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Úvod

Vybrané téma diplomové práce ,,Využití strukturální pomoci v rámci ROP regionů

soudržnosti Moravskoslezsko a Střední Morava “, by mělo přispět k problematice čerpání

finanční pomoci z Evropské Unie prostřednictvím operačních programů a dalších nástrojů

v České republice. Vstup České republiky do Evropské unie přinesl celou řadu příležitostí a

představoval rovněž zvýšení významu a zájmu o regionální politiku EU. Regionální politika

patří mezi poměrně mladé aktivity Evropské unie, ale její význam v posledním době neustále

roste. Dnes má po zemědělské politice druhý největší podíl na výdajích ze společného

rozpočtu. V minulém programovacím období 2000 – 2006 bylo na regionální politiku

vynaloženo více než 213 mld. EUR, což představuje téměř třetinu rozpočtu Unie. Zvýšený

důraz na regionální politiku vychází ze Smlouvy o Evropské unii (Maastrichtské smlouvy).

Evropská unie, patří mezi nejvyspělejší ekonomické oblasti na světě, přesto mezi jejími

členskými státy panují značné rozdíly. Právě snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony,

jejich rovnoměrný ekonomický růst a posilování soudržnosti jsou hlavními cíly evropské

regionální politiky. Hlavním nástrojem regionální politiky se staly strukturální fondy

Evropské unie. Vedle strukturálních fondů existuje Kohezní fond, jenž poskytuje prostředky

hospodářsky slabším zemím EU. Je jednou z nejdůležitějších politik Evropské unie a její

význam neustále roste. Patří do skupiny tzv. koordinovaných politik. Prostředky vyčleněné

pro regionální politiku EU však lze čerpat jen na základě kvalitně vypracovaných

programových a projektových dokumentů, které vycházejí z principů a pravidel EU.

Cílem této diplomové práce je charakterizovat a souhrnně analyzovat využívání

prostředků strukturálních fondů EU v Moravskoslezském kraji a kraji Střední Moravy.

Diplomová práce je zaměřena na realizaci a průběh čerpání strukturální pomoci EU v krajích

Střední Moravy a kraji Moravskoslezském. Pro vypracování práce byly použity průběžné

Měsíční monitorovací zprávy a Výroční zprávy o realizaci, poskytnuty z Regionálních rad

zmíněných krajů.

Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola obsahuje význam, úlohu,

cíle a postavení regionální politiky včetně jejich principů a nástrojů. V další části této kapitoly

je provedena charakteristika programovacích období 2007 – 2013 na úrovní EU a České

republiky, včetně programových dokumentů a Iniciativ Společenství. V závěru první kapitoly



6

jsou pak zmíněny Regionální operační programy (jejich charakteristika, strategie, globální a

specifické cíle, priority a opatření ROP, horizontální témata, orgány pro řízení a realizaci,

finanční řízení ROP).

Druhá kapitola obsahuje sociálně – ekonomický charakter Moravskoslezského kraje a

kraje Střední Moravy. Je zde nastíněna všeobecná charakteristika kraje, obyvatelstvo,

ekonomický charakter kraje (průmysl a zemědělství), trh práce a vzdělání (nezaměstnanost),

cestovní ruch, a dopravní infrastruktura krajů. Velká část projektů realizovaná

v programovacím období 2007 – 2013 je zaměřena na dopravní infrastrukturu, cestovní ruch a

rozvoj měst a rozvoj venkova, proto jsem se v této části snažila zaměřit hlavně na tyto oblasti.

V závěru třetí kapitoly jsem se snažila porovnat hlavní ukazatele Moravskoslezského kraje

s krajem Střední Moravy (míra ekonomické aktivity obou krajů, míra nezaměstnanosti,

průměrná hrubá měsíční mzda a hrubý domácí produkt). Tuto analýzu jsem následně

znázornila do tabulek a grafů. Veškeré údaje v této části byly brány z Českého statického

úřadu.

