu
svých obyvatel
Moderní a atraktivní města představující hlavní
hybnou sílu rozvoje regionu
Venkovské oblasti využívající místní a regionální
potenciál pro zajištění plnohodnotného života
obyvatel

5. technická asistence

Související oblasti podpory
1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
1.2 Podpora revitalizace a regenerace
1.3 Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů
2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj,
informovanost a osvěta veřejnosti
2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
3.1 Rozvoj regionální infrastruktury regionálního
a nadregionálního významu

3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu
4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury ČR
4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích
a stravovacích zařízení
4.3 Podpora marketingu tvorby a rozvoje
cestovního ruchu
5.1 Podpora implementace ROP SZ
5.2 Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity

Prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst
Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 288,6 mil. €, tj. 38,7 % ROP SZ
Např. stavební obnova nebo dostavba budov včetně související dopravní a technické infrastruktury, veřejného osvětlení, zeleně
a zařízení pro volnočasové aktivity, regenerace brownfields, související projektová příprava, projektová dokumentace, architektonická
soutěž, modernizace a fyzická obnova základních a středních škol, modernizace vybavení základních, středních a vyšších odborných
škol, modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro poskytování sociální péče (např. centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře,
chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením), modernizace a rekonstrukce a vybavení krajských zdravotnických
zařízení apod.

Prioritní osa 2 – Integrovaná podpora místního rozvoje
Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 32,5 mil. €, tj. 4,4 % ROP SZ
Např. společná setkání k ustavení neformálního místního partnerství, vyhodnocení místních potřeb a vypracování jednoduchého
místního akčního plánu, zpracování informačních materiálů a médií k iniciativě místního rozvoje, území aj., stavební obnova a dostavba
veřejných prostranství, výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, vč. značení a úprav pro tělesně postižené,
rekonstrukce a výstavba chodníků, pěších zón, veřejného osvětlení, místních komunikací vč. parkovacích ploch, renovace a zakládání
veřejných parků, rekreačních zón, rekonstrukce a obnova historických a kulturních památek bez vazby na cestovní ruch, rekonstrukce
a výstavba dětských hřišť, ploch pro volnočasové aktivity, výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení vzdělávacích, sociálních
a zdravotnických institucí, rekonstrukce a regenerace využití zchátralých objektů a výrobních areálů brownfields pro ekonomické aktivity
nevýrobní povahy a občanskou vybavenost apod.

Prioritní osa 3 – Dostupnost a dopravní obslužnost
Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 262,0 mil. €, tj. 35,1 % ROP SZ
Např. rekonstrukce, modernizace a budování komunikací II. a III. třídy, příprava projektů a související projektové dokumentace,
modernizace a rozvoj regionálních letišť, rozvoj labské vodní cesty, rekonstrukce a budování dopravních terminálů, rozvoj tratí MHD,
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budování parkovišť v rámci systému „park & ride“, budování informačních a odbavovacích systémů, propagace a medializace veřejné
dopravy, rekonstrukce a modernizace železničních stanic, nákup, popř. rekonstrukce vozidel kolejových systémů MHD a veřejné
hromadné dopravy a vozidel MHD apod.

Prioritní osa 4 – Udržitelný rozvoj cestovního ruchu
Na prioritní osu 4 je z fondů EU vyčleněno 142,6 mil. €, tj. 19,1 % ROP SZ
Např. obnova, rozvoj, rekonstrukce a úpravy základní a doprovodné infrastruktury pro turistiku (cyklostezky, naučné stezky, hipostezky,
lyžařské trasy a areály aj.), modernizace a úpravy lázeňské infrastruktury, revitalizace kulturních, technických a průmyslových památek
a kulturního dědictví, výstavba a modernizace sezónních ubytovacích zařízení vč. související doplňující infrastruktury (např. veřejná
tábořiště, chatové osady), výstavba nových či přístavba rozšiřující ubytovací či stravovací kapacity, rozvoj informačních a rezervačních
systémů a vytvoření regionální sítě informačních center, podpora marketingu a propagace akcí regionálního významu apod.

Prioritní osa 5 – Technická asistence
Na prioritní osu 5 je z fondů EU vyčleněno 20,1 mil. €, tj. 2,7 % ROP SZ. Např. financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy
pracovníků zapojených do řízení ROP SZ, výběr projektů, monitoring projektů a programu, zpracování studií a analýz, zajištění publicity
programu, podpora přípravy a realizace projektů apod.

4.1.4. Čerpání ROP SZ v Ústeckém kraji
Čerpání ROP SZ v Ústeckém kraji v letech 2008–2012 (v mil. Kč)
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Graf 1 – Čerpání ROP v Ústeckém kraji dle roků

Čerpání ROP Severozápad bylo zahájeno v roce 2008. V tomto roce byly uzavřeny smlouvy za 3 573,5 mil. Kč. V roce 2012 to bylo pouze
367,8 mil. Kč, a to z důvodu pozastavení ROP Severozápad.
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Čerpání ROP SZ – Ústecký kraj dle okresů (v mil. Kč)
Název okresu
Chomutov
Ústí nad Labem
Děčín
Louny
Litoměřice
Teplice
Most
Celkem
Tab. 3 – Čerpání ROP SZ (ÚK) dle okresů

Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (EU)
3 178,4
1 998,9
1 405,3
806,6
702,9
599,8
457,7
9 149,6

ROP SZ – Ústecký kraj dle okresů (v %)
Děčín 15 %

Ústí nad Labem 22 %

Teplice 7 %

Most 5 %
Chomutov 34 %
Louny 9 %
Litoměřice 8 %

Graf 2 – Čerpání ROP v Ústeckém kraji dle okresů

Nejvyšší podíl na čerpání ROP Severozápad připadá na okres Chomutov (34 %) a okres Ústí nad Labem (22 %). Na opačném konci jsou
pak okresy Teplice a Most.

4.1.5. Monitorovací indikátory
Indikátory na úrovni programu
Kvantifikace
Kód NČ

Název indikátoru

Měrná
jednotka

Info, zdroj

Hodnota
2005

Indikativ.
hodnota
2013

Index
změny (%)

Indikátory dopadu
51/11/00 Core 13
Vazba na NSRR

Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní
dostupnost)
relevance prioritních os: 3

Počet

Region

0

30

--

51/12/00 Core 34
Vazba na NSRR

Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu
relevance prioritních os: 4

Počet

Region

0

100

--

51/15/00 Core 39
Vazba na NSRR

Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný
rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst – celkem
relevance prioritních os: 1

Počet

Region

0

70

--

51/21/00

Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí
relevance prioritních os: 2

Počet

Region

0

60

--
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Kvantifikace
Kód NČ

Název indikátoru

Měrná
jednotka

Info, zdroj

Hodnota
2005

Indikativ.
hodnota
2013

Index
změny (%)

Indikátory výsledku
61/02/06 Core 22

Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou
celkem (v %)
relevance prioritních os: 1, 3

%

Region

100%

105%

1,05

63/05/02

Návštěvníci v regionu – počet přenocování
relevance prioritních os: 4

Počet

ČSÚ

5 058 067

5 200 000

1,03

63/15/02

Zahraniční návštěvníci v regionu – počet přenocování
relevance prioritních os: 4

Počet

ČSÚ

3 136 823

3 250 000

1,04

52/07/00 Vazba na
Lisabon. strategii

Regionální diferenciace míry nezaměstnanosti
relevance prioritních os: 1, 2, 3, 4

%

ČSÚ

28,2

27,5

-

51/11/11

Přírůstek/úbytek obyvatelstva v podpořených městech
a obcích – migrací

%

Region,
ČSÚ

0,48

1,2

-

53/13/02

Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním
relevance prioritních os: 1, 2, 3, 4

Počet

ČSÚ

52 230

57 450

1,1

55/20/02 Vazba na
NSRR

Regionální HDP na obyvatele, EU 25 = 100
relevance prioritních os: 1, 2, 3, 4

%

ČSÚ

59,1%

62%

-

65/31/05 Vazba na
Lisabon. strategii

Plocha obcí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší
(OZKO) na území regionu
relevance prioritních os: 1, 2, 3

%

Region

41,1

34,7

-1,16

Indikátory dopadu

Tab. 4 – Monitorovací indikátory ROP SZ

4.2. Integrovaný operační program
4.2.1. Základní informace
Integrovaný operační program (IOP) je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro
veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro
oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu
cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.5
V rámci IOP se integruje několik tematických oblastí podpory, které musí být z hlediska vymezených kompetencí, subsidiarity
(tj. respektování pravomocí organizačně nižších úrovní) a dělby práce zajišťovány z centrální úrovně orgány státní správy nebo
orgány územní veřejné správy:
• modernizace veřejné správy,
• zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb,
• podpora územního rozvoje.
Řídícím orgánem IOP je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – odbor řízení operačních programů. V souladu s článkem
53 odst. 1 písm. b) obecného nařízení je přípěvek z ERDF kalkulován ve vztahu k celkovým způsobilým veřejným výdajům.
Přípěvek z ERDF je podle obecného nařízení EK maximálně 85 % celkových způsobilých veřejných výdajů, minimální hranice
spolufinancování z národních veřejných zdrojů je 15 % celkových způsobilých veřejných výdajů.
Celková alokace IOP činí 1 582,4 mil. EUR, z toho pro cíl Konvergence je vyčleněna rozhodující část – 1 553,0 mil. EUR, pro cíl RKaZ
pak částka 29,4 mil. EUR (nižší částka na tento cíl je odůvodněna výrazně lepší situací v rámci regionu NUTS 2 Praha a dále tím,
že podpora pro tento region se týká pouze vybraných úseků, které řeší IOP (prioritní osy 1b, 4b a 6b).

5

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/ae5865d4-be4a-403d-9461-7ee797397a20/Integrovany-operacni-program
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4.2.2. Příjemci podpory
Příjemce podpory

Oblast intervence
1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
3.1 Služby v oblasti sociální integrace

Organizační složky státu

3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví
3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
4.1 Národní podpora cestovního ruchu (aktivity a,b,c,e)
5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Organizační složky státu v oblasti služeb zaměstnanosti (MPSV, Úřady práce)

3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti
1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
3.1 Služby v oblasti sociální integrace

Příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu

3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví
3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
4.1 Národní podpora cestovního ruchu
5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví
2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě

Kraje a jimi zřizované organizace

3.1 Služby v oblasti sociální integrace
3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti
3.4 Služby v oblasti v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Kraje
Organizace zřizované a zakládané kraji a obcemi

Obce

5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik
3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví
3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik
2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě

Obce a jimi zřizované organizace

3.1 Služby v oblasti sociální integrace
5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Svazky obcí

2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě
5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví
3.1 Služby v oblasti sociální integrace

Nestátní neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti, občanská
sdružení, církevní právnické osoby

3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví
5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Nestátní neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti, občanská
sdružení, církevní právnické osoby s celorepublikovým působením
v cestovním ruchu

4.1 Národní podpora cestovního ruchu (aktivita d)

Podnikatelé

3.1 Služby v oblasti sociální integrace

Fyzické a právnické osoby poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče

3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví

Zájmová sdružení právnických osob s celorepublikovou působností
v cestovním ruchu

4.1 Národní podpora cestovního ruchu (aktivita d)

Zájmová sdružení právnických osob

5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Vlastníci bytových, popř. nebytových prostor

5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

Implementační struktura IOP (Řídící orgán IOP a zprostředkující subjekty IOP)

6.1 Aktivity spojené s řízením IOP
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4.2.3. Oblasti podpory
IOP obsahuje 6 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky. Ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí
intervence, které vymezují jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.

Prioritní osa 1 – Modernizace veřejné správy
1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Podpora se zaměřuje na zlepšování kvality řízení a managementu, podporu spolupráce, komunikace a koordinace mezi státní správou

Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě
2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě
Podpora územní veřejné správy za využití moderních metod řízení a technologií a zlepšování využití ICT.

Prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
3.1 Služby v oblasti sociální integrace
Systémové nastartování procesu transformace vybraných pobytových zařízení sociálních služeb a budování institucí či zařízení
zajišťujících návrat sociálně ohrožených osob ze společensky vyloučených romských komunit na trh práce a do společnosti.
3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví
Podpora prevence zdravotních rizik, inovace a modernizace technického zázemí infrastruktury pro péči o zdraví.
3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti
Aktivity se zaměřují na investiční podporu transformace, posilování služeb zaměstnanosti a posílení sítě rekvalifikačních a školicích
středisek.
3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
Rozvoj jednotlivých složek integrovaného záchranného systému.

Prioritní osa 4 – Národní podpora cestovního ruchu
4.1 Národní podpora cestovního ruchu
Posílení řízení a marketingu v tomto odvětví s cílem podporovat produkty a programy národního charakteru.

Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje
5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví
Realizace projektů obnovy a využití významných památek nebo projektů vytvářejících moderní infrastrukturu pro kulturní služby
a průmysl.
5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Revitalizace problémových sídlišť regenerací bytových domů a veřejných prostranství v těchto částech měst.
5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik
Podpora, systemizace a koordinace tvorby koncepčních a územně analytických dokumentů územního plánování.
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Prioritní osa 6 – Technická pomoc
6.1 Aktivity spojené s řízením IOP
6.2 Ostatní náklady technické pomoci IOP
Společným cílem těchto tematických oblastí je posílení veřejné správy, veřejných a navazujících služeb (dále jen veřejné služby) na území
ČR s cílem zvýšit kvalitu života obyvatel a atraktivitu ČR pro investory. Vymezení konkrétních aktivit IOP je podloženo koncepčními
strategickými materiály v daných oblastech (národní koncepce).

4.2.4. Integrované plány rozvoje měst
Integrovaným plánem rozvoje města (IPRM) se rozumí soubor konkrétních vzájemně obsahově i časově provázaných akcí, které budou
realizovány dvěma či více projekty směřujícími k dosažení společného cíle lokality, města nebo regionu a mohou být podpořeny z jednoho
či více operačních programů. V rubrice jsou mimo jiné nejčastěji kladené otázky k problematice IPRM, metodiku a srovnávací hodnoty
vstupních kritérií či seznam oficiálních informačních míst pro IPRM v IOP.

4.2.5. Čerpání v IOP
Kraj Vysočina
Karlovarský kraj
Olomoucký kraj
Liberecký kraj
Pardubický kraj
Královéhradecký kraj
Zlínský kraj
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Ústecký kraj
Moravskoslezský kraj
Jihomoravský kraj
Praha

823.99
1140.65
1353.78
1369.50
1382.46
1435.38
1468.52
1555.80
1612.93
1704.11
1837.94
2748.64
2938.91
9409.57
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Graf 3 – Čerpání v IOP dle krajů v mil. Kč

Neúměrně vysoké čerpání IOP je v Praze ovlivněno především realizací velkých, národních projektů, např. projekty Základních registrů či
RÚIAN. V ostatních krajích se na výši prostředků podílí především realizace projektů IPRM. Ústecký kraj zde zaujímá velmi dobré 4 místo.
Ze 41 realizovaných IPRM v ČR jich je v Ústeckém kraji realizováno celkem 6.

4.2.6. Monitorovací indikátory
Kód nár. číselníku

Indikátor

153501
412700

Indikátor vládní efektivity
Zvýšení podílu počtu turistů na počtu
návštěvníků ČR
Míra zaměstnanosti v terciárním sektoru

520513

Tab. 5 – Monitorovací indikátory IOP (dopad)
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Měrná
jednotka
Index
%

Zdroj

Cílová hodnota 2015

Světová banka
MMR

Hodnota
2005
76,6
31

%

CSÚ

56

70

88
41

4.3. Operační program Podnikání a inovace
4.3.1. Základní informace
Operační program Podnikání a inovace (OPPI) je zaměřený na podporu rozvoje podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků
výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. Podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál a využívání
moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Umožňuje zkvalitňování infrastruktury a služeb pro podnikání a navazování
spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi.
Řídícím orgánem OPPI je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. OPPI je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
Operační program Podnikání a inovace (OPPI) spadá mezi tematické operační programy v cíli Konvergence a z pohledu finančních
prostředků je třetím největším českým operačním programem: z fondů EU je pro něj vyčleněno 3,04 mld. €, což činí přibližně 11,4 %
veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno
o dalších 0,54 mld. €.6

4.3.2. Příjemci podpory
• podnikatelé
• sdružení podnikatelů
• výzkumné instituce
• vysoké školy a ostatní vzdělávací instituce
• neziskové organizace
• fyzické osoby
• územní samosprávné celky a jimi zřizované a zakládané organizace
• CzechInvest, CzechTrade

4.3.3. Oblast podpory
OP Podnikání a inovace obsahuje 7 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky. Ty jsou dále konkretizovány
prostřednictvím tzv. oblastí podpor, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.

Prioritní osa 1 – Vznik firem
Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 15,7 mil. €, tj. 0,4 % OPPI.
Např. pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, hmotného majetku a pozemků, pořízení zásob včetně
drobného hmotného majetku, drobnější investičně zaměřené projekty s důrazem na diferenciaci charakteru podpory, zejména pro účely
inovačně zaměřených projektů spin-off firem apod.

Prioritní osa 2 – Rozvoj firem
Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 918,7 mil. €, tj. 25,7 % OPPI .
Např. pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, hmotného majetku a pozemků, pořízení zásob, včetně
drobného hmotného majetku, rozvoj informačních a komunikačních technologií apod.

6

http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Podnikani-a-inovace
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Prioritní osa 3 – Efektivní energie
Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 418,2 mil. €, tj. 11,7 % OPPI.
Např. výstavba a rekonstrukce zařízení na výrobu a rozvod elektrické a tepelné energie vyrobené z obnovitelných zdrojů, zavádění a modernizace
systémů měření a regulace, modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla apod.

