Regionální politika EU a pomoc České republice
ze Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
v letech 2007-2013
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Nová architektura politiky soudržnosti EU v letech 2007-2013
Cíle:
1. Konvergence: podpora růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých
členských zemích a oblastech
2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: regionálních programů pro
regiony a orgány regionálním správy podporující ekonomické změny v průmyslových,
městských a venkovských oblastech
3. Evropská územní spolupráce: podpora harmonického a vyváženého rozvoje na
území Unie.

Cíl Konvergence
Podpora regionů s HDP nižším než 75% průměru EU
Podpora Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) zaměřena na:



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

Podpora Evropského sociálního fondu (ESF):




zlepšení kvality a schopnosti institucí trhu práce, vzdělávacích systémů a sociálních a
ošetřovatelských služeb;
zvýšení investic do lidského kapitálu
adaptace veřejné správy, posílení administrativní kapacity národních a regionálních
správ

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
Podpora regionů nespadající pod Cíl "Konvergence" tj. HDP nad 75% průměru EU
Oblasti intervence:




inovace a ekonomika založená na znalostech
životní prostředí a předcházení rizikům
dostupnost a služby základního ekonomického významu (komunikační sítě) tj.
posilování prvků Lisabonské a Göteborgské strategie
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Cíl Evropská územní spolupráce
Financování: ERDF
Vychází ze současné Iniciativy Interreg, tj. podpora další integrace EU spoluprací na
přeshraniční, mezinárodní a meziregionální úrovni
Hlavní priority:




podpora rozvoje vědy a výzkumu a informační společnosti
životní prostředí a předcházení rizikům
řízení vodních zdrojů

Struktura programových dokumentů pro využívání fondů EU v
období 2007-2013
Strategické obecné zásady Společenství



Rámcový strategický dokument pro politiku soudržnosti;
navrhuje Evropská komise, přijímá Rada EU a schvaluje Evropský parlament

Národní rozvojový plán


Vytváří členský stát při použití principu partnerství

Národní strategický referenční rámec





Rámcová rozvojová strategie na úrovni státu,
Základ pro sektorové (tematické) a regionální operační programy;
Navrhuje členský stát při použití principu partnerství;
Předmět vyjednávání s Komisí

Operační programy




jeden program na fond a členský stát nebo region NUTS II,
popis souhrnných priorit, řízení a finančních zdrojů;
v konečném důsledku o něm rozhoduje Komise

Institucionální zabezpečení přípravy na programovací období
2007-2013
Ministerstvo pro místní rozvoj je hlavním gestorem pro vyjednávání nových nařízení a
v rámci tzv. Resortní koordinační skupiny připravuje stanoviska ČR k jednáním o nařízeních v
Pracovní skupině pro strukturální operace Rady Evropské unie.
MMR současně zodpovídá za tvorbu Národního rozvojového plánu a dalších
programových dokumentů na léta 2007-2013. Přípravu dokumentů na národní úrovni
zaštiťuje Řídicí a koordinační výbor. Výboru předsedá ministr pro místní rozvoj a činnost
sekretariátu ŘKV vykonává Odbor Rámce podpory Společenství MMR ČR.
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Alokace programů pro ČR 2007-2013
Rozložení finančních prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti mezi operační
programy v České republice v letech 2007-2013.

Programy v Cíli Konvergence
Rozdělení finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013
v Cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Operační program

mil. EUR

%

OP Podnikání a inovace

3 041,3

11,75

OP Výzkum a vývoj pro inovace

2 070,7

8,00

OP LZ a Zaměstnanost

1 811,8

7,00

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

1 811,8

7,00

OP Životní prostředí

4 917,9

19,00

OP Doprava

5 759,1

22,25

Integrovaný operační program

1 553,0

6,00

Regionální operační programy

4 659,0

18,00

258,8

1,00

25 886,6

100,00

OP Technická pomoc
Celkem

Programy v Cíli Region. konkurenceschopnost a zaměstnanost
Rozdělení finančních prostředků SF a FS mezi operační programy pro období 2007-2013 v Cíli
Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost:

Operační program

%

mil EUR

OP Praha Adaptabilita

29,10

121,1

OP Praha Konkurenceschopnost

70,90

294,9

100,00

416,0

Celkem

Programy v Cíli Evropské územní spolupráce
Rozdělení finančních prostředků SF a FS mezi operační programy pro období 20072013 v Cíli Evropská územní spolupráce:

Operační program

%

mil EUR

OP Přeshraniční spolupráce

90,37

351,6

OP Nadnárodní spolupráce

9,63

37,5

-

-

100,00

389,1

OP Meziregionální spolupráce
Celkem cíl EÚS
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Původní návrh rozdělení finančních prostředků strukturálních fondů a Fondu
soudržnosti v období 2007 - 2013 je obsažen v Národním rozvojovém plánu ČR 2007
- 2013 (v kapitole 5 - Rozložení finančních zdrojů).

Návrh rozložení programů podpory ČR v letech 2007-13:

V programovacím období 2007-2013 bude mít Česká republika v programech
spolufinancovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti k dispozici více než 773
miliard korun.
Na základě definovaných cílů a priorit Národního rozvojového plánu České republiky pro
období 2007-2013 a Národního strategického referenčního rámce připravuje Česká republika
Pro využívání fondů Evropské unie letech 2007-2013 celkem 24 operačních programů pro
nově koncipované 3 Cíle Politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU.
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Pro Cíl "Konvergence"
Tematické operační programy









OP Podnikání a inovace
OP Životní prostředí
OP Doprava
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
OP Výzkum a vývoj pro inovace
OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Integrovaný operační program
OP Technická pomoc

Regionální operační programy








ROP NUTS
ROP NUTS
ROP NUTS
ROP NUTS
ROP NUTS
ROP NUTS
ROP NUTS

II
II
II
II
II
II
II

Jihovýchod
Jihozápad
Moravskoslezsko
Severovýchod
Severozápad
Střední Čechy
Střední Morava

Pro Cíl "Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost"



OP Praha Konkurenceschopnost
OP Praha Adaptabilita

Pro Cíl "Evropská územní spolupráce"










INTERACT II
ESPON 2013
OP Meziregionální spolupráce
OP Nadnárodní spolupráce
OP Přeshraniční spolupráce ČR
OP Přeshraniční spolupráce ČR
OP Přeshraniční spolupráce ČR
OP Přeshraniční spolupráce ČR
OP Přeshraniční spolupráce ČR

-

Bavorsko
Polsko
Rakousko
Sasko
Slovensko
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Fondy Evropské unie pro Českou republiku
Zdroje pro ČR v období 2004-2006

V letech 2004 - 2006 měla Česká republika k dispozici více než 2,6 miliardy
EUR.
Byly z nich financovány:





Operační programy pro regiony ČR
Programy pro město Prahu
Programy Iniciativ Společenství
Fond soudržnosti

Zdroje pro ČR v období 2007-2013

V programovacím období 2007 - 2013 může Česká republika využít až
26,7 miliard EUR (cca 774 miliard korun) z fondů Evropské unie k
podpoře rozvoje regionů, konkurenceschopnosti, hospodářského růstu a
kvality života obyvatel.
Jsou z nich financovány:





Tematické operační programy
Regionální operační programy
Programy pro Prahu
Programy územní spolupráce
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