V letech 2007-2013 je ze strukturálních fondů EU vyčleněno výhradně na rozvoj

regionu Moravskoslezsko přes 716 milionů eur a pro region Střední Morava je vyčleněno na

programovací období 2007 – 2013 ze strukturálních fondů EU přes 773 milionů eur. O dotace

z ROP Moravskoslezsko a z ROP Střední Morava je možné se ucházet prostřednictvím

předkládání rozvojových investičních projektů. Jejich zaměření vymezuje zacílení podpory z

programu do různých oblastí. Třetí kapitola se zabývá právě touto podporou programů,

realizací a využití strukturální pomoci z EU. Vybrala jsem si kraj Střední Moravy a kraj

Moravskoslezsko a pomocí měsíčních a výročních monitorovacích se budu snažit nastínit

problematiku čerpání finančních prostředků v období 2007 – 2013. V této části práce je také

zmíněn dosažený pokrok projektu, úspěšnost projektu (pokrok od roku 2007 do současnosti),

velké projekty a závažné problémy, které se při čerpaní finančních prostředků a předkládání

projektů objevily. Problematika je nastíněna do přehledných tabulek a grafů.

Při tvorbě diplomové práce byly informace čerpány z odborné literatury, internetu, z

dokumentů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko a regionu soudržnosti

Střední Morava.
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2 Zaměření vybraných ROP ČR v rámci strukturální

pomoci Evropské unie

Regionální politika Evropské unie, často nazývaná politikou hospodářské a sociální

soudržnosti (HSS), je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

přispívají na rozvoj chudších států a regionů v rámci Evropské unie. HSS má za úkol

podporovat harmonický a udržitelný rozvoj ekonomických činností, vysokou úroveň

zaměstnanosti, ochranu a zlepšování životního prostředí na území EU. Jejím cílem je zajistit

srovnatelnou životní úroveň obyvatel všech regionů v rámci Unie a členských států a snižovat

rozdíly v hospodářské úrovni regionů. Motivů pro založení regionální politiky EU bylo

několik, převážně však ekonomických, sociálních, politických a později i ekologických.

Zvláště ekonomické motivy byly významné, neboť regionální nerovnosti podstatně ovlivňují

výkonnost ekonomiky. Sbližování úrovní jednotlivých oblastí dochází ke zvýšení jejich

konkurenceschopnosti a zlepšení vývoje.1

2.1. Regionální operační program v rámci strukturální pomoci

Evropské unie

Regionální politika patří mezi poměrně mladé aktivity Evropské unie, ale její význam

v posledním době neustále roste. Hlavním posláním této politiky je posílení hospodářské a

sociální soudržnosti Unie. Patří do skupiny tzv. koordinovaných politik. Dnes má po

zemědělské politice druhý největší podíl na výdajích ze společného rozpočtu. V minulém

programovacím období 2000 – 2006 bylo na regionální politiku vynaloženo více než 213 mld.

EUR, což představuje téměř třetinu rozpočtu Unie. Zvýšený důraz na regionální politiku

vychází ze Smlouvy o Evropské unii (Maastrichtské smlouvy), která si stanovila posílení

ekonomické a sociální soudržnosti jako základní cíl Unie. Nutnost zvýšit prosperitu

zaostávajících regionů je jedním z důvodů existence regionální politiky, která může být

odůvodněna jednak snahou o ekonomickou výkonnost, jednak sociálními a politickými

důvody. Jedním z hlavních posledně jmenovaných důvodů může být snaha vlády udržet

soudržnost země zvláště v situaci, kdy sílí tlaky vyspělejších regionů na odtržení.

Ekonomické důvody (přetrvávající regionální nerovnosti) podstatně ovlivňují výkonnost

ekonomiky. Jsou způsobeny nedokonalým fungováním trhu, který zároveň není schopen v

dostatečně krátkém časovém horizontu tento problém odstranit. V tomto případě se hovoří o