Prioritní osa 4 – Inovace
Na prioritní osu 4 je z fondů EU vyčleněno 922,0 mil. €, tj. 25,8 % OPPI.
Např. ochrana práv průmyslového vlastnictví, zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, zavedení nových metod organizace
firemních procesů a spolupráce s firmami a veřejnými institucemi, vznik či rozšíření vývojového centra zaměřeného na výzkum, vývoj a inovace
výrobků a technologií apod.

Prioritní osa 5 – Prostředí pro podnikání a inovace
Na prioritní osu 5 je z fondů EU vyčleněno 1 080,9 mil. €, tj. 30,2 % OPPI.
Např. podpora vytváření a rozvoje územně koncentrovaných odvětvových nebo oborových seskupení podnikatelských subjektů, vědecko-výzkumných,
vzdělávacích a jiných podpůrných institucí, podpora zapojování českých výzkumných institucí a podniků do mezinárodních technologických platforem,
zakládání a rozvoj podnikatelských inkubátorů a podnikatelských inovačních center (BIC, PIC apod.), které provozují inkubátor, infrastruktura pro
vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů podnikatelských subjektů, příprava podnikatelské zóny, přeměna brownfieldu na podnikatelskou zónu apod.

Prioritní osa 6 – Služby pro rozvoj podnikání
Na prioritní osu 6 je z fondů EU vyčleněno 116,9 mil. €, tj. 3,3 % OPPI.
Např. rozvoj poradenství v oblasti eko-technologií a environmentálních systémů řízení, individuální projekty MSP a projekty seskupení MSP podporující
vstup MSP na zahraniční trhy, společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí apod.

Prioritní osa 7 – Technická pomoc
Na prioritní osu 7 je z fondů EU vyčleněno 105,4 mil. €, tj. 2,9 % OPPI
Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení OPPI, výběr projektů, monitoring projektů a programu,
zpracování studií a analýz, publicita programu, podpora schopnosti potenciálních příjemců čerpat finanční prostředky z programu apod.
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4.3.4. Čerpání OP Podnikání a inovace
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
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Praha
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Graf 4 – Čerpání OPPI dle krajů v mil. Kč

V OP Podnikání a inovace je Ústecký kraj nejúspěšnější hned po Zlínském kraji. Peníze na projekty v Ústeckém kraji přesahují 8 571 mil. Kč.
Podpora podnikání hraje v kraji velkou úlohu při samotném rozvoji území i při řešení stále trvajících strukturálních problémů. Proto je
velmi důležité, že právě OPPaI patří mezi nejúspěšnější Operační program, který žadatelé v ÚK využívají.

4.3.5. Monitorovací indikátory
Název indikátoru

Počet vytvořených pracovních míst
Z toho:
muži
ženy (vazba na NSRR)

Druh
indikátoru

Hlavní (Core)
Výsledek

Měrná jednotka a vymezení indikátoru

Počáteční stav
OPPI 2007/OPPP
2006
Hrubý počet vytvořených pracovních míst (FTE)
generovaných programem (indikátor bude
sledován v členění na muže a ženy)

Výdaje na VaV v podnikatelském sektoru Dopad
(vazba na NSRR a Lisabonskou strategii)

Hrubé domácí výdaje na VaV uskutečněné
v podnikatelském sektoru v % HDP

Zaměstnanost ve výzkumu a vývoji
(vazba na NSRR)
Z toho ženy:

Počet zaměstnanců VaV (v přepočtených
počtech) na 1000 zaměstnaných celkem

Dopad

Kvantifikace
Cílový stav
rok 2015

0/4 707

40 000

0/2 203
0/2 504

25 000
15 000

0, 77 % (2005)

1,50%

9,1 (2005)

10,8

Zdroj
dat

ISOP

ČSÚ

ČSÚ
5,1

7,9

Podíl produkce v high-tech odvětvích
zpracovatelského průmyslu a high-tech
odvětvích služeb podnikatelského sektoru na
celkové přidané hodnotě průmyslu a služeb v %

7,5 % (2003)

9,5%

ČSÚ

0/2 251

21 180

ISOP

0/20

375

ISOP

Produkce v odvětvích high – tech
sektoru

Dopad

Počet podpořených projektů

Výstup

Celkový počet podpořených projektů v rámci
OPPI

Dodatečná kapacita produkce z OZE

Hlavní (Core)
Výsledek

MW

Tab. 6 – Monitorovací indikátory OPPI (program)
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4.4. Operační program Životní prostředí
4.4.1. Základní informace
Operační program Životní prostředí je zaměřený na zlepšování kvality životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke
zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání
obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu.
Operační program Životní prostředí (OPŽP) spadá mezi tematické operační programy v cíli Konvergence a z pohledu finančních
prostředků je druhým největším českým operačním programem; z fondů EU je pro něj vyčleněno 4,92 mld. € , což činí přibližně 18,4 %
veškerých prostředků určených pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších
0,87 mld. €.7

4.4.2. Příjemci podpory
• obce a města
• příspěvkové organizace a org. složky obcí
• svazky obcí
• PO a org. složky krajů
• kraje
• státní podniky
• státní organizace
• občanská sdružení
• církve a náboženské společnosti
• obecně prospěšné společnosti
• družstva
• VVI
• veřejné a státní VŠ
• podnikatelské subjekty

4.4.3. Oblasti podpory
OP Životní prostředí obsahuje 8 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky. Ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím
tzv. oblastí podpor, případně ještě podoblastí podpor, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy
podpořeny.
Operační program byl schválen Evropskou komisí dne 20. 12. 2007.

Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 1,99 mld. €, tj. 40,4 % OPŽP.
Např. výstavba, rekonstrukce či intenzifikace čistíren odpadních vod a stokových systémů, úpraven vody, rozvodných sítí pitné vody,
budování systémů komplexního sledování, zjišťování a hodnocení stavu jakosti a množství povrchových a podzemních vod, výstavba
poldrů, úpravy koryt řek apod.
V rámci prioritní osy 1 budou realizovány následující oblasti podpory:
• Oblast podpory 1.1 – Snížení znečištění vod
7

http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Zivotni-prostredi
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• Oblast podpory 1.2 – Zlepšení jakosti pitné vody
• Oblast podpory 1.3 – Omezování rizika povodní

Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 0,63 mld. €, tj. 12,9 % OPŽP.
Např. rekonstrukce a pořízení spalovacích zdrojů pro snížení spotřeby a omezení emisí, pořízení spalovacích zařízení se značkou
„ekologicky šetrný výrobek“, výsadba a regenerace izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních
areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů, snižování tepelných ztrát rodinných a bytových domů, opatření na zdrojích vedoucích
k odstranění či snížení emisí těkavých organických látek do ovzduší formou přechodu na vodou ředitelné barvy, instalace katalytických
či termooxidačních jednotek apod.
V rámci prioritní osy 2 budou realizovány následující oblasti podpory:
• Oblast podpory 2.1 – Zlepšení kvality ovzduší
• Oblast podpory 2.2 – Omezování emisí

Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie
Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 0,67 mld. €, tj. 13,7 % OPŽP.
Např. instalace větrných elektráren, aplikace technologií na využití odpadního tepla, zateplovací systémy budov, výstavba a rekonstrukce
centrálních a blokových kotelen, instalace obnovitelných zdrojů energie (OZE) zejména pro vytápění a přípravu teplé vody typu solární
systémy, kotle na biomasu, tepelná čerpadla apod.
V rámci prioritní osy 3 budou realizovány následující oblasti podpory:
• Oblast podpory 3.1 – Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla,
elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny
• Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
Na prioritní osu 4 je z fondů EU vyčleněno 0,78 mld. €, tj. 15,8 % OPŽP.
Např. budování systémů odděleného sběru odpadů, budování zařízení na využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu a recyklaci
odpadů, rekultivace starých skládek, sanace vážně kontaminovaných lokalit apod.
V rámci prioritní osy 4 budou realizovány následující oblasti podpory:
• Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládaní s odpady
• Oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží

Prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik
Na prioritní osu 5 je z fondů EU vyčleněno 0,06 mld. €, tj. 1,2 % OPŽP.
Např. zpřístupňování informací o životním prostředí uživatelům Internetu, infrastruktura pro program REACH, budování infrastruktury
pro institucionální zázemí výzkumu BAT (nejlepších dostupných technik) apod.
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V rámci prioritní osy 5 bude realizována následující oblast podpory:
• Oblast podpory 5.1 – Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
Na prioritní osu 6 je z fondů EU vyčleněno 0,60 mld. €, tj. 12,2 % OPŽP.
Např. opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích,
ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních parcích a geoparcích, opatření spojená s implementací soustavy Natura
2000, výsadba a obnova remízů, alejí, solitérních stromů, větrolamů, zvyšování retenční schopnosti krajiny, zakládání a revitalizace
významné sídelní zeleně, stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů apod.
V rámci prioritní osy 6 budou realizovány následující oblasti podpory:
• Oblast podpory 6.1 – Implementace a péče o území soustavy Natura 2000
• Oblast podpory 6.2 – Podpora biodiverzity
• Oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných struktur
• Oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny
• Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny
• Oblast podpory 6.6 – Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení
neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod

Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu
Na prioritní osu 7 je z fondů EU vyčleněno 0,04 mld. €, tj. 0,9 % OPŽP.
Např. nákup, rekonstrukce, výstavba a technické vybavení objektů za účelem vzniku nových center a poraden, tvorba environmentálních
osvětových, informačních a odborných materiálů a vzdělávacích a metodických pomůcek apod.
V rámci prioritní osy 7 bude realizována následující oblast podpory:
• Oblast podpory 7.1 – Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního
poradenství a environmentálních informací

Prioritní osa 8 – Technická pomoc
Na prioritní osu 8 je z fondů EU vyčleněno 0,14 mld. €, tj. 2,9 % OPŽP.
Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení OPŽP, výběr projektů, monitoring projektů
a programu, zpracování studií a analýz, publicita programu, podpora schopnosti potenciálních příjemců čerpat finanční prostředky
z programu apod.
V rámci prioritní osy 8 budou realizovány následující oblasti podpory:
• Oblast podpory 8.1 – Technická pomoc při přípravě, realizaci, monitorování a kontrole operací OP Životní prostředí
• Oblast podpory 8.2 – Ostatní výdaje technické pomoci OP Životní prostředí
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4.4.4. Čerpání OP Životní prostředí
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Graf 5 – Čerpání OPŽP dle krajů v mil. Kč
V OP Životní prostředí jsou ve využívání programu nejúspěšnější Středočeský a Jihomoravský kraj. Ústecký kraj a Karlovarský kraj naopak
překvapivě získali nejméně peněz ze všech krajů, pouze 1 551,6 mil. Kč, resp. 1 352,6 mil. Kč.

4.4.5. Monitorovací indikátory
Indikátory na úrovni programu
Typ indikátoru
Kód

Název indikátoru

Měrná jednotka Zdroj dat (způsob sběru)

Dopad
210200
(Core 30)

Snížení skleníkových emisí (CO2 ekv. na obyv.)

t C02 ekv. na
obyvatele/rok

ČHMÚ (statistický údaj)

Dopad
211700

Expozice obyvatelstva nadlimitním koncentracím
PM10

%

ČHMÚ (statistický údaj)

Dopad
231100

Hmotnost vypouštěného znečištění u zpoplatněných
zdrojů CHSKCr

t/rok

ČIŽP (statistický údaj)

Výstup
230900

Snížení vypouštěného znečištění v ukazateli CHSKCr

t/rok

SFŽP (žadatel)

Výsledek
211800

Snížení emisí CO2

t/rok

SFŽP (žadatel)

Tab. 7 – Monitorovací indikátory OPŽP (program)

4.5. Operační program Doprava
4.5.1. Základní informace
Operační program Doprava je zaměřený na zkvalitnění infrastruktury a vzájemné propojenosti železniční, silniční a říční dopravy v rámci
tzv. transevropských dopravních sítí (TEN-T). Jedná se tedy o infrastrukturu celostátního významu, v případě silniční infrastruktury jde
o dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy. Z programu je také podporován rozvoj a modernizace pražského metra.
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Operační program Doprava (OPD) spadá mezi tematické operační programy v cíli Konvergence a z pohledu finančních prostředků je největším českým
operačním programem: z fondů EU je pro něj vyčleněno 5,77 mld. €, což činí přibližně 21,6 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou
republiku.8

4.5.2. Příjemci podpory
• Vlastníci a správci dotčené infrastruktury
• Vlastníci drážních vozidel
• Provozovatelé drážní dopravy
• Vlastníci překládacích mechanismů u multimodální dopravy
• Ostatní relevantní subjekty

4.5.3. Oblast podpory
OP Doprava obsahuje 7 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky. Ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor,
které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.
Operační program Doprava byl schválen Evropskou komisí dne 11. 12. 2007.

Prioritní osa 1 – Modernizace železniční sítě TEN-T
Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 2,196 mld. €, tj. 38 % OPD
Např. modernizace tranzitních koridorů a rozhodujících železničních uzlů na síti TEN-T, zajišťování interoperability implementací TSI a dálkového řízení
provozu, včetně úprav vozidel, opatření k minimalizaci vlivů již dokončených staveb na životní prostředí a veřejné zdraví apod.

Prioritní osa 2 – Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T
Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 1,614 mld. €, tj. 28 % OPD
Např. výstavba dalších úseků sítě TEN-T, modernizace a zkapacitnění již provozovaných úseků kategorie D, R a ostatních silnic I. tříd sítě TEN-T,
koordinované řízení dopravního provozu, systémy zjišťující výskyt dopravní nehody apod., opatření k minimalizaci vlivů dokončených staveb na životní
prostředí a veřejné zdraví typu budování protihlukových zdí a valů, výměny oken u obytných domů, výstavba mostů pro migraci živočichů apod.

Prioritní osa 3 – Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T
Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 0,393 mld. €, tj. 6,8 % OPD
Např. modernizace důležitých železničních uzlů, rekonstrukce železničních tratí, vč. zajištění interoperability, postupná elektrizace dalších železničních
tratí, rozvoj přeshraničních tratí, provázání na drážní systémy regionální a městské hromadné dopravy, opatření k minimalizaci vlivů již dokončených
staveb na životní prostředí a veřejné zdraví apod.

Prioritní osa 4 – Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T
Na prioritní osu 4 je z fondů EU vyčleněno 1,051 mld. €, tj. 18,2 % OPD
Např. modernizace a odstraňování závad na silnicích I. třídy, budování obchvatů a zklidňováním dopravy v obydlené zástavbě, implementace
telematických systémů na silnicích I. třídy, zabezpečení dostatečné kapacity silniční infrastruktury v příhraničních a citlivých oblastech, investice do
8

http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Doprava
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metodicko-výcvikových center, opatření k minimalizaci vlivů již dokončených staveb na životní prostředí a veřejné zdraví apod.

Prioritní osa 5 – Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v Hl. m. Praze
Na prioritní osu 5 je z fondů EU vyčleněno 0,33 mld. €, tj. 5,7 % OPD
Např. vybudování systému řízení a regulace městského silničního provozu pro optimalizaci propustnosti uzlů na hlavní uliční síti města, výstavba
nových úseků metra apod.

Prioritní osa 6 – Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy
Na prioritní osu 6 je z fondů EU vyčleněno 0,119 mld. €, tj. 2,1 % OPD
Např. výstavba a modernizace infrastruktury kombinované dopravy, zlepšení stavu infrastruktury vodní dopravy řešením problémů splavnosti na
dopravně významných vnitrozemských vodních cestách, modernizace vnitrozemských plavidel, podpora nových multimodálních technologií
překládky, podpora veřejných logistických center apod.

Prioritní osa 7 – Technická pomoc
Na prioritní osu 7 je z fondů EU vyčleněno 0,069 mld. €, tj. 1,2 % OPD
Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení OPD, výběr projektů, monitoring projektů a programu,
publicita programu, podpora schopnosti potenciálních příjemců čerpat finanční prostředky z programu apod.

4.5.4. Čerpání OP Doprava
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Graf 6 – Čerpání OPD dle krajů v mil. Kč
V Operačním programu doprava získal Ústecký kraj společně se Středočeským a Jihočeským krajem nejvíce prostředků, a to konkrétně
15 340 mil. Kč. Je to způsobeno především výstavbou dálnic a rychlostních silnic.
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4.5.5. Monitorovací indikátory
Indikátory programu
Kód (nár.
Číselník/ “core“)

Název

Systém měření

Výchozí
hodnota

Cílová hodnota
(2015)

Zdroj

37 31 10

Změna počtu dopravních nehod na
úsecích dotčených intervencí (%)

Počet dopravních nehod za určité období
(rok) na dotčeném úseku komunikace

100 %

60 %

Policie ČR/ MD

37 25 00/ Lisabon

Objem nákladní dopravy k HDP
(% roku 2000)

Objem nákladní dopravy k HDP
(% roku 2000)

88,5 %
(rok 2005)

75 %

Eurostat

37 27 00/ Lisabon

Podíl silniční nákladní přepravy na
celkovém výkonu

Procentuální podíl silniční nákladní
přepravy z celkového přepravního
výkonu nákladní dopravy (zahrnující
dopravu železniční, silniční
a vnitrozemskou vodní) v % (tkm)

74,5 %
(2005)

74 %

Eurostat

21 17 00

Expozice obyvatelstva nadlimitním % obyvatel ČR žijících na území, kde byly
koncentracím PM10
překročeny limity znečištění ovzduší
pro PM10

66 %

58 %

ČHMÚ

21 02 00 core 30

Snížení skleníkových emisí
(CO2 ekv., v t)

13,923
(2004)

13,505 vyhodnotit
komplexně vliv
dopravy (intervencí)
na ŽP.

ČHMÚ

Indikátory dopadu

Množství CO2 na obyvatele za rok. v t

Tab. 8 – Monitorovací indikátory OPD (program)

4.6. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
4.6.1. Základní informace
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího
vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) spadá mezi vícecílové tematické operační programy. Je financován především
z prostředků cíle Konvergence, ale v případě projektů vytvářejících systémový rámec celoživotního učení též z prostředků pro cíl Regionální
konkurenceschopnost a zaměstnanost a způsobilým územím je v této oblast proto také Hl. m. Praha. Pro OPVK je vyčleněno 1,83 mld. €, což je
přibližně 6,8 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu
navýšeno o dalších 0,32 mld. €.9

4.6.2. Příjemci podpory
• školy a školská zařízení
• vysoké školy
• sdružení a asociace škol
• právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství
• města, obce a svazky obcí,
• odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení
• hospodářská komora
• zaměstnavatelé
• nestátní neziskové organizace
• příspěvkové organizace a organizační složky státu podřízené MŠMT

9

http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Vzdelavani-pro-konkurenceschopnost
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4.6.3. Oblasti podpory
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) obsahuje 5 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky. Ty jsou dále
konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.
Operační program byl dne 12. října 2007 schválen Evropskou komisí. Níže jsou uvedeny příklady podporovaných aktivit v rámci jednotlivých
prioritních os:

Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání
Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 612,1 mil. €, tj. 34 % alokace OPVK
Např. zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na
mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí, rozšíření výuky v cizích jazycích na středních školách, propracování a rozšíření
nabídky asistenčních služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vytvoření systému dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských
zařízení a podpora tohoto vzdělávání s důrazem na odborné kompetence i kompetence vedoucí ke zvyšování manažerských schopností nutných
pro další rozvoj škol a školských zařízení apod.

Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 626,5 mil. €, tj. 35 % alokace OPVK
Např. inovace studijních programů na VOŠ a VŠ v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce, zapojení odborníků z praxe
i ze zahraničí při vytváření a realizaci těchto programů, další vzdělávání učitelů, řídících pracovníků a administrativních pracovníků na VOŠ, další
specifické odborné vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje, další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení výzkumu a vývoje,
podpora mobility pracovníků mezi výzkumnými institucemi a soukromým a veřejným sektorem, spolupráce mezi institucemi terciárního
vzdělávání, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem apod.

Prioritní osa 3 – Další vzdělávání
Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 289,9 mil. €, tj. 16 % alokace OPVK.
Např. podpora vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí, tvorba vzdělávacích modulů zaměřených na podporu obecných kompetencí
(jazykové a IT dovednosti, podpora podnikatelských dovedností, znalostí a dovedností v environmentální oblasti), rozvoj vzdělávacích programů
pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích, vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol
a dalších vzdělávacích a poradenských středisek v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj apod.

Prioritní osa 4 – Systémový rámec celoživotního učení
Na prioritní osu 4 je z fondů EU vyčleněno 227,1 mil. €, tj. 12 % alokace OPVK
Financovány jsou aktivity, které v oblasti počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání přispívají k vytváření systému celoživotního učení, a to na
území celé ČR, tedy i v Praze.

Prioritní osa 5 – Technická pomoc
Na prioritní osu 5 je z fondů EU vyčleněno 72,4 mil. €, tj. 4 % alokace OPVK
Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení OPVK, administrace a hodnocení projektů, monitoring
projektů a programu, zpracování studií a analýz, publicita programu, podpora schopnosti potenciálních příjemců čerpat finanční prostředky.
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4.6.4. Čerpání v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
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Graf 7 – Čerpání OPVK dle krajů v mil. Kč
V OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost dosáhuje čerpání prostředků EU v Ústeckém kraji výše 2 387,6 mil. Kč. Nejvíce v tomto OP
čerpá Jihomoravský kraj, a to 7 504,0 mil. Kč.

4.6.5. Monitorovací indikátory
Indikátory
OPVK/Typ
indikátoru

Specifický cíl

Indikátor

Výstupy

Součet vykázaných hodnot za prioritní osy 1, 3, 4a, 4b,
5a, 5b

Počet nově vytvořených/
inovovaných produktů

počet

Součet vykázaných hodnot za prioritní osy 1, 2 a 3

Počet úspěšně podpořených
osob

Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání
s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí
absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu
práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání

Výsledky

Výsledky

Dopady

Cílová
hodnota
2015

Zdroj

0

10 395

MS OP VK

počet

0

2 308 500

MS OP VK

Podíl absolventů středního
vzdělávání s maturitní
zkouškou na odpovídající
populaci

%

56

zvýšení
o3%

ÚIV ČSÚ

Inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k větší
flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve
znalostní ekonomice, zatraktivnění podmínek pro
výzkum a vývoj a k vytvoření komplexních a efektivních
nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek

Podíl studujících v terciárním
vzdělávání na odpovídající
populaci

%

45

55

ÚIV ČSÚ

Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako
základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky
a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory
dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky

Podíl obyvatel ve věku
25–64 let účastnících se
dalšího vzdělávání (Life-long
learning) na populaci 25–64
let

%

5,6

10

ČSÚ
Eurostat

Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení
konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace
systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání,
jejich propojení do komplexního systému celoživotního
učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji

Uplatnění absolventů podle
typu dosaženého vzdělání

Tab. 9 – Monitorovací indikátory OPVK
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Měřící
Výchozí
jednotka
data

Evaluační studie

Externí
zpracovatelé

4.7. Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
4.7.1. Základní informace
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace je zaměřený na posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR,
a to především prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce se soukromým sektorem. Podporuje vybavení
výzkumných pracovišť moderní technikou, budování nových výzkumných pracovišť a zvyšování kapacity terciárního vzdělávání.
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) spadá mezi tematické operační programy v cíli Konvergence a z pohledu
finančních prostředků je čtvrtým největším českým operačním programem; z fondů EU je pro něj vyčleněno 2 070,68 mil. €.
Operační program byl schválen Evropskou komisí dne 1. 10. 2008.10

4.7.2. Příjemci podpory
Právnické osoby, jejichž hlavní činností je výzkum a vývoj nebo šíření jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu
technologií, přičemž veškerý zisk je zpětně investován do těchto činností nebo šíření jejich výsledků nebo do výuky (vysoké školy,
výzkumné ústavy, veřejné výzkumné instituce, neziskové organizace a jimi vytvořené právnické osoby atd.), a které současně splňují
podmínky stanovené platnou českou legislativou a Rámcem Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01).

4.7.3. Oblasti podpory
OP Výzkum a vývoj pro inovace obsahuje 5 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky. Ty jsou dále konkretizovány
prostřednictvím tzv. oblastí podpor, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.

Prioritní osa 1 – Evropská centra excelence
Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 685,4 mil. €, tj. 33,1 % OP VaVpI.
Např. rekonstrukce a rozšíření kapacit VaV, popř. ekonomicky odůvodněná výstavba nových kapacit včetně nezbytné projektové
dokumentace, pořízení přístrojového, laboratorního a informačního vybavení a infrastruktury pro výzkum, technologický rozvoj, projekty
špičkového VaV s relevancí pro trh a socioekonomický rozvoj ČR ve formě start-up grantu, které umožní plynulý náběh a fungování nové
infrastruktury apod.

Prioritní osa 2 – Regionální VaV centra
Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 685,4 mil. €, tj. 33,1 % OP VaVpI.
Např. vznik a rozvoj kvalitně vybavených pracovišť VaV zaměřených na aplikovaný výzkum, posílení jejich spolupráce s aplikační sférou
(podniky, nemocnice atp.) dle potřeb regionu.

Prioritní osa 3 – Komercializace a popularizace VaV
Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 213 mil. €, tj. 10,3% OP VaVpI.
Např. podpora komercializace výsledků VaV ve výzkumných institucích, zejména financováním etapy od poznatků VaV do fáze následného
komerčního využití (proof of concept stage) a podporou systému komercializace a ochrany duševního vlastnictví, včetně vzniku a rozvoje
center pro transfer technologií při výzkumných organizacích apod.

10

http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Vyzkum-a-vyvoj-pro-inovace
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Prioritní osa 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem a s přímým dopadem na nárůst
lidských zdrojů pro výzkumné a vývojové aktivity
Na prioritní osu 4 je z fondů EU vyčleněno 414 mil. €, tj. 20% OP VaVpI.
Např. investice do infrastruktury pro výzkum spojená s VaV na vysokých školách, zejména infrastruktury spojené s vědeckou výchovou
studentů, učeben výukových laboratoří, rekonstrukce a úpravy stávajících kapacit (budov a zařízení), modernizace a rozšíření informační
infrastruktury vysokých škol pro výzkum, vývoj a vzdělávaní apod.

Prioritní osa 5 – Technická pomoc
Na prioritní osu 5 je z fondů EU vyčleněno 72 mil. €, tj. 3,5% OP VaVpI.
Např. monitoring projektů a programu, zpracování studií a analýz, publicita programu, podpora schopnosti potenciálních příjemců
čerpat finanční prostředky z programu, podpora správy nástrojů Komunikačního plánu OP VaVpI, rozvoj absorpční kapacity, průřezové
odborné informační a konzultační služby, odborné specifické tréninky apod.

4.7.4. Čerpání v OP Výzkum a vývoj pro inovace
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Graf 8 – Čerpání OP VaVPI dle krajů v mil. Kč
V OP Výzkum a vývoj pro inovace čerpají absolutně nejvíce Jihomoravský ( především Brno) a Středočeský kraj. Naopak Ústecký kraj získal
na výzkumné projekty v tomto programovacím období pouze ze 811,1 mil. Kč.
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4.7.5. Monitorovací indikátory
Popis

Globální cíl

Typ

Dopad

Kód
indikátoru

Indikátor

Měrná
jednotka

Výchozí
data

Cílová
Zdroj
hodnota

11.05.01

Přírůstek celkového počtu uznaných výsledků VaV za
podpořená pracoviště

počet

0

2 000

Monitorovací
systém OP VaVpI

14.05.10

Nárůst počtu absolventů doktorského studia v regionech
konvergence

počet

1 000

1 700

Monitorovací
systém OP VaVpI

11.03.00
Core 6

Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci
VaV – celkem

počet

0

2 500

Monitorovací
systém OP VaVpI

11.03.02

Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci
VaV – ženy

počet

0

840

Monitorovací
systém OP VaVpI

Tab. 10 – Monitorovací indikátory OPD (program)

4.8. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
4.8.1. Základní informace
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu
práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy
a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) spadá mezi vícecílové tematické operační programy. Je financován především
z prostředků cíle Konvergence, ale v oblastech aktivní politiky trhu práce, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a mezinárodní
spolupráce též z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a způsobilým územím je v těchto oblastech proto
také Hl. m. Praha. Z fondů EU je pro OPLZZ vyčleněno celkem 1,84 mld. €, což činí přibližně 6,80 % veškerých prostředků určených z fondů
EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,32 mld. €.11

4.8.2. Příjemci podpory
• Poskytovatelé sociálních služeb
• Vzdělávací a poradenské organizace
• Zaměstnavatelé
• Orgány státní správy
• Kraje, obce, svazky obcí a jejich asociace
• Orgány služeb zaměstnanosti

4.8.3. Oblasti podpory
OP Lidské zdroje a zaměstnanost obsahuje 6 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky. Ty jsou dále konkretizovány
prostřednictvím tzv. oblastí podpor, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.
Operační program byl schválen Evropskou komisí dne 16. 10. 2007.

Prioritní osa 1 – Adaptabilita
Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 525,4 mil. €, tj. 28,6 % OPLZZ.
Např. další profesní vzdělávání podporované zaměstnavateli, tvorba nových vzdělávacích programů pro zaměstnance včetně přípravy
podnikových lektorů a instruktorů, uplatňování pružných forem organizace práce apod.
11

http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/OP-Lidske-zdroje-a-zamestnanost
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Prioritní osa 2 – Aktivní politika trhu práce
Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 605,8 mil. €, tj. 33,0 % OPLZZ.
Např. rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání, bilanční a pracovní diagnostika, podpora veřejně prospěšných prací a krátkodobých
pracovních příležitostí, zajištění odborné praxe, podpora nových forem zaměstnání pro uplatnění žen a mladých lidí na trhu práce,
podpora začínajícím OSVČ, rozvoj speciálních doškolovacích programů pro pracovníky sítě bilančně diagnostických pracovišť pro
potřeby služeb zaměstnanosti, tvorba, realizace a rozšíření specifických integrovaných školících programů pro společenskou
(pracovní) integraci uchazečů o zaměstnání ohrožených sociální exkluzí, podpora institucionálního a metodického zázemí pro rozvoj
systémů předvídání změn na trhu práce a zvládání postupných i náhlých změn v zaměstnanosti apod.

Prioritní osa 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti
Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 398,6 mil. €, tj. 21,7 % OPLZZ.
Např. poskytování sociálních služeb a podpora dalších nástrojů, které vedou k sociálnímu začleňování a k prevenci sociálního
vyloučení, transformace pobytových zařízení pro cílové skupiny osob, zavádění procesu zvyšování kvality, kontroly a zajištění
dostupnosti sociálních služeb, vzdělávací programy, kurzy, odborné vzdělávání pro sociálně vyloučené, poradenské programy
k aktivizaci a motivaci sociálně vyloučených při vyhledávání zaměstnání, poradenství pro zaměstnavatele v oblasti netradičních
zaměstnání pro ženy, nediskriminačního přístupu, zpřístupnění nabídky dalšího vzdělávání, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace pro
ženy, rozvoj distančních forem vzdělávání apod.

Prioritní osa 4 – Veřejná správa a veřejné služby
Na prioritní osu 4 je z fondů EU vyčleněno 195,1 mil. €, tj. 10,6 % OPLZZ.
Např. zefektivnění řízení lidských zdrojů ve veřejné správě včetně vzdělávání zaměstnanců úřadů veřejné správy, politiků včetně
zastupitelů územních samosprávných celků, metodiků a školitelů pro veřejnou správu, aplikace moderních metod zvyšování
výkonnosti, kvality a transparentnosti veřejné správy a veřejných služeb apod.

Prioritní osa 5 – Mezinárodní spolupráce
Na prioritní osu 5 je z fondů EU vyčleněno 39,0 mil. €, tj. 2,1 % OP LZZ
Např. výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi členskými státy v otázkách týkajících se věcného zaměření ESF, vznik tématických
sítí, zaměřených na řešení specifického problému apod.

Prioritní osa 6 – Technická pomoc
Na prioritní osu 6 je z fondů EU vyčleněno 73,5 mil. €, tj. 4,0 % OP LZZ
Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení OP VaVpI, výběr projektů, monitoring
projektů a programu, zpracování studií a analýz, publicita programu, podpora schopnosti potenciálních příjemců čerpat finanční
prostředky z programu apod.
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4.8.4. Čerpání v OP Lidské zdroje a zaměstnanost
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Graf 9 – Čerpání OP LZZ dle krajů v mil. Kč
V OP Lidské zdroje a zaměstnanost mířila většina alokovaných prostředků do Prahy, a to z důvodu realizace velkých, národních projektů.
Důležité je, že Ústecký kraj je v tomto OP také úspěšný, realizuje projekty ve výši 2 529,8 mil. Kč.

4.8.5. Monitorovací indikátory
Kód
Druh
národního indikátoru
číselníku

Název indikátoru

Měrná jednotka a vymezení

Kvantifikace
Počáteční
stav (2005)

Zdroj dat

Cílová hodnota
(2015)

Vstup

Celkový rozpočet na program (bez
TA)

EUR

---

2 086 036 041 €

OPLZZ

Vstup

Celková výše proplacených
prostředků

EUR

---

---

MPSV

07.41.00

Výstup

Počet podpořených osob

Počet osob (v členění dle 4. 13. 1)

---

1 068 000

MPSV –
(OP LZZ)

Výsledek
CORE 01
CORE 03

Počet vytvořených pracovních míst
• celkem
• z toho ženy

Počet pracovních míst vytvořených
v rámci OPLZZ

---

07.01.00
07.01.02
07.46.13

Výsledek

Počet úspěšných absolventů
kurzů – celkem

Počet podpořených osob,
které získaly kvalifikaci/doklad
o kvalifikaci (členění klienti/
poskytovatelé služeb)

---

733 000

MPSV –
(OPLZZ)

07.46.16

Výsledek

Podíl úspěšně podpořených osob

Podíl podpořených osob
v zaměstnání nebo dalším
vzdělávání 6 měsíců po ukončení
podpory (členění klienti/
poskytovatelé služeb) v %

---

60 %

Hodnotící
studie

Dopad

Míra zaměstnanosti 15-64
• celkem
• muži
• ženy

Podíl zaměstnaných osob ve věku
15–64 let na celkové populaci
15–64 (%)

65.3 %
73,9 %
56,7 %

Průměr 15
nejlepších zemí EU

CSU (VŠPS)

07.22.00
07.22.01
07.22.02

35 000
19 000

MPSV –
(OPLZZ)
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Kód
Druh
národního indikátoru
číselníku
07.27.00
07.27.01
07.27.02
07.24.00

06.41.05
06.41.07

Název indikátoru

Měrná jednotka a vymezení

Kvantifikace
Počáteční
stav (2005)

Dopad
Lisabon

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti
• celkem
• muži
• ženy

Podíl dlouhodobě nezaměstnaných
(12 a více měsíců) na celkovém
počtu ekonomicky aktivních ve věk.
skupině 15-64 let v %

Dopad

Diferenciace regionální míry
nezaměstnanosti

Dopad

Míra účasti zaměstnaných na
dalším vzdělávání (24-65 let)
• celkem
• ženy

4,1 %
3,2 %
5,2 %

Zdroj dat

Cílová hodnota
(2015)
Snížení o 20 %, tj. o
0,82 p.b.
0,65 p.b.
1,04 p.b.