1 WOKOUN, R. Česká regionální politika v období vstupu do Evropské unie
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tržním selhání a vzniká tak prostor pro regionální politiku. Aktivní regionální politika může

být velmi přínosná. Nejčastěji bývají uváděny následující dva důvody: Může napomoci ke

snížení veřejných výdajů z dlouhodobého hlediska. Veřejná podpora firem, které umisťují

výrobu v určitém regionu, zde může podnítit ekonomickou aktivitu. Následně dojde ke

snížení nezaměstnanosti, čímž se uspoří výdaje na podporu nezaměstnaných, a daňové příjmy

se mohou využít účelněji.2

2.1.1. Politika hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie

Regionální politika EU je založena na několika základních principech, které jsou

definovány v programové a právní úpravě celého procesu poskytování pomoci. V průběhu

vývoje regionální politiky se její principy měnily. Pro programovací období 2007 – 2013 se

jedná především o těchto pět hlavních principů: princip programování, koncentrace,

partnerství, adicionality, monitorování a vyhodnocování. Regionální politika se také kromě

těchto základních principů řídí také několika doplňkovými principy: princip subsidiarity,

koordinace a harmonizace, integrace, konvergence, solidarity, kompatibility a

proporcionality.3

Princip Koncentrace – zásada koncentrace usiluje o to, aby prostředky fondů byly

využívány pouze k realizaci předem stanovených cílů a co nejúčelněji na ty

nejpotřebnější. Jde tedy o snahu věnovat největší prostředky do regionů s největšími a

nejdůležitějšími problémy, pokud možno na projekty přinášející maximální užitek.

Tento princip přináší větší efektivitu a účelnost vynaložených prostředků, snadnější a

přehlednější monitorování a kontrolu.

Princip Partnerství – zahrnuje úzkou spolupráci mezi Komisí a odpovídajících orgánů

na národní, regionální a místní úrovni určených každým členským státem. Jde o to,

aby se na konkrétním rozdělení podíleli samotní příjemci, tj. regiony, města, obce i

soukromé subjekty, pro něž jsou prostředky určeny.4 Uplatňuje se zde zásada

subsidiarity (viz níže).

2 http://www.euractiv.cz/
3 WOKOUN, R. Strukturální fondy a obce I.
4 WOKOUN, R. Česká regionální politika v období vstupu do Evropské unie
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Princip Programování – programování je třetím hlavním operačním principem

strukturálních fondů. Prostředky fondů jsou alokovány na základě víceletých a

víceoborových programů, nikoliv na základě jednotlivých projektů. Konec

programovacího období se shoduje s finančními perspektivami pro celkový rozpočet

Společenství. Klade se důraz na komplexní přístup k řešení problémových regionů.

Prostředky ze strukturálních fondů jsou alokovány na schválené programy a následně

se realizují prostřednictvím konkrétních projektů. Výsledkem by tak měl být ucelený,

integrovaný program realizovaný v dlouhodobějším horizontu.

Princip Adicionality (doplňkovosti) – stanovuje, že prostředky vynakládané ze

společného rozpočtu EU mají pouze doplňovat ostatní veřejné výdaje a nikoli je

nahrazovat. V podstatě jde o spolufinancování schválených projektů. Tento princip

tedy určuje, že prostředky ze strukturálních fondů a kohezního fondu EU pouze

doplňují výdaje členských států. Členské státy nemohou v žádném případě využívat

prostředky EU poskytované v rámci regionální či celé strukturální politiky jako

náhražku vlastních rozpočtových výdajů. V praxi to znamená, že prostředky

poskytnuté ze zdrojů Evropské unie musí být doplněny určeným podílem zdrojů ze

strany příjemce pomoci, ať již ze státního rozpočtu či rozpočtů regionálních a

místních.5

Princip Monitorování a vyhodnocování – jde o průběžné sledování a vyhodnocování

prováděných opatření a celkové efektivnosti vynakládaných prostředků. Jde o velmi

důslednou kontrolu nejen věcného, ale i finančního plnění projektu. Před schválením

projektu je vyžadováno podrobné hodnocení jeho dopadům (ex ante), pak následuje

průběžné monitorování realizace projektu (interim) a nakonec zhodnocení skutečných

přínosů projektu (ex post). Význam tohoto principu se neustále zvyšuje.