MPSV ČSÚ
Eurostat

Diferenciace měřená variačním
46,9%
koeficientem za regiony NUTS 2 v %
vč. Prahy

Snížení o 10 % , tj.
o 4,69 p.b.

CSU

Podíl obyvatel ve věku 25-64,
5,9 %
účastnících se dalšího vzdělávání na 6,4 %
populaci ve věku 25-64 v %

10 %

ČSÚ

Tab. 11 – Monitorovací indikátory OP LZZ (program)

4.9. Operační program Technická pomoc
4.9.1. Základní informace
Operační program Technická pomoc (OPTP) je určen k podpoře jednotného přístupu na národní úrovni pro zajištění aktivit efektivního
řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování realizace Národního strategického referenčního rámce (NSRR), který zastřešuje aktivity
politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR v letech 2007–2013.
OPTP spadá mezi vícecílové tematické operační programy. Větší část programu je financována z prostředků cíle Konvergence, menší část
z prostředků cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Pro oba cíle je z fondů EU a ze státního rozpočtu vyčleněno celkem
0,229 mld. €.
OPTP doplňuje ostatní operační programy, které mají pro své efektivní řízení také prostředky na technickou pomoc. OPTP jim poskytuje
technickou podporu na centrální úrovni, zajišťuje koordinovaný přístup při řízení operačních programů a zabezpečuje realizaci aktivit
souvisejících s řízením operačních programů s přesahem napříč všemi operačními programy, například zajištění publicity fondů EU nebo
vzdělávání implementačních struktur na národní úrovni a u horizontálních témat.
OPTP tvoří 8 prioritních os, čtyři jsou určeny pro cíl Konvergence a čtyři pro Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Všechny
tyto prioritní osy jsou rozděleny do totožných oblastí podpory vymezujících, jaké typy aktivit mohou být v rámci příslušné oblasti
podpory podpořeny.12

4.9.2. Příjemci podpory
• Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (odbor řízení a koordinace NSRR, odbor publicity EU, odbor správy monitorovacího systému, odbor
Řídícího orgánu OPTP, oddělení vzdělávání NSRR, odbor evropských záležitostí)
• Ministerstvo financí ČR (Platební a certifikační orgán, Auditní orgán, AFCOS)
• příslušné orgány zajišťující funkce pověřených auditních subjektů
• Centrum pro regionální rozvoj ČR

4.9.3. Oblasti podpory
Technická pomoc implementace NSRR pro cíl Konvergence
Na cíl 1 je z fondů EU a ze státního rozpočtu vyčleněno celkem 225,6 mil. €, tj. 98,41 % OPTP.

12

http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/Operacni-program-Technicka-pomoc
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Technická pomoc implementace NSRR pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
Na cíl 2 je z fondů EU a ze státního rozpočtu vyčleněno celkem 3,6 mil. €, tj. 1,59 % OPTP.

Přehled prioritních os pro cíle 1 a 2:
Prioritní osy pro cíl 1 i 2 jsou obsahově zcela shodné.

Prioritní osa 1a a 1b Podpora řízení a koordinace
Cíl: Zabezpečit metodickou a koordinační roli politiky hospodářské a sociální soudržnosti programového období 2007–2013 na základě
jednotného implementačního prostředí, transparentního a efektivního finančního řízení. Specifickým úkolem je zabezpečení procesů
směřujících k jednotné realizaci NSRR, zajištění postupů spojených s kontrolou a auditem provádění operačních programů, koordinace
institucí zapojených do oblasti hospodářské a sociální soudržnosti a příprava nového programového období 2014+.
• 1.1a a 1.1b Řízení implementace NSRR
• 1.2a a 1.2b Finanční řízení, kontrola a audit
• 1.3a a 1.3b Řízení a koordinace HSS
• 1.4a a 1.4b Příprava nového programového období 2014+

Prioritní osa 2a a 2b Monitorování
Cíl: Zabezpečit fungující monitorovací systém pro řízení, monitorování a hodnocení programů a projektů a elektronický přenos dat
na základě jednotného, centrálního informačního systému, okamžitého přístupu k datům a kvalitního operativního prostředí pro
monitorování a to nejen pro potřeby programového období 2007-2013, ale také definování potřeb a příprava zabezpečení monitorovacího
systému na programové období 2014+.
• 2.1a a 2.1b Monitorovací systém

Prioritní osa 3a a 3b Administrativní a absorpční kapacita
Cíl: Dosáhnout zlepšení kvality, zvýšení relevance, efektivnosti, konzistence, posílení strategického využívání pomoci poskytované
z fondů EU a zlepšení implementace operačních programů na základě podpory a budování administrativní a absorpční kapacity.
• 3.1a a 3.1b Podpora administrativních struktur včetně profesního vzdělávání
• 3.2a a 3.2b Podpora absorpční kapacity

Prioritní osa 4a a 4b Publicita
Cíl: Dosáhnout zvyšování úrovně povědomí veřejnosti o existenci, účelu a cílech politiky evropské hospodářské a sociální soudržnosti
v ČR i obecné rovině, podněcovat k dalšímu zájmu o příležitosti a reálné přínosy realizace jednotlivých operačních programů v ČR včetně
zajištění povědomí odborné i laické veřejnosti o aktivitách směřujících k přípravě programového období 2014+.
• 4.1a a 4.1b Aktivity pro informování a publicitu
• 4.2a a 4.2b Správa nástrojů komunikace a řízení komunikačního plánu OPTP (KoP OPTP)
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4.9.4. Čerpání v OP Technická pomoc
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Graf 10 – Čerpání OPTP dle krajů v mil. Kč

Převážná většina prostředků určených pro OP Technická pomoc směřuje do Prahy. Důvodem je skutečnost, že čerpání probíhá převážně
na jednotlivých ministerstvech. Prostředky do ostatních krajů jsou určeny do úřadů regionálních rad pro realizaci regionálních operačních
programů.

4.10. Programy Evropské územní spolupráce
Mezi tyto programy patří OP Meziregionální spolupráce (Interreg IVC), OP Nadnárodní spolupráce, ESPON 2013, INTERACT II a Cíl 3 na
podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013. U uvedených programů bylo možné získat relevantní údaje k projektům financovaným
z programu Interreg IVC a Cíl 3 ČR – Sasko, které jsou rozpracovány v tabulce č.13 a č.14. U ostatních projektů jsou uvedeny pouze
základní informace.

4.10.1. Operační program Meziregionální spolupráce
4.10.1.1. Základní informace
Operační program Meziregionální spolupráce je společný pro všechny členské státy EU, Norsko a Švýcarsko.
Zaměřuje se na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných orgánů na regionální a místní úrovni s cílem
výměny a přenosu zkušeností a zajištění společného rozvoje přístupů a nástrojů, které zlepší účinnost politiky regionálního rozvoje.
Hlavními oblastmi spolupráce jsou inovace a znalostní ekonomika, životní prostředí a ochrana před riziky.
Realizovány jsou dva typy projektů: výměna zkušeností (tzv. Regionální iniciativy – TYP 1) aktérů na regionální a místní úrovni ve
vymezených oblastech za účelem označení nejlepších postupů a vývoje nových nástrojů a přístupů, které jsou pak přejímány do praxe.
Druhým typem projektů je přenos zkušeností (tzv. Fast track – TYP 2) prostřednictvím spolupráce v sítích, kde budou zkušenější regiony
v příslušné oblasti předávat své zkušenosti méně zkušeným regionům.13

13

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f7d48c79-532a-407a-b373-95bd79035231/OP-Meziregionalni-spoluprace
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4.10.1.2. Příjemci podpory
• veřejné orgány
• instituce s charakterem veřejných orgánů na regionální a místní úrovni

4.10.1.3. Oblasti podpory
OPMS obsahuje 3 priority rozdělující operační program na logické celky specifikující, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné
prioritě podpořeny.
Operační program byl schválen Evropskou komisí dne 11. 9. 2007.

Priorita 1 – Inovace a znalostní ekonomika
Na prioritu 1 je z fondů EU vyčleněno 176,7 mil. €, tj. 55,0 % OPMS
Např. strategická spolupráce pro optimalizaci/zvýšení využívání nových technologií přátelských k životnímu prostředí, výměna
zkušeností při restrukturalizaci regionů závislých na tradičním průmyslu, shromáždění a přenos dobrých zkušeností na vědecké parky,
inovační centra, podnikatelské inkubátory nebo klastry, spolupráce v oblasti finanční pomoci malým a středním podnikům a v oblasti
rozvoje rizikového kapitálu, podpora ekonomické diverzifikace venkovských oblastí, výměna informací o vývoji veřejných služeb
založených na ICT pro zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti obchodu a podnikání, výměna nejlepších postupů při zaškolování
a udržení výzkumných pracovníků, společné aktivity pro zlepšení pracovního trhu s účastí diskriminovaných skupin, jakými jsou ženy
a starší pracovníci apod.

Priorita 2 – Životní prostředí a ochrana před riziky
Na prioritu 2 je z fondů EU vyčleněno 125,3 mil. €, tj. 39,0 % OPMS
Např. výměna zkušeností se zvyšováním povědomí a krizovým plánováním v oblastech, jakými jsou komplikovaně postavené přehrady,
seizmické oblasti, oblasti náchylné k povodním atd., výměna zkušeností s řešením znečištění ovzduší, strategie pro zlepšení kvality
dodávek vody a její úpravy včetně spolupráce v oblasti hospodaření s vodou, výměna zkušeností pro zlepšení hospodaření s odpady,
podpora druhů nebo ochrany prostředí jejich přirozeného výskytu, které dostaly prioritu v rámci Natura 2000, sdělování znalostí
a zkušeností týkajících se vozidel s nízkou spotřebou paliva a nových technologií pohonu ke snížení emisí, informační systémy pro lepší
řízení dopravního provozu a zlepšení průběhu dopravy a pro zlepšení monitorování údajů o městské dopravě, rozvoj a výměna společných
strategií pro propagaci kulturního majetku jako potenciálu pro ekonomický rozvoj regionů s důrazem na udržení cestovního ruchu apod.

Priorita 3 – Technická pomoc
Na prioritu 3 je z fondů EU vyčleněno 19,3 mil. €, tj. 6,0 % OPMS
Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení OPMS, projektová asistence, organizace
vyhodnocování projektů, monitorování projektů, finanční řízení programu a finanční kontrola, zpracování analýz, studií, zpráv, zajištění
propagace apod.
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4.10.1.4. Projekty realizované v Ústeckém kraji – Interreg IV C
Project title

Type of Intervention

Priority

Sub Theme

Institution original

ERDF Funding

Sustainable Urban Goods logistics
Achieved by Regional and local
policies

1: Regional Initiative
Project

2: Environment and
risk prevention

Energy and sustainable
transport

Statutarni mesto Usti
nad Labem

193.791,50

Renewable Energy Regions
Network

1: Regional Initiative
Project

2: Environment and
risk prevention

Energy and sustainable
transport

Ústecký kraj

110.041,00

Improving Innovation Capacity in
European Chemical Clusters

1: Regional Initiative
Project

1: Innovation and the
knowledge economy

Innovation, research
and technology
development

Ústecký kraj

86.700,00

Cultural Routes Entrepreneurship
and Technologies Enhancement

1: Regional Initiative
Project

1: Innovation and the
knowledge economy

the Information Society

Ustecky kraj

89.753,20

Geomatics Rural Information
Society Initiative PLUS

1: Regional Initiative
Project

1: Innovation and the
knowledge economy

the Information Society

RRA Ústeckého kraje,
a.s.

78.751,65

Tab. 12 – Projekty Interreg IV C

V Ústeckém kraji bylo z programu Meziregionální spolupráce realizováno prostřednictvím programu Interreg IV C pět projektů. Ty byly
financovány z ERDF celkovou částkou 559 037,35 EUR. Všichni příjemci z Ústeckého kraje byli v těchto projektech vedeni jako partneři.

4.10.2. Operační program Nadnárodní spolupráce
4.10.2.1. Základní informace
Operační program Nadnárodní spolupráce (OPNS) je rozdělen do několika zón. Česká republika patří do zóny Střední Evropa a OP Nadnárodní
spolupráce sdílíme s Rakouskem, Polskem, částí Německa, Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí
s částí Ukrajiny. Řídícím orgánem OPNS je Amt der Wiener Landesregierung v Rakousku, v České republice je Národním koordinátorem
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
OPNS je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
Zaměřuje se na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných orgánů s cílem výměny a přenosu zkušeností
především v oblastech inovací, dopravní dostupnosti, životního prostředí a zvyšování atraktivity měst a regionů.
Účelem spolupráce je zajištění dostupnosti znalostí a nástrojů pro vytváření partnerství, aby se předešlo zbytečnému opakování činností
a objevování již objeveného. Podporováno bude vytváření partnerství a sítí podporujících dosahování konkrétních výstupů a výsledků,
které přímo vedou ke konkrétním budoucím iniciativám a investicím.14

4.10.2.2. Příjemci podpory
• veřejné úřady
• instituce svým charakterem rovnocenné veřejným orgánům
• soukromé subjekty

4.10.2.3. Oblasti podpory
OPNS obsahuje 5 priorit rozdělujících operační program na logické celky. Ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí
intervence, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.
Operační program byl schválen Evropskou komisí dne 3. 12. 2007.

14

http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-Nadnarodni-spoluprace
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Priorita 1 – Usnadňování/umožňování inovace ve Střední Evropě
Na prioritu 1 je z fondů EU vyčleněno 49,2 mil. €, tj. 20,0 % OPNS.
Např. podpora nadnárodních klastrů v klíčových kompetenčních oblastech, společný vývoj a implementace inovačních strategií
v nadnárodních oblastech, spolupráce inkubátorů v regionech, kde upadá průmysl, budování nadnárodních sítí mezi institucemi
terciárního vzdělávání a výzkumnými institucemi, podpora nadnárodní spolupráce mezi školicími zařízeními a organizacemi působícími
na trhu pracovních sil, budování a zdokonalování nadnárodních vzdělávacích a školicích sítí ve vyšším či celoživotním vzdělávání apod.

Priorita 2 – Zlepšování dostupnosti Střední Evropy a v rámci ní
Na prioritu 2 je z fondů EU vyčleněno 63,9 mil. €, tj. 26,0 % OPNS.
Např. vybudování nadnárodního znalostního centra v železniční dopravě a vypracování nadnárodního akčního plánu technické
harmonizace a interoperability železniční sítě během následujících patnácti let, podpora využití různých způsobů dopravy a schopnosti
užívat části nebo zařízení jiného dopravního systému (silniční, železniční, říční/námořní, letecká doprava), společný vývoj nadnárodních
ICT logistických nástrojů, zvyšování kvality a atraktivity městské hromadné dopravy, podpora vývoje moderních technologických řešení
pro řízení dopravy, využívání ICT pro omezování nutnosti mezinárodního cestování (videokonference, řízení dodavatelského řetězce)
apod.

Priorita 3 – Odpovědné užívání životního prostředí
Na prioritu 3 je z fondů EU vyčleněno 63,9 mil. €, tj. 26,0 % OPNS.
Např. rekultivace degradovaných oblastí, např. bývalých důlních oblastí, kontaminovaných stanovišť a opuštěných periferií měst,
příprava investic v oblasti vodohospodářství, vypracování strategií pro ochranu před nebezpečím a společný plán pro řízení rizik, příprava
investic pro energeticky úsporná opatření na velkých sídlištích, podpora komunálních technologií v oblasti odpadového hospodářství,
zásobování vodou apod.

Priorita 4 – Zvyšování konkurenceschopnosti a atraktivity měst a regionů
Na prioritu 4 je z fondů EU vyčleněno 54,1 mil. €, tj. 22,0 % OPNS.
Např. vytvoření nadnárodní sítě spolupráce mezi městy a regiony za účelem optimalizace společného využívání infrastruktury,
služeb, možností pro využití volného času a rekreačních zařízení, vytváření inovačních řešení v oblasti poskytování služeb a v oblasti
přizpůsobování a zajištění klíčových služeb a infrastruktury (systém zdravotní péče, voda, bydlení, atd.), vytváření řešení adaptace
měst a regionů na potřeby znevýhodněných skupin obyvatelstva, navazování spolupráce mezi historickými místy a muzei, nadnárodní
spolupráce při přípravě investicí do kulturních hodnot ve Střední Evropě apod.