Princip Solidarity – tento princip vychází ze základní filosofie celého integračního

procesu. Hospodářsky vyspělejší státy svými příspěvky do společného rozpočtu

financují rozvoj států ekonomicky méně rozvinutých.6

5 http://www.businessinfo.cz/
6 MAREK, D. a KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie
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Princip Subsidiarity – má zajistit, aby všechna opatření byla přijímána co nejblíže

občanům, tedy na nejnižším stupni správy, který umožňuje jejich realizaci, výkon

zařízení nebo aktivity. Jinými slovy, Unie nepřijme opatření (s výjimkou oblastí

spadajících do její výlučné pravomoci), pokud je efektivnější učinit toto opatření na

národní, regionální nebo lokální úrovni. Princip subsidiarity je úzce svázán s principy

proporcionality a nezbytnosti, které vyžadují, aby aktivity Unie nepřekročily rámec

opatření nutných k realizaci cílů Smlouvy.7 Tento princip je zakotven v Maastrichtské

smlouvě.

2.2. Programování strukturální pomoci v Evropské unii

Evropská komise zveřejnila v červenci 2005 Sdělení ke Strategickým obecným

zásadám, tímto stanovila priority pro politiku soudržnosti 2007 – 2013 (zvýšení přitažlivosti

členských států, regionů a měst, podporu inovace, podnikatelského prostředí a růstu

hospodářství založeného na znalostech a tvorbu většího počtu a lepších pracovních míst). Na

politiku soudržnosti 2007 – 2013 bylo vymezeno 308,1 mld. EUR, nejvíce prostředků je

vyčleněno pro cíl Konvergence (81,9%).

2.2.1. Cíle politiky soudržnosti 2007 – 2013

V období 2007 -2013 bude politika soudržnosti realizována prostřednictvím tří cílů:

 Konvergence

 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

 Evropská územní spolupráce

Cíle Konvergence je určen na podporu růstu a tvorby pracovních míst v nejméně

rozvinutých členských zemích a oblastech, jejichž HDP na osobu je nižší než 75% průměru

EU. Částka dostupná v rámci cíle Konvergence je 282,8 miliard EUR, což představuje 81,5 %

celkové sumy. Cíl je naplňován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj,

Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti. Snaží se o zlepšení podmínek pro růst

zaměstnanosti prostřednictvím investic do materiálních lidských zdrojů, pro zvyšování

schopnosti přizpůsobit se ekonomickým a společenským změnám a pro ochranu životního

prostředí.

7 http://ec.europa.eu/
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 Vyváženy rozvoj regionů - vyváženy a harmonicky rozvoj regionů vedoucí ke

snižování disparit v socioekonomické úrovni mezi regiony i uvnitř regionů České

republiky

 Rozvoj městských oblasti - posilování role měst jako akcelerátorů růstu a rozvoje

regionů a podpora revitalizaci čtvrti procházejících úpadkem

 Rozvoj venkovských oblasti - udržitelný rozvoj venkovských oblasti.

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost předpokládá naplnění obsahu

Lisabonské strategie na regionální úrovni a rovněž se soustředí na výrazné zvýšení

zaměstnanosti v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti. Smyslem cíle regionální

konkurenceschopnost a zaměstnanost je posilování konkurenceschopnosti regionů a

zaměstnanosti dvěma přístupy:

 pomocí rozvojových programů k urychlení a podpoře hospodářských změn

prostřednictvím inovací a podporou znalostní společnosti, podnikavosti, ochrany

životního prostředí a zlepšení jejich dostupnosti.

 podporou vzniku většího počtu kvalitnějších pracovních míst přizpůsobováním

pracovní síly a investicemi do lidských zdrojů.

Cíl Evropská územní spolupráce posílí přeshraniční spolupráci prostřednictvím

společných místních a regionálních iniciativ, nadnárodní spolupráci, jejímž cílem je

integrovaný územní rozvoj, a meziregionální spolupráci a výměna zkušeností. Tento cíl

vychází ze zkušeností bývalé iniciativy Společenství INTERREG. Tento cíl je financován

z ERDF. Hlavní priority:

 podpora rozvoje vědy, výzkumu a informační společnosti

 životní prostředí a předcházení rizikům

 řízení vodních zdrojů8

8 LAISSY, Ana-Paula. Working for the regions : EU regional policy 2007-2013



12

2.2.2. Nástroje strukturální pomoci

Od 1. ledna 2007 odstartovalo v Evropské unii další sedmileté programovací období.

V oblasti strukturálních fondů a Fondu soudržnosti došlo v této souvislosti k několika

změnám. První změnou je počet strukturálních fondů. V minulém období (2000– 2006) do

politiky HSS spadaly čtyři strukturální fondy (Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský

sociální fond, Evropský zemědělský garanční a podpůrný fond a Finanční nástroj na podporu

rybolovu) a Fond soudržnosti. V současném programovacím období 2007–2013 byl snížen

počet strukturálních fondů pouze na dva (Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský

sociální fond + Fond soudržnosti). Zbylé dva fondy se transformovaly v Evropský rybářský

fond a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a současně se staly součástí Společné

zemědělské politiky.9

Druhou změnou je zapojení Fondu soudržnosti do systému programování

strukturálních operací. Z fondu tedy nebude poskytována podpora na individuální projekty,

ale obdobně jako v případě strukturálních fondů na programové dokumenty vypracované na

národní úrovni.

Strukturální fondy EU

Strukturální fondy jsou nejvýznamnějším nástrojem regionální politiky, jsou jakýmsi

jádrem strukturální a regionální politiky, které slouží k dosažení ekonomické a sociální

soudržnosti (koheze). Prostředky z těchto fondů jsou určené na pomoc méně rozvinutým

regionům, regionům potýkajícím se strukturálními problémy a na podporu adaptace a

modernizace politik, systémů vzdělávání a odborné přípravy zaměstnanosti. Finanční

prostředky ze strukturálních fondů na rozvojové aktivity členských států jsou nevratné.

Zdrojem financí pro strukturální fondy jsou finanční příspěvky všech členských států do

společného rozpočtu Unie.10

Systém strukturálních fondů:

 Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF – European Regional Development Fund)

 Evropský sociální fond (ESF – European Social Fund)

9 http://www.euractiv.cz/strukturalni-fondy
10 WOKOUN, R. Strukturální fondy a obce I.
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 Evropský zemědělský garanční a podpůrný fond (EAGGF –European Agricultural

Guidance and Guarantee Fund)

 Finanční nástroj pro podporu rybolovu (FIFG – Financial Instrument for Fisheries

Guidance)

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)

Byl založen v roce 1975. Zaměřuje se na rozvoj infrastruktury, zakládání a růst

malých a středních podniků a na další rozvojové aktivity v postižených městských a

venkovských oblastech.11 Jako například výstavba silnic a železnic, odstraňování

ekologických zátěží, budování stokových systémů, úprava 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.

Evropský sociální fond (ESF)

Evropský sociální fond je nejstarším ze všech strukturálních fondů, byl založen v roce

1958. ESF se objemem finančních prostředků řadí na druhé místo mezi strukturálními fondy.

Jako hlavní nástroj společné sociální politiky, se zaměřuje na prevenci a na boj s

nezaměstnanosti, na rozvoj lidských zdrojů a na podporu integrace na trhu práce. Zaměřuje se

především na integraci dlouhodobě nezaměstnaných a mladých lidí či osob vyloučených z

trhu práce do pracovního procesu. Podporuje stejné příležitosti na trhu práce, adaptaci

pracovníků na změny a systém dalšího vzdělávání a kvalifikace. Jeho posláním je předcházet

nezaměstnanosti a bojovat s ní, umožnit pracovní síle v EU a evropským podnikům takové

zázemí, které by jim umožnilo využít takových příležitosti a zároveň by je ochránilo před

problémy na trhu práce.12

11 http://www.euractiv.cz/strukturalni-fondy, 2009
12 WOKOUN, R. Strukturální fondy a obce I.
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Evropský zemědělský fond na podporu rozvoje venkova (EAFRD)

Jeho původní název byl Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond, tento fond

funguje od roku 1962. Do roku 2006 byla jeho podpůrná sekce řazena mezi strukturální fondy

EU, neboť poskytovala podporu modernizaci a zlepšování struktury ekonomických aktivit v

zemědělství a na venkově. Od roku 2007 se již nejedná o strukturální fond, financuje pouze

aktivity společné zemědělské politiky EU. EAFRD je finanční nástroj na podporu rozvoje

venkova, který nepatří mezi strukturální fondy EU a nespadá tak do politiky hospodářské a

sociální soudržnosti, nýbrž spadá do společné zemědělské politiky EU. Prostředky z EAFRD

slouží ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství, lesnictví a k rozvoji

venkovských oblastí. V ČR jsou z něj hrazeny projekty předložené do tzv. Programu rozvoje

venkova ČR, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství ČR.13

Evropský rybářský fond (EFF)