Priorita 5 – Technická pomoc
Na prioritu 5 je z fondů EU vyčleněno 14,8 mil. €, tj. 6,0 % OPNS.
Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení OPNS, informační a poradenské služby
poskytované potenciálním žadatelům a realizátorům projektů, posuzování žádostí, sledování a kontrola projektů, monitorování
programu, zpracování tématických hodnocení, studií, zpráv a průzkumů, zajištění publicity programu apod.
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4.10.3. ESPON 2013
4.10.3.1. Základní informace
OP ESPON zajišťuje výzkum v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje. Cílem programu je poskytovat informace, analýzy,
scénáře, mapy, databáze, indikátory atp., které přispívají k harmonickému rozvoji oblastí, regionů, větších územích celků. Odhalování
územního kapitálu a potenciálu pro rozvoj regionů a větších území napomáhá k evropské konkurenceschopnosti, územní spolupráci
a udržitelnému a vyváženému rozvoji. Zkratka ESPON (European Spatial Planning Observation Network) znamená česky Evropská
monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost.
Zapojení se do programu napomáhá také navazování kontaktů mezi odborníky a výměnu zkušeností v rámci mezinárodní vědecké
komunity.
Vzhledem k tomu, že jedním z cílů obsažených v Evropské ústavě je územní soudržnost, která vyžaduje další znalosti založené na
výzkumu a konkrétní formulace pro její uskutečňování, je program ESPON 2013 zaměřen na průběžné získávání a aktualizování informací
o územním rozvoji tak, aby mohla být formulována doporučení založená na znalostech a vztahující se k rozhodnutím, jež jsou přijímána
na politické úrovni.
Program ESPON je unikátní co do tematického rozsahu i celoevropského zaměření výzkumu. Všechny informace – např. textové (databáze)
i grafické (mapy, GIS) – vycházející z jednotlivých dosud realizovaných projektů jsou bezplatně dostupné ve formě závěrečných zpráv na
oficiálních stránkách programu.
Program tedy může využít a při své práci uplatnit široký okruh uživatelů pracujících s informacemi a daty, zejména však tvůrci politik,
úředníci, výzkumníci, učitelé, studenti.15

4.10.3.2. Příjemci podpory
Projektovým partnerem = vhodným žadatelem (z členského státu ESPON) může být veřejná organizace (např. ministerstvo, kraj, obce),
veřejnoprávní instituce i soukromé subjekty. Soukromé subjekty jsou v OP zapojeny od poloviny r. 2009.
Projektovým partnerům z vybrané nadnárodní projektové skupiny je hrazeno 100 % uznatelných nákladů na projekt. Přidělené dotace
zahrnují příspěvky z ERDF, členských států EU a partnerských států EU.
Jednotlivých projektů, jejichž celkový rozpočet převyšuje 200 000 EUR, se účastní minimálně tři projektoví partneři (PP) z různých
členských a partnerských zemí, kdy jeden z nich je vedoucím partnerem. Vedoucí partner a projektoví partneři tvoří nadnárodní
projektovou skupinu (Transnational Project Group – TPG). Projektu s nižším finančním limitem než 200 000 EUR se může zúčastnit
pouze jeden subjekt.

4.10.3.3. Oblasti podpory
Program ESPON 2013 je členěn na pět priorit podle programové strategie a definovaných záměrů. V pořadí první čtyři z nich jsou
tematické – určují zaměření jednotlivých projektů.

Priorita 1 – Aplikovaný výzkum územního rozvoje, konkurenceschopnosti a soudržnosti: Posouzení evropských
územních trendů, perspektiv a dopadů politik
Výsledky získané v rámci Priority 1 rozšíří a prohloubí existující znalostní bázi k evropskému územnímu rozvoji, poskytnutou převážně
programem ESPON 2006. Nová znalostní báze zlepší informace a povědomí o územních trendech, perspektivách a dopadech politiky.
Aplikovaný výzkum může odrážet různé územní entity, nejčastěji evropského, národního nebo regionálního a různého územního typu.
Výsledky budou odrážet současné znalosti týkající se vědy a umožní praktické použití.

15

http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/ESPON-2013
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Tématický rámec pro aplikovaný výzkum je organizován ve třech tématických osách:
1) Územní rozvoj a konkurenceschopnost regionů, městských a venkovských území
2) Územní spolupráce
3) Územní dopad politik EU
Zapojené subjekty: veřejné, veřejnoprávní, soukromé

Priorita 2 – Cílená analýza založená na poptávce uživatelů: Evropská perspektiva rozvoje různých typů území
Výsledky získané v rámci Priority 2 budou zahrnovat evropské perspektivy územního rozvoje pro zvýraznění územního potenciálu
příslušného území. Cílem je také inspirovat tvorbu strategií a plánovacích procesů a stimulovat vznik nových nápadů na projekty. Tato
priorita má nastavena 2 kola vedoucí k realizaci projektů:
1. kolo: Výzva k vyjádření zájmu (tzv. Expresion of Interrest – EoI). EoI znamená vytvoření výzkumného zadání projektu – navrhnutí
tématu výzkumu – žadatelem. Následně, pokud bude projekt vybrán, postoupí do další výzvy. Na návrhu se podílí stanovená
TPG regionálních orgánů jako uživatelů výsledků výzkumu, rozpočet projektu se nevytváří.
2. kolo: Výzva k předkládání návrhů. V tomto kole budou k projektům vybrána nelepší výzkumná TPG (odlišná od TPG v 1. kole). Tato TPG
bude realizovat projekt a úzce spolupracovat s TPG uživatelů z 1. kola – s tvůrci projektu. Rozpočet je součástí žádosti.
Hlavní typy činností v rámci této priority:
1) Integrované studie a tématická analýza
2) Znalostní podpora experimentálních a inovativních činností
3) Společné akce související s jinými programy strukturálních fondů
Zapojené subjekty:
1. Výzva k vyjádření zájmu:
• Veřejné orgány podílející se na procesu realizace Politiky soudržnosti, cíle Územní soudržnosti, strategií Národního strategického
referenčního rámce a aspektů programů Strukturálních fondů v rámci cíle Konvergence a konkurenceschopnost. Orgány odpovědné za
realizaci programů Strukturální fondů 2007 – 2013 (Typ činnosti 1).
• Skupiny veřejných orgánů na regionální/místní úrovni zastupujících regiony a/nebo města a to pouze ze zemí EU a partnerských států
OP (Typ činností 1,2).
2. Výzva k předkládání návrhů: veřejné, veřejnoprávní, soukromé.

Priorita 3 – Vědecká základna a nástroje: Územní indikátory a data, analytické nástroje a vědecká podpora
Mezi podporované aktivity v rámci Priority 3 bude patřit použití dat a nástrojů ESPON při tvorbě politiky na různých úrovních. Pozornost
bude také věnována přístupnosti, spolehlivosti a pravidelným aktualizacím těchto aplikací. Monitorováním územního rozvoje bude
především podpořeno zaznamenávání rozvoje jednotlivých území a evropského kontinentu jako takového.
Hlavní typy činností:
1) Databáze a vývoj dat ESPON
2) Územní indikátory/data a analytické nástroje
3) Systém územního monitorování a správy
4) Cílené činnosti pro aktualizaci indikátorů a map
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Zapojené subjekty: Veřejné, veřejnoprávní, soukromé

Priorita 4 – Kapitalizace, vlastnictví a účast: Výstavba kapacit, dialog a síťové propojení
K dosažení konkrétních záměrů v rámci této priority byly identifikovány jako vhodné následující typy činností:
1) Média a publikace
2) Evropské semináře a pracovní setkání
3) Nadnárodní síťové činnosti
Zapojené subjekty: Národní kontaktní místa

Priorita 5 – Technická pomoc: Analytická podpora komunikace.

4.10.4. INTERACT II
Důraz je kladen na externí komunikaci a posílení šíření dosažených výsledků. Zdrojem informací a komunikačním systémem pro program
INTERACT II je internetová databáze a intranet. Program INTERACT II institucionálně spolupracuje např. s Výborem regionů a s programy
ESPON a URBACT. V rámci programu INTERACT II nejsou realizovány nové projekty.
Operační program INTERACT II byl schválen Evropskou komisí 4. prosince 2007.16

4.10.5. C íl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007–2013 mezi Svobodným státem Sasko
a Českou republikou
4.10.5.1. Základní informace
Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko je určen pro české kraje Karlovarský, Ústecký a Liberecký, z německé strany
jde o regiony Vogtlandkreis, Aue-Schwarzenberg, Annaberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Freiberg, Weißeritzkreis, Sächsische Schweiz,
Bautzen, Löbau-Zittau, Zwickauer Land, Stollberg, Mittweida, Meißen, Kamenz, Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Saale-Orla-Kreis,
Greiz a statutárních měst Zwickau, Chemnitz, Dresden, Görlitz, Hoyerswerda a Plauen.
Řídícím orgánem OP ČR – Sasko je Saské státní ministerstvo hospodářství a práce, v České republice za něj má coby Národní orgán
zodpovědnost Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. OP ČR – Sasko je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
Tento OP spadá mezi regionální operační programy v cíli Evropská územní spolupráce a je pro něj z fondů EU vyčleněno 207,40 mil. €,
které mají být z českých a německých národních veřejných zdrojů doplněny o 36,60 mil. €. Pro českou stranu je z fondů EU plánováno
67,20 mil. € (cca 1,89 mld. Kč), což činí přibližně 0,25 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku.
Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí, podporu rozvoje přeshraniční
infrastruktury i služeb cestovního ruchu, podporu budování infrastruktury a poskytování služeb v oblasti vzdělávání a sociální integrace,
podporu spolupráce hospodářských subjektů a transferu technologií, podporu přeshraniční spolupráce územních samospráv na obou
stranách hranice.
V případě operačních programů přeshraniční spolupráce je důležitý přeshraniční dopad projektu, kdy přínos z realizace projektu musí
mít prokazatelně obě strany hranice. Projekty musí dále zahrnovat příjemce z obou zemí, kteří spolupracují nejméně dvěma z těchto
způsobů: společná příprava, společné provádění, společné využívání pracovníků a společné financování.17

17

http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/Cil-3-na-podporu-preshranicni-spoluprace-2007---20
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4.10.5.2. Příjemci podpory
• územní samospráva, její organizační složka a příspěvková organizace
• stát
• organizační složka státu a příspěvková organizace
• státní podnik
• neziskové organizace
• komory
• školy a školská zařízení
• veřejné výzkumná instituce
• Správa železniční dopravní cesty
• akciová společnost a společnost s ručením omezeným

4.10.5.3. Oblasti podpory

OP ČR – Sasko obsahuje 4 prioritní osy rozdělující operační program na logické celky. Ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím
tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.
Operační programy jsou nyní posuzovány Evropskou komisí. Následující příklady podporovaných projektů je proto nutné brát jako
nezávazné, protože operační programy ještě mohou doznat na základě připomínek Evropské komise změn.

Prioritní osa 1 – Rozvoj rámcových společenských podmínek v dotačním území
Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 96,6 mil. €, tj. 46,6 % OP ČR – Sasko.
Např. zvýšení propustnosti hranice se zaměřením na ekologickou dopravu, budování společných databází a informačních a komunikačních
sítí, výstavba infrastruktury pečovatelských služeb, péče o seniory a děti, postižené osoby, rozvoj společných přeshraničních regionálních
územních plánů, spolupráce mezi lokálními a regionálními aktéry a mezi správními orgány, podpora vzdělávací, sociální a socio – kulturní
spolupráce, budování informačních systémů a společná cvičení v oblasti požární ochrany, záchranářství, předcházení environmentálním
a technologickým rizikům apod.

Prioritní osa 2 – Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu
Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 62,2 mil. €, tj. 30,0 % OP ČR – Sasko
Např. podpora výzkumu a technologického rozvoje, zlepšení úrovně infrastruktury cestovního ruchu, zlepšení společné nabídky
cestovního ruchu apod.

Prioritní osa 3 – Zlepšení situace přírody a životního prostředí
Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 36,1 mil. €, tj. 17,4 % OP ČR – Sasko
Např. ochrana a rozvoj přírody a krajiny, rozvoj odpadové a surovinové politiky, posílení ekologického uvědomění, zlepšení protipovodňové
ochrany, zlepšení základní technické ekologické infrastruktury (především u zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod)
a ekosystémů vodních toků apod.
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Prioritní osa 4 – Technická pomoc
Na prioritní osu 4 je z fondů EU vyčleněno 12,4 mil. €, tj. 6,0 % OP ČR – Sasko
Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení OP ČR – Sasko, výběr projektů, monitoring
projektů a programu, překladatelské práce a tlumočnické služby, poradenství a poskytování informací apod.

V Ústeckém kraji bylo ve sledovaném období v Cíli 3 schváleno celkem 100 projektů v celkové výši dotace ERDF 29 526 tis. EUR (viz tab.
19). Nejvíce projektů bylo schváleno v prioritní ose 1 (celkem 64), v prioritních osách 2 a 3 to pak bylo po osmnácti projektech. Seznam
všech schválených projektů je uveden v příloze 3 tohoto dokumentu.

Schválené projekty – Cíl 3
Prioritní osa

Počet projektů

Celková částka ERDF (EUR)

1. Rozvoj rámcových společenských podmínek v dotačním území

64

17 073 267

2. Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu

18

7 214 588

3.Zlepšení situace přírody a životního prostředí

18

5 238 235

100

29 526 090

CELKEM
Tab. 13 – Projekty Cíl 3
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5

Ústecký kraj –
Vyhodnocení typu žadatelů
a srovnání jednotlivých oblastí

Alokace a čerpání na roky 2007–2013 podle operačních programů
Operační program

Fond

EUR

Kč

Čerpání

Čerpání
Ústecký kraj

Podíl na
alokaci v %

Podíl na
čerpání v %

Podnikání a inovace

ERDF

3 041 312 546

76 032 813 650

65 292 743 457

4 168 983 070

5,48

6,39

Výzkum a vývoj pro inovace

ERDF

2 070 680 884

51 767 022 100

47 676 129 441

811 112 677

1,57

1,70

Životní prostředí

ERDF + FS

4 917 867 098

122 946 677 450

43 243 544 042

1 551 646 861

1,26

3,59

702 482 212

17 562 055 300

x

x

x

x

FS

4 215 384 886

105 384 622 150

x

x

x

x

ERDF + FS

5 759 081 203

143 977 030 075

119 326 553 947

15 340 008 676

10,65

12,86

ERDF

1 155 443 650

28 886 091 250

x

x

x

x

ERDF
Doprava

4 603 637 553

115 090 938 825

x

x

x

x

Integrovaný operační program ERDF

FS

1 582 390 162

39 559 754 050

30 782 182 952

1 837 942 131

4,65

5,97

Regionální operační programy ERDF

4 659 031 986

116 475 799 650

90 602 394 945

9 149 620 199

7,86

10,10

Střední Čechy

ERDF

559 083 839

13 977 095 975

11 774 826 125

0

0

0

Jihozápad

ERDF

619 651 254

15 491 281 350

12 837 489 686

0

0

0

Severozápad

ERDF

745 911 021

18 647 775 525

14 386 713 676

9 149 620 199
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Jihovýchod

ERDF

704 445 636

17 611 140 900

14 413 628 023

0

0

0

Severovýchod

ERDF

656 457 606

16 411 440 150

13 987 965 871

0

0

0

Moravskoslezsko

ERDF

716 093 217

17 902 330 425

12 573 175 527

0

0

0

Střední Morava

ERDF

657 389 413

16 434 735 325

10 628 596 037

0

0

0

Technická pomoc

ERDF

247 783 172

6 194 579 300

3 412 390 143

21 994 326

0,36

0,64

Lidské zdroje a zaměstnanost

ESF

1 837 421 405

45 935 535 125

40 140 829 785

2 529 844 958

5,51

6,30

Vzdělávání pro
konkurenceschopnost

ESF

1 828 714 781

45 717 869 525

38 890 401 010

2 387 569 999

5,22

6,14

Praha – Konkurenceschopnost ERDF

234 936 005

5 873 400 125

5 099 379 068

0

0,00

0,00

Praha – Adaptabilita

108 385 242

2 709 631 050

2 186 144 884

0

0,00

0,00

486 652 693 674 37 798 722 897

5,75

7,77

CELKEM

ESF

26 287 604 484 657 190 112 100

Tab. 14 – Alokace a čerpání na roky 2007—2013 podle OP

Pro Českou republiku byla na počátku programovacího období určena částka ve výši 26 287,6 mil. EUR, což je při přepočtu kurzem 25 Kč/
EUR 657 190,1 mil. Kč. Doposud bylo vyčerpáno 486 652,7 mil. Kč, z toho v Ústeckém kraji 37 798,7 mil. Kč, což je 7,77% celkového čerpání.
Výrazný podíl pak Ústecký kraj zaujímá při čerpání celkové alokace ROP a OP Doprava (10,1 %, resp. 12,86 %).
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Čerpání dle typu žadatele v Ústeckém kraji (v mil. Kč)
Hospodářsko-právní forma
Příspěvková organizace
Obec nebo část hlavního města
Společnost s r. o.
Akciová společnost
Kraj
Organizační složka státu
Sdružení (svaz, spolek)
Vysoká škola
Zájmové sdružení práv.osob
Obecně prospěšná společnost
Regionální rada regionu soudržnosti
Správa železniční dopravní cesty
Živnostník nezapsaný v OR
Ostatní
Státní podnik
Společenství vlastníků jednotek
Církevní organizace
Živnostník zapsaný v OR
Družstvo
Zemědělský podnikatel FO nezapsaný v OR
Svazek obcí
Veřejná výzkumná instituce
Organizační jednotka sdružení
Veřejná obchodní společnost
Fyzická osoba ostatní nezapsaná v OR
Fyzická osoba nepodnikající dle Živnost. zákona
Fond (ze zákona)
Zahraniční kulturní středisko, agentura
Školská právnická osoba
Komora s výjimkou profesních komor
Společnost komanditní
Celkový součet
Tab. 15 – Čerpání dle typu žadatele v Ústeckém kraji

Příspěvková organizace
Obec nebo m.část hl.m.
Společnost s r.o.
Akciová společnost
Kraj
Org. složka státu
Sdruž.(svaz,spolek,spol
Vysoká škola
Zájm.sdružení práv.osob
Obecně prospěšná spol.
Reg.rada regionu soudr.
Správa žel.dopr.cesty
Živnostník nezaps. v OR
Ostatní
Státní podnik
Společen.vlast.jednot.
Církevní organizace
Živnostní zaps. v OR
Družstvo

Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou
16 296,7
5 685,2
4 032,7
3 690,1
3 179,3
1 741,0
667,8
595,8
530,5
330,5
229,7
117,1
116,3
91,6
88,7
78,1
77,5
71,6
71,5
26,3
22,6
13,9
11,6
7,2
4,9
4,9
4,4
3,4
3,1
2,7
2,5
37 798,7

16297.00
5685.00
4033.00
3690.00
3179.00
1741.00
668.00
596.00
531.00
330.00
230.00
117.00
116.00
92.00
89.00
78.00
77.00
72.00
71.00

0

5000

Graf 11 – Čerpání dle typu žadatele v Ústeckém kraji v mil. Kč
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Pokud zhodnotíme čerpání dle typu žadatele (viz tabulka a graf výše), lze konstatovat, že nejvyšší čerpání zaznamenáváme
u příspěvkových organizací. Je však nutné poukázat na fakt, že se v tomto případě jedná o hodnotu výrazně ovlivněnou čerpáním ŘSD na
výstavbu silnic a dálnic v Ústeckém kraji (především dálnice D8 a komunikace R7). Bez tohoto čerpání by byla hodnota u příspěvkových
organizací cca o 15 mld. Kč nižší a tento typ žadatele by se tak zařadil až za organizační složky státu. Nejvyšší čerpání pak můžeme
sledovat u obcí a obchodních společností.

Čerpání dle jednotlivých OP v Ústeckém kraji (v Kč)
Číslo a název programu
OP Doprava

Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (EU)
15 340 008 676,15

ROP Severozápad

9 149 620 199,12

OP Podnikání a inovace

4 168 983 070,40

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

2 529 844 957,83

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

2 387 569 998,67

Integrovaný operační program

1 837 942 131,19

OP Životní prostředí

1 551 646 860,58

OP Výzkum a vývoj pro inovace
OP Technická pomoc

811 112 677,08
21 994 326,38

Celkový součet

37 798 722 897,40

Tab. 16 – Čerpání dle jednotlivých OP v Ústeckém kraji

Integrovaný
operační program
4,90 %
OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
6,30 %

OP Životní
prostředí
4,10 %
OP Výzkum a vývoj
pro inovace
2,20 %
OP Doprava
40,60 %

OP Lidské zdroje
a zaměstnanost
6,70 %

OP Podnikání
a inovace
11,00 %

ROP Severozápad
24,20 %

Graf 12 – Čerpání dle jednotlivých OP v Ústeckém kraji
Při pohledu na čerpání u jednotlivých operačních programů v Ústeckém kraji je opět jednoznačně vidět vysoký podíl OP Doprava na
celkových hodnotách. Tak jako u předchozích grafů a tabulek je však tato hodnota výrazně ovlivněna investicemi ŘSD převážně do silnic
D8 a R7. Druhý nejvyšší podíl pak zaujímá ROP Severozápad (24,2 %) a OP Podnikání a inovace (11,0 %).
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ROP SZ – Ústecký kraj dle okresů (v mil. Kč)
Název okresu

Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (EU)

Chomutov

3 178,4

Ústí nad Labem

1 998,9

Děčín

1 405,3

Louny

806,6

Litoměřice

702,9

Teplice

599,8

Most

457,7

Celkem

9 149,6

Tab. 17 – ROP SZ – Ústecký kraj dle okresů

Srovnání dle okresů při čerpání Regionálního operačního programu Severozápad v Ústeckém kraji jednoznačně vyznívá pro projekty,
které byly a jsou realizovány v okrese Chomutov. Ten čerpá prostředky za více než 3 mld. Kč a o více než 1,1 mld. Kč než další v pořadí,
okres Ústí nad Labem. Za ním je pak s čerpáním 1,4 mld. Kč okres Děčín.

Čerpání ROP SZ v Ústeckém kraji v letech 2008–2012 (v mil. Kč)
Rok podpisu Rozhodnutí / Smlouvy

Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (EU)

2008

3 573,5

2009

1 609,6

2010

2 227,2

2011

1 371,5

2012

367,8

Celkem

9 149,6

Tab. 18 – Čerpání ROP SZ v Ústeckém kraji v letech 2008–2012

Nejvyšší čerpání, resp. smluvní krytí, zaznamenáváme u ROP Severozápad hned v prvním roce, kdy bylo možno uzavírat smlouvy
o poskytnutí dotace. V tomto případě se jednalo hlavně o velké projekty, např. dostavbu zimního stadionu v Litoměřicích, Chrám chmele
a piva v Žatci či rekonstrukci muzea v Ústí nad Labem. V roce 2012 bylo doposud čerpáno 367,8 mil. Kč, a to hlavně z důvodu pozastavení
ROP Severozápad.
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6

Ústecký kraj –
Výše získaných prostředků
(vč. porovnání s ostatními kraji)

Kromě porovnání čerpání prostředků v operačních programech, které jsou v jednotlivých částech tohoto dokumentu popsány pomocí
textu, tabulek a grafů, budou v následující kapitole porovnány údaje z mnoha dalších pohledů. Nejprve podle jednotlivých operačních
programů, dále pak v porovnání jednotlivých krajů. V závěru jsou pak porovnány údaje také dle čerpání na obyvatele jednotlivých krajů.

6.1. Souhrnné čerpání prostředků
Čerpání dle operačních programů (v Kč)
Název programu

Prostředky kryté
Rozhodnutím/
Smlouvou (EU)

Název programu

Prostředky kryté
Rozhodnutím/
Smlouvou (EU)

OP Doprava

119 326 553 947,09

ROP Severovýchod

13 987 965 871,06

OP Podnikání a inovace

65 292 743 457,00

ROP Jihozápad

12 837 489 685,94

OP Výzkum a vývoj pro inovace

47 676 129 441,30

ROP Moravskoslezsko

12 573 175 526,55

OP Životní prostředí

43 243 544 041,50

ROP Střední Čechy

11 774 826 125,02

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

40 140 829 785,29

ROP Střední Morava

10 628 596 036,78

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

38 890 401 009,74

OP Praha Konkurenceschopnost

Integrovaný operační program

30 782 182 952,05

OP Technická pomoc

3 412 390 142,55

ROP Jihovýchod

14 413 628 023,36

OP Praha Adaptibilita

2 186 144 883,70

ROP Severozápad

14 386 713 676,43

Celkový součet

5 099 379 068,33

486 652 693 673,71

Tab. 19 – Čerpání dle operačních programů

24.50

OP Doprava
13.40

OP Podnikání a inovace
9.80

OP Výzkum a vývoj pro inovace
8.90

OP Životní prostředí

8.20

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

8.00

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
6.30

Integrovaný operační program
3.00

ROP Severozápad
ROP Jihovýchod

3.00

ROP Severovýchod

2.90
2.60

ROP Moravskoslezsko

2.60

ROP Jihozápad

2.40

ROP Střední Čechy

2.20

ROP Střední Morava
1.00

OP Praha Konkurenceschopnost

0.70

OP Technická pomoc

0.40

OP Praha Adaptibilita
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Graf 13 – ČR dle operačních programů (v %)
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Největší podíl na alokaci prostředků pro období 2007–2013 mají OP Doprava (119 327 mil. Kč, resp. 24,5 %) a OP Podnikání a Inovace
(65 293 mil. Kč, resp. 13,4 %). ROP Severozápad má hned po ROP Jihovýchod nejvyšší alokaci z jednotlivých regionálních operačních
programů (14 386,7 mil. Kč, resp. 3 %).

Čerpání prostředků pro jednotlivé kraje (v mil. Kč)
Kraj

Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (EU)

Středočeský kraj

66 920,2

Praha

56 011,2

Jihomoravský kraj

52 673,7

Moravskoslezský kraj

49 319,4

Ústecký kraj

37 798,7

Jihočeský kraj

37 158,4

Plzeňský kraj

31 041,7

Olomoucký kraj

28 471,5

Zlínský kraj

25 877,9

Karlovarský kraj

21 622,9

Liberecký kraj

20 404,4

Pardubický kraj

19 989,5

Kraj Vysočina

19 873,5

Královéhradecký kraj

19 489,7

Celkem

486 652,7

Tab. 20 – Čerpání prostředků pro jednotlivé kraje

Středočeský kraj
Praha
Jihomoravský kraj
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj

66920.20
56011.21
52673.73
49319.39
37798.72
37158.39
31041.66
28471.51
25877.86
21622.95
20404.39
19989.47
19873.48
19489.73
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Graf 14 – Smlouvy – prostředky EU v mil. Kč
Jedním z hlavních ukazatelů úspěšnosti čerpání jsou výše uvedené údaje v tabulce a grafu. Ústecký kraj zaujímá páté místo v porovnání
všech krajů ČR. Čerpání dosáhlo výše 37 798,2 mil Kč.
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Čerpání prostředků bez OP Praha (v Kč)
Kraj

Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (EU)

Středočeský kraj

66 920 189 531,59

Jihomoravský kraj

52 673 731 373,72

Moravskoslezský kraj

49 319 392 790,02

Praha

48 725 687 816,12

Ústecký kraj

37 798 722 897,40

Jihočeský kraj

37 158 390 733,16

Plzeňský kraj

31 041 657 786,33

Olomoucký kraj

28 471 505 296,57

Zlínský kraj

25 877 864 025,25

Karlovarský kraj

21 622 948 954,06

Liberecký kraj

20 404 393 758,22

Pardubický kraj

19 989 470 934,34

Kraj Vysočina

19 873 483 553,56

Královéhradecký kraj

19 489 730 271,33

Celkem

479 367 169 721,66

Tab. 21 – Čerpání prostředků bez OP Praha

Středočeský kraj
Jihomoravský kraj
Moravskoslezský kraj
Praha
Ústecký kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj

14.00
11.00
10.30
10.20
7.90
7.80
6.50
5.90
5.40
4.50
4.30
4.20
4.10
4.10
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Graf 15 – Čerpání prostředků EU v % (bez OP Praha)
Obdobná čísla jako při předchozím srovnání vychází i ve srovnání čerpání bez zahrnutí OP Praha Konkurenceschopnost a Adaptabilita.
I zde stále Ústecký kraj zaujímá páté místo mezi všemi kraji.
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Čerpání prostředků bez OP Praha a ROP (v Kč)
Kraj

Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (EU)

Středočeský kraj

55 145 363 406,57

Praha

48 725 687 816,12

Jihomoravský kraj

44 847 465 127,73

Moravskoslezský kraj

36 746 217 263,47

Jihočeský kraj

30 790 482 530,37

Ústecký kraj

28 649 102 698,28

Plzeňský kraj

24 572 076 303,18

Olomoucký kraj

23 316 323 437,58

Zlínský kraj

20 404 449 847,46

Karlovarský kraj

16 385 855 476,74

Liberecký kraj

15 957 782 597,49

Pardubický kraj

15 692 173 037,50

Královéhradecký kraj

14 245 673 457,84

Kraj Vysočina

13 286 121 776,20

Celkem

388 764 774 776,53

Tab. 22 – Čerpání prostředků bez OP Praha a ROP

Středočeský kraj
Praha
Jihomoravský kraj
Moravskoslezský kraj
Jihočeský kraj
Ústecký kraj
Plzeňský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Pardubický kraj
Královéhradecký kraj
Kraj Vysočina

14.20
12.50
11.50
9.50
7.90
7.40
6.30
6.00
5.20
4.20
4.10
4.00
3.70
3.40
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Graf 16 – Čerpání prostředků EU v % (bez OP Praha a ROP)
Při porovnání čerpání bez zahrnutí dvou OP Praha a regionálních operačních programů je Ústecký kraj šestým nejúspěšnějším krajem
v čerpání prostředků EU. Částka uzavřených smluv dosahuje výše 28 649,1 mil. Kč (7,4 %). Nejvyššího čerpání dosahují Středočeský kraj
a Praha.
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6.2. Čerpání v členění na investiční a neinvestiční projekty
V předchozích kapitolách bylo specifikováno, které OP jsou zaměřeny na podporu investičních a neinvestičních projektů. Tabulka níže
zobrazuje poměr mezi investičními a neinvestičními projekty ve vztahu k jejich čerpání a počtu podaných projektů.

Čerpání investičních projektů
Operační program

Čerpání Ústecký kraj

Počet podpořených projektů

Podnikání a inovace

4 168 983 070

478

811 112 677

4

Výzkum a vývoj pro inovace
Životní prostředí

1 551 646 861

219

15 340 008 676
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Integrovaný operační program

1 837 942 131

538

Regionální operační programy

9 149 620 199

330

21 994 326

6

32 881 307 940

1 634

Doprava

Technická pomoc
CELKEM
Tab. 23 – Čerpání investičních projektů

Čerpání neinvestičních projektů
Operační program

Čerpání Ústecký kraj

Počet podpořených projektů

Lidské zdroje a zaměstnanost

2 529 844 958

1 241

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

2 387 569 999

1 011

CELKEM

4 917 414 957

2 252

Tab. 24 – Čerpání neinvestičních projektů

Poměr neinvestičních a investičních projektů ve vazbě na čerpání

Neinvestiční projekty
13 %

Investiční projekty
87 %

Graf 17 – Poměr neinvestičních a investičních projektů ve vazbě na čerpání
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Poměr neinvestičních a investičních projektů ve vazbě na počet projektů

Investiční projekty
42 %

Neinvestiční projekty
58 %

Graf 18 – Poměr neinvestičních a investičních projektů ve vazbě na počet projektů
Z grafu č. 18 vyplývá, že poměr podaných projektů dle charakteru podpory se výrazně neliší. Tento fakt je příznivým signálem, že v regionu
dochází nejen k rozvoji technické infrastruktury, k obnově objektů a k dalším investicím, ale také k podpoře vzdělávání, zdravotnictví či
k podpoře sociální problematiky což by mělo mít příznivý dopad na následný život v kraji i na samotnou zaměstnanost.

6.3. Č erpání prostředků jednotlivých OP vč. srovnání údajů dle počtu obyvatel
V této kapitole jsou porovnány údaje obdobné jako v kapitole předchozí, do srovnání jsou však zahrnuty jednotlivé operační programy
a údaje o počtu obyvatel.

Počet obyvatel v krajích k 30. 6. 2012

Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Kraj Vysočina
Pardubický kraj
Královéhradecký kraj
Plzeňský kraj
Zlínský kraj
Jihočeský kraj
Olomoucký kraj
Ústecký kraj
Jihomoravský kraj
Moravskoslezský kraj
Praha
Středočeský kraj

302514
438610
511659
516476
553342
572145
588343
636414
637871
827372
1167631
1228403
1245370
1286058

0

Graf 19 – Počet obyvatel v krajích k 30. 6. 2012
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Čerpání dotací v Kč na obyvatele
Kraj

Prostředky kryté Rozhodnutím/
Smlouvou (EU)

Počet obyvatel

Kč na 1 obyvatele

21 622 948 954,06

302 514

71 477,5

Karlovarský kraj
Jihočeský kraj

37 158 390 733,16

636 414

58 387,1

Plzeňský kraj

31 041 657 786,33

572 145

54 254,9

Středočeský kraj

66 920 189 531,59

1 286 058

52 035,1

Liberecký kraj

20 404 393 758,22

438 610

46 520,6

Ústecký kraj

37 798 722 897,40

827 372

45 685,3

Jihomoravský kraj

52 673 731 373,72

1 167 631

45 111,6

Praha

56 011 211 768,15

1 245 370

44 975,6

Olomoucký kraj

28 471 505 296,57

637 871

44 635,2

Zlínský kraj

25 877 864 025,25

588 343

43 984,3

Moravskoslezský kraj

49 319 392 790,02

1 228 403

40 149,2

Kraj Vysočina

19 873 483 553,56

511 659

38 841,3

Pardubický kraj

19 989 470 934,34

516 476

38 703,6

Královéhradecký kraj

19 489 730 271,33

553 342

35 221,9

486 652 693 673,69

10 512 208

46 294,1

Celkem
Tab. 25 – Čerpání dotací v Kč na obyvatele

Karlovarský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Liberecký kraj
Ústecký kraj
Jihomoravský kraj
Praha
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Kraj Vysočina
Pardubický kraj
Královéhradecký kraj

71477.50
58387.10
54254.90
52035.10
46520.60
45685.30
45111.60
44975.60
44635.20
43984.30
40149.20
38841.30
38703.60
35221.90
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Graf 20 – Čerpání dotací v Kč na obyvatele (dle krajů)
Ústecký kraj je s 827 372 obyvateli pátým nejlidnatějším krajem České republiky. Ve srovnání čerpání dotací v období 2007–2013 pak
zaujímá šesté místo, kdy se ještě s dalšími pěti kraji pohybuje kolem částky 45 tis. Kč čerpaných dotací na obyvatele. Nejúspěšnější je
v tomto srovnání Karlovarský kraj (71 477,50 Kč), který je však nejméně lidnatým krajem v ČR. Za ním pak následují kraje Jihočeský či
Plzeňský.
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Regionální operační programy (v mil. Kč)
Prostředky kryté
Rozhodnutím/Smlouvou (EU)