Evropský rybářský fond nahrazuje v programovacím období 2007-2013 Finanční

nástroj na podporu rybolovu (FIFG) z programovacího období 2000 – 2006 a je nástrojem

společné rybářské politiky EU. Hlavním cílem fondu je zajištění trvale udržitelného rozvoje

evropského rybolovu a akvakultury. EFF podporuje projekty vedoucí k vyšší

konkurenceschopnosti a k ochraně a zlepšování životního prostředí. Jsou z něj financovány

aktivity týkající se mořského i vnitrozemského rybolovu (např. odbahňování rybníků),

podporovány investice na modernizaci zpracovatelského průmyslu, modernizace plavidel,

podpora likvidace už nedostačujících plavidel, zlepšování akvakultury a uvádění na trh.

Objem vyčleněných prostředků v rámci EFF je 3,8 miliard eur. Členské státy musely

vypracovat strategický plán pro rybolov, v jehož rámci je finanční pomoc EFF v jednotlivých

členských zemích rozdělována.

V ČR jsou z Evropského rybářského fondu hrazeny projekty předložené v

rámci Operačního programu rybářství 2007-2013, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo

zemědělství ČR, zprostředkujícím subjektem Státní zemědělský intervenční fond. Samostatný

operační program pro rybářství je novinkou, v předchozím období spadalo rybářství pod OP

Zemědělství. Program by měl umožnit firmám další investice do rybníků, farem

i zpracovatelských kapacit.14

13 http:// www.strukturalni-fondy.cz, 2009 [EAFRD]
14 http:// www.strukturalni-fondy.cz, 2009
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Fond soudržnosti

V Maastrichtské smlouvě je stanoveno, že finanční prostředky z Fondu soudržnosti

budou poskytovány členským státům Evropské unie, jejichž HNP na obyvatele je nižší než

90% průměru Společenství. Podmínkou ovšem je, že členské státy EU musí vyvíjet snahu o

naplnění konvergenčních kritérií nutných pro členství v EU. Hlavním cílem Fondu

soudržnosti je podpora hospodářské a sociální soudržnosti Společenství, rovněž nepatří mezi

Strukturální fondy. Podporuje činnosti v rámci cíle „konvergence“ a nyní podléhá stejným

pravidlům v oblasti plánování, řízení a kontroly jako ESF a EFRR.

V období 2007-2013 působí Fond soudržnosti v Bulharsku, v České republice, v

Estonsku, na Kypru, v Litvě, v Lotyšsku, v Maďarsku, na Maltě, v Polsku, v Portugalsku, v

Rumunsku, v Řecku, na Slovensku a ve Slovinsku. Španělsko je způsobilé v rámci

přechodného režimu, neboť jeho HND na obyvatele je nižší než 90 % průměru EU-15.

Fond soudržnosti financuje činnosti v těchto oblastech:

 transevropské dopravní sítě, zejména prioritní projekty evropského zájmu určené

Evropskou unií;

 projekty zaměřené na životní prostředí. Fond soudržnosti může též podporovat

projekty v oblasti energetiky a dopravy, jestliže představují zjevný přínos pro životní

prostředí: (energetická účinnost, využívání energie z obnovitelných zdrojů, rozvoj

železniční dopravy, podpora intermodální dopravy, veřejné dopravy).

Fond soudržnosti, také spolufinancuje aktivity jako například (předběžné studie

k projektům vhodným pro financování z Kohezního fondu, opatření technické pomoci včetně

propagačních a informačních kampaní).

Finanční pomoc z Fondu soudržnosti může být pozastavena rozhodnutím Rady,

jestliže daný stát vykazuje nadměrný schodek veřejných financí.

Evropská investiční banka

Evropská investiční banka je finanční institucí EU, která byla zřízena v roce 1958 na

základě Římské smlouvy. Jejím hlavním cílem je poskytovat převážně dlouhodobé úvěry na

projekty kapitálových investic (zejména do dlouhodobých aktiv), avšak neposkytuje dotace.