Kraj
Moravskoslezský kraj

12 573,2

Středočeský kraj

11 774,8

Ústecký kraj

9 149,6

Jihomoravský kraj

7 826,3

Kraj Vysočina

6 587,4

Plzeňský kraj

6 469,6

Jihočeský kraj

6 367,9

Zlínský kraj

5 473,4

Královéhradecký kraj

5 244,1

Karlovarský kraj

5 237,1

Olomoucký kraj

5 155,2

Liberecký kraj

4 446,6

Pardubický kraj

4 297,3

Celkem

90 602,4

Tab. 26 – Regionální operační programy

Moravskoslezský kraj

13.90

Středočeský kraj

13.00

Ústecký kraj

10.10

Jihomoravský kraj

8.60

Kraj Vysočina

7.30

Plzeňský kraj

7.10

Jihočeský kraj

7.00

Zlínský kraj

6.00

Karlovarský kraj

5.80

Královéhradecký kraj

5.80

Olomoucký kraj

5.70

Liberecký kraj

4.90

Pardubický kraj

4.70

0
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Graf 21 – Regionální operační programy (v %)
Při čerpání prostředků z regionálních operačních programů zaujímá Ústecký kraj třetí místo mezi všemi kraji (mimo Prahy). Čerpání
dosáhlo výše 9 149,6 mil. Kč, což je 13 % podíl na celkovém čerpání ROP v ČR.
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Čerpání ROP v Kč na obyvatele
Kraj
Karlovarský kraj

Prostředky kryté Rozhodnutím/
Smlouvou (EU)

Počet obyvatel v kraji

Kč na obyvatele

5 237 093 477,32

302 514,00

17 311,90

Kraj Vysočina

6 587 361 777,37

511 659,00

12 874,52

Plzeňský kraj

6 469 581 483,15

572 145,00

11 307,59

Ústecký kraj

9 149 620 199,12

827 372,00

11 058,65

Moravskoslezský kraj

12 573 175 526,55

1 228 403,00

10 235,38

Liberecký kraj

4 446 611 160,74

438 610,00

10 137,96

Jihočeský kraj

6 367 908 202,79

636 414,00

10 005,92

Královéhradecký kraj

5 244 056 813,49

553 342,00

9 477,06

Zlínský kraj

5 473 414 177,79

588 343,00

9 303,10

Středočeský kraj

11 774 826 125,02

1 286 058,00

9 155,75

Pardubický kraj

4 297 297 896,84

516 476,00

8 320,42

Olomoucký kraj

5 155 181 858,99

637 871,00

8 081,86

Jihomoravský kraj

7 826 266 245,99

1 167 631,00

6 702,69

90 602 394 945,14

9 266 838,00

9 777,06

Celkem
Tab. 27 – Čerpání ROP v Kč na obyvatele

Karlovarský kraj

17311.90

Kraj Vysočina

12874.52

Plzeňský kraj

11307.59

Ústecký kraj

11058.65

Moravskoslezský kraj

10235.38

Liberecký kraj

10137.96

Jihočeský kraj

10005.92

Královéhradecký kraj

9477.06

Zlínský kraj

9303.10

Středočeský kraj

9155.75

Pardubický kraj

8320.42

Olomoucký kraj

8081.86

Jihomoravský kraj

6702.69
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Graf 22 – Regionální operační programy – čerpání na 1 obyvatele dle krajů
Jednoznačně nejúspěšnějším krajem při čerpání prostředků z ROP na obyvatele je Karlovarský kraj (17 311,90 Kč/obyv.) který stejně
jako Ústecký využívá prostředky z ROP Severozápad. Po Karlovarském kraji následují kraje Vysočina, Plzeňský a Ústecký, který čerpá
11 058,65 Kč na obyvatele.
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Integrovaný operační program (v mil. Kč)
Kraj

Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (EU)

Praha

9 409,6

Jihomoravský kraj

2 938,9

Moravskoslezský kraj

2 748,6

Ústecký kraj

1 837,9

Plzeňský kraj

1 704,1

Jihočeský kraj

1 612,9

Středočeský kraj

1 555,8

Zlínský kraj

1 468,5

Královéhradecký kraj

1 435,4

Pardubický kraj

1 382,5

Liberecký kraj

1 369,5

Olomoucký kraj

1 353,8

Karlovarský kraj

1 140,7

Kraj Vysočina

824,0

Celkem

30 782,2

Tab. 28 – Integrovaný operační program

Praha
Jihomoravský kraj
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Plzeňský kraj
Jihočeský kraj
Středočeský kraj
Zlínský kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Liberecký kraj
Olomoucký kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina

30.60
9.50
8.90
6.00
5.50
5.20
5.10
4.80
4.70
4.50
4.40
4.40
3.70
2.70
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Graf 23 – Integrovaný operační program (v %)
V Integrovaném operačním programu jednoznačně nejvíce čerpá město Praha, a to 9 409,6 mil. Kč. Je to však způsobeno především
projekty, které se týkají pořízení velmi nákladných celků v řádech stamilionů, jako např. zavedení Základních registrů či RÚIAN. Ve
srovnání ostatních krajů je pak Ústecký kraj třetím nejvýše čerpajícím krajem v IOP (1 837,9 mil. Kč).
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Čerpání IOP v Kč na obyvatele
Kraj

Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (EU)

Počet obyvatel v kraji

Kč na obyvatele

Praha

9 409 566 496,64

1 245 370,00

7 555,64

Karlovarský kraj

1 140 654 345,92

302 514,00

3 770,58

Liberecký kraj

1 369 501 641,32

438 610,00

3 122,37

Plzeňský kraj

1 704 109 534,73

572 145,00

2 978,46

Pardubický kraj

1 382 462 022,17

516 476,00

2 676,72

Královéhradecký kraj

1 435 384 448,18

553 342,00

2 594,03

Jihočeský kraj

1 612 925 468,98

636 414,00

2 534,40

Jihomoravský kraj

2 938 908 864,83

1 167 631,00

2 516,98

Zlínský kraj

1 468 520 916,56

588 343,00

2 496,03

Moravskoslezský kraj

2 748 635 369,49

1 228 403,00

2 237,57

Ústecký kraj

1 837 942 131,19

827 372,00

2 221,42

Olomoucký kraj

1 353 777 654,07

637 871,00

2 122,34

823 994 176,57

511 659,00

1 610,44

1 555 799 881,40

1 286 058,00

1 209,74

30 782 182 952,05

10 512 208,00

2 928,23

Kraj Vysočina
Středočeský kraj
Celkem
Tab. 29 – Čerpání IOP v Kč na obyvatele

Praha
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Plzeňský kraj
Pardubický kraj
Královéhradecký kraj
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Olomoucký kraj
Kraj Vysočina
Středočeský kraj

7555.64
3770.58
3122.37
2978.46
2676.72
2594.03
2534.40
2516.98
2496.03
2237.57
2221.42
2122.34
1610.44
1209.74
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Graf 24 – Integrovaný operační program – čerpání na 1 obyvatele dle krajů (v Kč)
Při srovnání na obyvatele při čerpání IOP zaujímá Ústecký kraj pozici ve druhé polovině jednotlivých krajů, a to částkou 2 221,42 Kč na
obyvatele. Pokud odhlédneme od města Prahy, pak je nejúspěšnějším krajem v tomto srovnání kraj Karlovarský s hodnotou 3 770,58 Kč
na obyvatele.
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OP Podnikání a Inovace (v mil. Kč)
Kraj

Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (EU)

Zlínský kraj

8 991,7

Ústecký kraj

8 571,4

Středočeský kraj

7 753,8

Praha

7 289,3

Plzeňský kraj

5 023,2

Pardubický kraj

4 169,0

Olomoucký kraj

3 743,7

Moravskoslezský kraj

3 348,0

Liberecký kraj

3 275,9

Královéhradecký kraj

3 248,5

Kraj Vysočina

3 175,1

Karlovarský kraj

2 808,8

Jihomoravský kraj

2 505,8

Jihočeský kraj

1 388,2

Celkem

65 292,7

Tab. 30 – OP Podnikání a Inovace

Zlínský kraj
Ústecký kraj
Středočeský kraj
Praha
Plzeňský kraj
Pardubický kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Kraj Vysočina
Karlovarský kraj
Jihomoravský kraj
Jihočeský kraj

13.80
13.10
11.90
11.20
7.70
6.40
5.70
5.10
5.00
5.00
4.90
4.30
3.80
2.10
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Graf 25 – OP Podnikání a inovace (v %)
Velmi úspěšné jsou subjekty v Ústeckém kraji při čerpání prostředků z Operačního programu podnikání a inovace (8 571,4 mil. Kč; 13,1 %).
V tomto programu je úspěšnější už jen Zlínský kraj, naopak až za Ústeckým krajem jsou např. i Středočeský kraj a Praha.
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Čerpání OP Podnikání a inovace v Kč na obyvatele
Kraj

Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (EU)

Počet obyvatel v kraji

Kč na obyvatele

Zlínský kraj

8 991 726 000,71

588 343,00

15 283,14

Ústecký kraj

8 571 419 073,26

827 372,00

10 359,81

Karlovarský kraj

2 808 833 268,02

302 514,00

9 284,97

Plzeňský kraj

5 023 233 300,87

572 145,00

8 779,65

Pardubický kraj

4 168 983 070,40

516 476,00

8 071,98

Liberecký kraj

3 275 906 048,40

438 610,00

7 468,84

Kraj Vysočina

3 175 126 139,63

511 659,00

6 205,55

Středočeský kraj

7 753 844 503,69

1 286 058,00

6 029,16

Královéhradecký kraj

3 248 508 173,21

553 342,00

5 870,71

Olomoucký kraj

3 743 741 054,40

637 871,00

5 869,12

Praha

7 289 317 012,37

1 245 370,00

5 853,13

Moravskoslezský kraj

3 348 046 155,81

1 228 403,00

2 725,53

Jihočeský kraj

1 388 249 422,38

636 414,00

2 181,36

Jihomoravský kraj

2 505 810 233,84

1 167 631,00

2 146,06

65 292 743 457,00

10 512 208,00

6 211,14

Celkem
Tab. 31 – Čerpání OP Podnikání a inovace v Kč na obyvatele

Zlínský kraj
Ústecký kraj
Karlovarský kraj
Plzeňský kraj
Pardubický kraj
Liberecký kraj
Kraj Vysočina
Středočeský kraj
Královéhradecký kraj
Olomoucký kraj
Praha
Moravskoslezský kraj
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj

15283.10
10359.81
9284.97
8779.65
8071.98
7468.84
6205.55
6029.16
5870.71
5869.12
5853.13
2725.53
2181.36
2146.06
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Graf 26 – OP Podnikání a inovace – čerpání na 1 obyvatele dle krajů (v Kč)
Při srovnání na obyvatele při čerpání OPPI zaujímá Ústecký kraj opět druhou pozici za Zlínským krajem, a to hodnotou 10 359,81 Kč na
obyvatele.
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OP Životní prostředí (v mil. Kč)
Kraj

Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (EU)

Středočeský kraj

6 332,9

Jihomoravský kraj

4 956,0

Moravskoslezský kraj

4 356,7

Jihočeský kraj

3 800,4

Kraj Vysočina

3 715,4

Pardubický kraj

3 170,0

Olomoucký kraj

2 917,6

Zlínský kraj

2 564,4

Plzeňský kraj

2 375,5

Praha

2 246,9

Královéhradecký kraj

2 131,4

Liberecký kraj

1 772,1

Ústecký kraj

1 551,6

Karlovarský kraj

1 352,6

Celkem

43 243,5

Tab. 32 – OP Životní prostředí

Středočeský kraj
Jihomoravský kraj
Moravskoslezský kraj
Jihočeský kraj
Kraj Vysočina
Pardubický kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Plzeňský kraj
Praha
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Ústecký kraj
Karlovarský kraj

14.60
11.50
10.10
8.80
8.60
7.30
6.70
5.90
5.50
5.20
4.90
4.10
3.60
3.10
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Graf 27 – OP Životní prostředí (v %)
V OP Životní prostředí je čerpání v Ústeckém kraji druhé nejnižší v celé ČR. Žebříčku vévodí Středočeský a Jihomoravský kraj, naopak
nejméně úspěšné jsou kraje Ústecký (1 551,6 mil. Kč) a Karlovarský (1 352,6 mil. Kč).
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Čerpání OP Životní prostředí v Kč na obyvatele
Kraj

Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (EU)

Počet obyvatel v kraji

Kč na obyvatele

Kraj Vysočina

3 715 429 419,57

511 659,00

7 261,53

Pardubický kraj

3 169 992 176,56

516 476,00

6 137,73

Jihočeský kraj

3 800 403 383,83

636 414,00

5 971,59

Středočeský kraj

6 332 912 898,70

1 286 058,00

4 924,28

Olomoucký kraj

2 917 638 146,89

637 871,00

4 574,03

Karlovarský kraj

1 352 593 464,91

302 514,00

4 471,18

Zlínský kraj

2 564 398 491,45

588 343,00

4 358,68

Jihomoravský kraj

4 955 956 290,67

1 167 631,00

4 244,45

Plzeňský kraj

2 375 520 559,80

572 145,00

4 151,96

Liberecký kraj

1 772 125 022,03

438 610,00

4 040,32

Královéhradecký kraj

2 131 370 993,18

553 342,00

3 851,81

Moravskoslezský kraj

4 356 705 498,21

1 228 403,00

3 546,64

Ústecký kraj

1 551 646 860,58

827 372,00

1 875,39

Praha

2 246 850 835,12

1 245 370,00

1 804,16

43 243 544 041,50

10 512 208,00

4 113,65

Celkem
Tab. 33 – Čerpání OP Životní prostředí v Kč na obyvatele

Kraj Vysočina
Pardubický kraj
Jihočeský kraj
Středočeský kraj
Olomoucký kraj
Karlovarský kraj
Zlínský kraj
Jihomoravský kraj
Plzeňský kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Praha

7261.53
6137.73
5971.59
4924.28
4574.03
4471.18
4358.68
4244.45
4151.96
4040.32
3851.81
3546.64
1875.39
1804.16
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Graf 28 – OP Životní prostředí – čerpání na 1 obyvatele dle krajů (v Kč)
V přepočtu na obyvatele jsou u Ústeckého kraje hodnoty obdobné jako u celkového čerpání OPŽP. Ústecký kraj má opět druhé nejnižší
čerpání ze všech krajů, hodnota činí 1 875,39 Kč na obyvatele. Nejúspěšnější je naopak Kraj Vysočina s hodnotou 7 261,53 Kč na obyvatele.
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OP Doprava (v mil. Kč)
Kraj

Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (EU)

Středočeský kraj

20 980,1

Jihočeský kraj

18 328,2

Ústecký kraj

15 340,0

Moravskoslezský kraj

10 486,9

Karlovarský kraj

10 300,3

Plzeňský kraj

8 824,8

Olomoucký kraj

6 978,8

Zlínský kraj

6 514,1

Praha

5 965,0

Liberecký kraj

3 585,0

Pardubický kraj

3 474,3

Královehradecký kraj

3 470,8

Jihomoravský kraj

2 963,3

Kraj Vysočina

2 115,0

Celkem

119 326,6

Tab. 34 – OP Doprava

Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Ústecký kraj
Moravskoslezský kraj
Karlovarský kraj
Plzeňský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Praha
Liberecký kraj
Královehradecký kraj
Pardubický kraj
Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina

17.60
15.40
12.90
8.80
8.60
7.40
5.80
5.50
5.00
3.00
2.90
2.90
2.50
1.80

0
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Graf 29 – OP Doprava (v %)
U OP Doprava jsou čísla Ústeckého kraje velmi příznivá. Čerpání dosahuje třetí nejvyšší hodnoty mezi kraji, a to konkrétně 15 340 mil. Kč.
Stejně jako u Středočeského a Jihočeského kraje je to způsobeno velkými investicemi do výstavby dálnic a rychlostních silnic v uvedených
krajích.
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Čerpání OP Doprava v Kč na obyvatele
Kraj

Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (EU)

Počet obyvatel v kraji

Kč na obyvatele

Karlovarský kraj

10 300 274 250,61

302 514,00

34 048,92

Jihočeský kraj

18 328 228 811,72

636 414,00

28 799,22

Ústecký kraj

15 340 008 676,15

827 372,00

18 540,64

Středočeský kraj

20 980 053 923,12

1 286 058,00

16 313,46

Plzeňský kraj

8 824 809 605,43

572 145,00

15 424,08

Zlínský kraj

6 514 140 653,90

588 343,00

11 072,01

Olomoucký kraj

6 978 763 125,69

637 871,00

10 940,71

10 486 909 900,85

1 228 403,00

8 537,03

Liberecký kraj

3 585 009 459,76

438 610,00

8 173,57

Pardubický kraj

3 474 277 584,12

516 476,00

6 726,89

Královéhradecký kraj

3 470 751 012,68

553 342,00

6 272,34

Praha

5 965 025 950,52

1 245 370,00

4 789,76

Kraj Vysočina

2 114 956 801,08

511 659,00

4 133,53

Jihomoravský kraj

2 963 344 191,46

1 167 631,00

2 537,91

119 326 553 947,09

10 512 208,00

11 351,24

Moravskoslezský kraj

Celkem
Tab. 35 – Čerpání OP Doprava v Kč na obyvatele

Karlovarský kraj
Jihočeský kraj
Ústecký kraj
Středočeský kraj
Plzeňský kraj
Zlínský kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Liberecký kraj
Pardubický kraj
Královéhradecký kraj
Praha
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj

34048.92
28799.22
18540.64
16313.46
15424.08
11072.01
10940.71
8537.03
8173.57
6726.89
6272.34
4789.76
4133.53
2537.91
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Graf 30 – OP Doprava – čerpání na 1 obyvatele dle krajů (v Kč)
Nejvyšší čerpání v přepočtu na obyvatele u OP Doprava dosahuje Karlovarský kraj s hodnotou vyšší než 34 tis. Kč na obyvatele. Ústecký
kraj je na třetím místě za krajem Jihočeským, a to s hodnotou 18 540,64 Kč na obyvatele.
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OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (v mil. Kč)
Kraj

Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (EU)

Jihomoravský kraj

7 504,0

Moravskoslezský kraj

4 326,2

Olomoucký kraj

4 299,5

Praha

2 978,9

Středočeský kraj

2 668,2

Ústecký kraj

2 387,6

Plzeňský kraj

2 245,0

Královéhradecký kraj

2 111,3

Jihočeský kraj

2 103,2

Pardubický kraj

1 966,6

Liberecký kraj

1 930,2

Zlínský kraj

1 908,2

Kraj Vysočina

1 482,5

Karlovarský kraj

979,1

Celkem

38 890,4

Tab. 36 – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Plzeňský kraj
Jihočeský kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Liberecký kraj
Zlínský kraj
Kraj Vysočina
Karlovarský kraj

19.30
11.10
11.10
7.70
6.90
6.10
5.80
5.40
5.40
5.10
5.00
4.90
3.80
2.50

0

5%

10 %

15 %

20 %

Graf 31 – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (v %)
V OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost se řadí čerpání prostředků v Ústeckém kraji přibližně do středu hodnot v mezikrajském
srovnání. Hodnota dosahuje výše 2 387,6 mil. Kč. Nejvyšší čerpání vykazují Jihomoravský, Moravskoslezský a Olomoucký kraj.
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Čerpání OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Kč na obyvatele
Kraj

Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (EU)

Počet obyvatel v kraji

Kč na obyvatele

Olomoucký kraj

4 299 547 136,50

637 871,00

6 740,46

Jihomoravský kraj

7 503 954 275,73

1 167 631,00

6 426,65

Liberecký kraj

1 930 214 030,15

438 610,00

4 400,75

Plzeňský kraj

2 244 978 390,66

572 145,00

3 923,79

Královéhradecký kraj

2 111 345 264,99

553 342,00

3 815,62

Pardubický kraj

1 966 618 863,29

516 476,00

3 807,76

Moravskoslezský kraj

4 326 180 127,27

1 228 403,00

3 521,79

Jihočeský kraj

2 103 182 582,21

636 414,00

3 304,74

Zlínský kraj

1 908 161 907,87

588 343,00

3 243,28

979 057 488,22

302 514,00

3 236,40

Kraj Vysočina

1 482 468 191,46

511 659,00

2 897,38

Ústecký kraj

2 387 569 998,67

827 372,00

2 885,73

Praha

2 978 949 750,51

1 245 370,00

2 392,02

Středočeský kraj

2 668 173 002,22

1 286 058,00

2 074,69

38 890 401 009,74

10 512 208,00

3 699,55

Karlovarský kraj

Celkem

Tab. 37 – Čerpání OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Kč na obyvatele

Olomoucký kraj
Jihomoravský kraj
Liberecký kraj
Plzeňský kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Moravskoslezský kraj
Jihočeský kraj
Zlínský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Ústecký kraj
Praha
Středočeský kraj

6740.46
6426.65
4400.75
3923.79
3815.62
3807.76
3521.79
3304.74
3243.28
3236.40
2897.38
2885.73
2392.02
2074.69
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Graf 32 – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – čerpání na 1 obyvatele dle krajů (v Kč)
Při pohledu na čerpání OPVK na obyvatele mají nejvyšší hodnoty kraje Olomoucký a Jihomoravský. Většina ostatních krajů se pohybuje
v hodnotách 3 – 4 tis./obyv., Ústecký kraj konkrétně s hodnotou 2 885,73 Kč.
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OP Výzkum a vývoj pro inovace (v mil. Kč)
Kraj

Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (EU)

Jihomoravský kraj

15 770,2

Středočeský kraj

11 636,3

Plzeňský kraj

4 870,7

Moravskoslezský kraj

3 743,1

Liberecký kraj

3 119,6

Olomoucký kraj

2 790,0

Zlínský kraj

1 343,6

Praha

1 192,2

Jihočeský kraj

1 070,6

Ústecký kraj

811,1

Pardubický kraj

535,7

Královéhradecký kraj

490,8

Kraj Vysočina

302,3

Celkem

47 676,1

Tab. 38 – OP Výzkum a vývoj pro inovace

Jihomoravský kraj

33.10

Středočeský kraj

24.40

Plzeňský kraj

10.20

Moravskoslezský kraj

7.90

Liberecký kraj

6.50

Olomoucký kraj

5.90

Zlínský kraj

2.80

Praha

2.50

Jihočeský kraj

2.20

Ústecký kraj

1.70

Pardubický kraj

1.10

Královéhradecký kraj

1.00

Kraj Vysočina

0.60
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Graf 33 – OP Výzkum a vývoj pro inovace (v %)
Méně úspěšný je Ústecký kraj v čerpání OP Výzkum a vývoj pro inovace. Hodnota 811,1 mil. Kč patří k nejnižším. Naopak velmi vysoké
čerpání vykazují Jihomoravský kraj (15 770,2 mil. Kč) a Středočeský kraj (11 636,3 mil. Kč).
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Čerpání OP Výzkum a vývoj pro inovace v Kč na obyvatele
Kraj

Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (EU)

Počet obyvatel v kraji

Kč na obyvatele

Jihomoravský kraj

15 770 228 599,95

1 167 631,00

13 506,17

Středočeský kraj

11 636 287 986,63

1 286 058,00

9 048,03

Plzeňský kraj

4 870 674 001,09

572 145,00

8 513,01

Liberecký kraj

3 119 551 938,12

438 610,00

7 112,36

Olomoucký kraj

2 789 974 802,45

637 871,00

4 373,89

Moravskoslezský kraj

3 743 051 952,32

1 228 403,00

3 047,09

Zlínský kraj

1 343 628 650,98

588 343,00

2 283,75

Jihočeský kraj

1 070 626 648,68

636 414,00

1 682,28

Pardubický kraj

535 700 716,17

516 476,00

1 037,22

Ústecký kraj

811 112 677,08

827 372,00

980,35

1 192 206 899,09

1 245 370,00

957,31

Královéhradecký kraj

490 778 477,97

553 342,00

886,94

Kraj Vysočina

302 306 090,78

511 659,00

590,84

47 676 129 441,30

10 209 694,00

4 669,69

Praha

Celkem

Tab. 39 – Čerpání OP Výzkum a vývoj pro inovace v Kč na obyvatele

Jihomoravský kraj

13506.20

Středočeský kraj

9048.00

Plzeňský kraj

8513.00

Liberecký kraj

7112.40

Olomoucký kraj

4373.90

Moravskoslezský kraj

3047.10

Zlínský kraj

2283.80

Jihočeský kraj

1682.30

Pardubický kraj

1037.20

Ústecký kraj

980.40

Praha

957.30

Královéhradecký kraj

886.90

Kraj Vysočina

590.80
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Graf 34 – OP Výzkum a vývoj pro inovace – čerpání na 1 obyvatele dle krajů (v Kč)
Obdobné hodnoty jako u celkového čerpání OP VaVPI vykazují i hodnoty v přepočtu na obyvatele. Na čele jsou Jihomoravský a Středočeský
kraj, Ústecký kraj je s hodnotou 980,35 Kč na obyvatele na desátém místě.
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OP Lidské zdroje a zaměstnanost (v mil. Kč)
Kraj

Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (EU)

Praha

14 800,6

Moravskoslezský kraj

3 764,8

Středočeský kraj

3 390,2

Jihomoravský kraj

2 939,2

Ústecký kraj

2 529,8

Olomoucký kraj

1 706,1

Zlínský kraj

1 560,4

Kraj Vysočina

1 476,9

Pardubický kraj

1 400,2

Plzeňský kraj

1 354,9

Liberecký kraj

1 353,4

Jihočeský kraj

1 350,2

Královéhradecký kraj

1 311,0

Karlovarský kraj

1 203,0

Celkem

40 140,8

Tab. 40 – OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Praha
Moravskoslezský kraj
Středočeský kraj
Jihomoravský kraj
Ústecký kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Kraj Vysočina
Pardubický kraj
Jihočeský kraj
Liberecký kraj
Plzeňský kraj
Královéhradecký kraj
Karlovarský kraj

36.90
9.40
8.40
7.30
6.30
4.30
3.90
3.70
3.50
3.40
3.40
3.40
3.30
3.00
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Graf 35 – OP Lidské zdroje a zaměstnanost (v %)
Velký podíl na čerpání OP Lidské zdroje a zaměstnanost má město Praha, na celkové hodnotě se podílí téměř 37 %. Ústecký kraj se
pohybuje s čerpáním ve výši 2 529,8 Kč v přední části srovnání krajů (podíl 6,3 %).
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Čerpání OP Lidské zdroje a zaměstnanost v Kč na obyvatele
Kraj

Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (EU)

Počet obyvatel v kraji

Kč na obyvatele

14 800 619 047,21

1 245 370,00

11 884,52

1 203 032 178,32

302 514,00

3 976,78

Praha
Karlovarský kraj
Liberecký kraj

1 353 413 284,11

438 610,00

3 085,69

Moravskoslezský kraj

3 764 841 945,79

1 228 403,00

3 064,83

Ústecký kraj

2 529 844 957,83

827 372,00

3 057,69

Kraj Vysočina

1 476 926 614,55

511 659,00

2 886,54

Pardubický kraj

1 400 246 666,80

516 476,00

2 711,16

Olomoucký kraj

1 706 120 068,89

637 871,00

2 674,71

Zlínský kraj

1 560 371 595,94

588 343,00

2 652,15

Středočeský kraj

3 390 152 355,53

1 286 058,00

2 636,08

Jihomoravský kraj

2 939 234 075,02

1 167 631,00

2 517,26

Královéhradecký kraj

1 311 003 258,47

553 342,00

2 369,25

Plzeňský kraj

1 354 863 745,46

572 145,00

2 368,04

Jihočeský kraj

1 350 159 991,39

636 414,00

2 121,51

40 140 829 785,29

10 512 208,00

3 818,50

Celkem

Tab. 41 – Čerpání OP Lidské zdroje a zaměstnanost v Kč na obyvatele

Praha
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Kraj Vysočina
Pardubický kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Středočeský kraj
Jihomoravský kraj
Královéhradecký kraj
Plzeňský kraj
Jihočeský kraj

11884.50
3976.78
3085.69
3064.83
3057.69
2886.54
2711.16
2674.71
2652.15
2636.08
2517.26
2369.25
2368.04
2121.51
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Graf 36 – OP Lidské zdroje a zaměstnanost – čerpání na 1 obyvatele dle krajů (v Kč)
Podobný výsledek jako u celkového čerpání OP LZZ vykazují i hodnoty v přepočtu na obyvatele. Výrazně vysoká je hodnota u Prahy,
Ústecký kraj je s hodnotou 3 057,69 Kč na obyvatele na pátém místě.
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OP Technická pomoc (v mil. Kč)
Kraj

Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (EU)

Praha

3 140,7

Moravskoslezský kraj

30,6

Olomoucký kraj

22,0

Zlínský kraj

22,0

Jihomoravský kraj

22,0

Karlovarský kraj

22,0

Kraj Vysočina

22,0

Plzeňský kraj

22,0

Ústecký kraj

22,0

Jihočeský kraj

19,1

Královéhradecký kraj

19,1

Liberecký kraj

19,1

Pardubický kraj

19,1

Středočeský kraj

10,6

Celkem

3 412,4

Tab. 42 – OP Technická pomoc

Kraj

Prostředky kryté Rozhodnutím/Smlouvou (EU)

Počet obyvatel v kraji

Kč na obyvatele

3 140 742 836,33

1 245 370,00

2 521,94

21 994 326,38

302 514,00

72,71

Liberecký kraj

19 133 953,98

438 610,00

43,62

Kraj Vysočina

21 994 326,38

511 659,00

42,99

Plzeňský kraj

21 994 326,38

572 145,00

38,44

Praha
Karlovarský kraj

Zlínský kraj

21 994 329,88

588 343,00

37,38

Pardubický kraj

19 133 953,98

516 476,00

37,05

Královéhradecký kraj

19 133 953,98

553 342,00

34,58

Olomoucký kraj

21 994 329,88

637 871,00

34,48

Jihočeský kraj

19 145 409,71

636 414,00

30,08

Ústecký kraj

21 994 326,38

827 372,00

26,58

Moravskoslezský kraj

30 575 457,18

1 228 403,00

24,89

Jihomoravský kraj

21 994 326,38

1 167 631,00

18,84

Středočeský kraj

10 564 285,71

1 286 058,00

8,21

3 412 390 142,55

10 512 208,00

324,61

Celkem
Tab. 43 – Čerpání OP Technická pomoc v Kč na obyvatele

OP Technická pomoc je ve svém čerpání velmi specifický (viz. kapitola 4.9.). Většina prostředků zůstává v Praze (čerpání ministerstev),
naopak ostatní kraje čerpají částky v podobné výši kolem 20 mil. Kč (čerpání Úřadů regionálních rad).
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6.4. Shrnutí
Jak je patrné z předchozí kapitoly, Ústecký kraj je v čerpání prostředků EU v programovacím období 2007 – 2013 úspěšný. Z tabulky na
straně 88 vyplývá, že v celkovém srovnání je Ústecký kraj pátým nejúspěšnějším v mezikrajském srovnání.
Pokud pak porovnáme čerpání v jednotlivých operačních programech, tak nejlépe si ÚK vede u OP Podnikání a inovace (2. v mezikrajském
srovnání), v OP Doprava (3.), v čerpání Regionálního operačního programu (3.) a Integrovaného operačního programu (4.).
Naopak méně úspěšný je Ústecký kraj v čerpání OP Životní prostředí (13. v mezikrajském srovnání) a v OP Výzkum a vývoj pro inovace (11.).
U ostatních programů se pak drží v horní polovině srovnání všech krajů.
Obdobná čísla lze vyčíst také u srovnání čerpání na obyvatele.
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7

Závěr

Dokument Vyhodnocení dopadů a přínosů pro Ústecký kraj z dotací EU za období 2007–2011 by neměl být pouhým nudným statistickým
souhrnem, ale dokumentem s vypovídající hodnotou, který přispěje k přípravě na další programovací období 2014+.
V současném programovacím období mohou žadatelé získat dotace především v osmi tematických operačních programech
a prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. V období od roku 2007 do září 2012 bylo na území
Ústeckého kraje schváleno nebo se zrealizovalo celkem 3 886 projektů s podporou Evropských fondů. Žadatelé z Ústeckého kraje
rozhodně v úsilí při čerpání z těchto fondů nezaostávají. O tom svědčí i výsledky v porovnání s dalšími kraji v České republice. Součet
finančních prostředků, které na území Ústeckého kraje prostřednictvím různých typů žadatelů dorazily, přesahuje 37 miliard korun.
Díky tomu Ústecký kraj zaujímá výborné páté místo v porovnání se všemi kraji ČR.
Pro Českou republiku byla na počátku programovacího období určena částka ve výši 657 190,1 mil. Kč. Doposud bylo vyčerpáno
486 652,7 mil. Kč, z toho v Ústeckém kraji 37 798,7 mil. Kč, což je 7,77% celkového čerpání. Výrazný podíl pak Ústecký kraj
zaujímá při čerpání celkové alokace u Operačního programu Doprava, kdy získal 15 340 mil. Kč
Nejúspěšněji využívají žadatelé Operační program Podnikání a inovace, který je zaměřený na podporu rozvoje podnikatelského
prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. Podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem,
jejich inovační potenciál a využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Umožňuje zkvalitňování infrastruktury
a služeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi. Za Ústeckým krajem tak zaostávají
např. v podstatě všechny další kraje i samotná Praha .
Nejméně využívaným Operačním programem je Operační program Životní prostředí. Ten je zaměřený na zlepšování kvality
životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového
znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu. Je
překvapující, že právě v tomto OP mají žadatelé z území Ústeckého kraje ještě velké rezervy.
Za zmínku také stojí příznivý poměr podaných projektů dle charakteru podpory (investiční a neinvestiční), který je 58:42 procent. Tento
fakt je dobrým signálem, že v regionu dochází nejen k rozvoji technické infrastruktury, k obnově objektů a k dalším investicím, ale také
k podpoře vzdělávání, zdravotnictví či k podpoře sociální problematiky což by mělo mít příznivý dopad na následný život v kraji i na
samotnou zaměstnanost.
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8.3. Seznam zkratek
ČSÚ
Český statistický úřad
EAFRD
European Agriculture Fund for Rural Development (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova)
ERDF
European Regional Development Fund (Evropský fond pro regionální rozvoj)
ESF
Evropský sociální fond
ESPON
European Spatial Planning Observation Network (Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost)
EU
Evropská unie
FS
Fond solidarity
GIS
Geografický informační systém
HSS
Hospodářská a sociální politika
ICT
Information and Communication Technologies (Informační a komunikační technologie)
IOP
Integrovaný operační program
IPRM
Integrovaný plán rozvoje města
MMR ČR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
MPSV
Ministerstvo práce a sociálních věcí
MSP
Malé a střední podniky
MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
NSRR
Národní strategický referenční rámec
NUTS
Nomenclature des Unites Territoriales Statistique (Nomenklatura územních statistických jednotek)
OPD
Operační program doprava
OPLZZ
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
OPMS
Operační program meziregionální spolupráce
OPNS
Operační program nadnárodní spolupráce
OPPI
Operační program podnikání a inovace
OPTP
Operační program technická pomoc
OPVaVpI Operační program výzkum a vývoj pro inovace
OPVK
Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
OPŽP
Operační program životní prostředí
PHARE
Poland and Hungary Aid for Restructuring of the Economy
ROP
Regionální operační program
RÚIAN
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
SAPARD	Special Accesion Programme for Agriculture and Rural Development (Speciální předvstupní program pro zemědělství
a rozvoj venkova)
SFŽP
Státní fond dopravní infrastruktury
URBACT Program sítí pro rozvoj měst
VVI
Veřejná výzkumná instituce
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