EIB je nezisková banka, jejíž činnost sleduje politicky stanovené cíle. EIB je vlastněna

členskými státy Evropské unie. Státy společně upisují kapitál banky na základě klíče, jenž
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odráží jejich hospodářský význam v unii. EIB nevyužívá žádné prostředky z rozpočtu EU,

nýbrž se samofinancuje prostřednictvím půjček na finančních trzích.

Díky tomu, že akcionáři EIB jsou členské státy EU, má banka nejvyšší možný rating

(AAA) na peněžních trzích. Může tak získávat velké množství kapitálu za velmi výhodných

podmínek. Jelikož funguje na neziskovém základě, podmínky, za nichž poskytuje úvěry, jsou

též výhodné.

Projekty, do kterých banka investuje, jsou vybírány na základě těchto kritérií:

 musí přispívat k dosahování cílů EU;

 musí být ekonomicky, finančně a technicky smysluplné a šetrné k životnímu prostředí;

 měly by přitahovat další zdroje financování.

EIB podporuje též udržitelný rozvoj v kandidátských zemích a potenciálních

kandidátských zemích, v zemích sousedících s EU na jihu a východě a v dalších partnerských

zemích. Nejvyšším orgánem banky je Rada guvernéru, ve které jsou zastoupeny všechny

členské státy (zastoupeny vždy jedním ministrem s každé země), správní rada a operativní

činnosti se zabývá předsednictvo – direktorium. Činnost nejvyšších orgánů je upravena

Statutem EIB. Ke kontrole a ověřování vnitřních a vnějších operací EIB slouží Komise pro

audit.

Na právě probíhající programové období 2007—2013 má ČR z evropských fondů k

dispozici 26,69 miliard eur. Prostředky strukturálních fondů a Fondu soudržnosti jsou

využívány ke spolufinancování projektů na národní, regionální i místní úrovni při současné

zapojení a stimulaci dodatečných soukromých finančních zdrojů. Nejvíce prostředků bude

v období 2007-2013 směřovat do oblasti dopravy, lidských zdrojů, udržitelného rozvoje, vědy

a výzkumu, inovací a informační společnosti.

2.2.3. Iniciativy pro období 2007 – 2013

Iniciativy Společenství jsou zvláštní programy strukturální politiky Evropské unie

určené k řešení specifických problémů dotýkajících se celého území EU. Evropská investiční

banka spolu ve spolupráci s Evropskou komisí připravily pro období 2007 - 2013 tři nové

iniciativy JASPERS, JEREMIE a JESSICA, které by se měly stát významnými nástroji

politiky soudržnosti. Tyto iniciativy byly poprvé představeny v říjnu 2005. Hlavním cílem
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těchto iniciativ je zvýšení investic, podpora hospodářského růstu a vytvářet pracovní místa

v regionech a ve městech EU.

 JASPERS - iniciativa nabízí pomoc při přípravě velkých projektů, které žádají o

finanční podporu z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Jedná se o společnou iniciativu Evropské komise, Evropské banky pro obnovu a

rozvoj a Evropské investiční banky určené novým členským státům Evropské unie.

Opírá se o zkušenosti EIB a EBRD. Evropská Iniciativa JASPERS neposkytuje

finanční prostředky, ale formou bezplatné technické pomoci svých odborníků v

přípravné fázi velkých a náročných projektů podporuje jejich kvalitní zpracování a tím

i větší pravděpodobnost jejich schválení Evropskou komisí a zajištění

spolufinancování z Fondu soudržnosti nebo ERDF. Snaží se o úspěšné provádění

politiky soudržnosti v programovém období 2007 – 2013.

 JEREMIE – jedná se o nový nástroj regionální politiky a finančního inženýrství.

Společné evropské zdroje pro mikropodniky až střední podniky JEREMIE je společná

iniciativa Evropské komise, Evropské investiční banky a Evropského investičního

fondu v zájmu zlepšení přístupu k financování rozvoje mikropodniků, malých a

středních podniků v regionech EU. Svou činnost zahájila v roce 2006.

 JESSICA – společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí je

nová politická iniciativa, která tvoří rámec spolupráce mezi EIB, Komisí a Evropskou

bankou pro obnovu a rozvoj v oblasti finančního inženýrství pro udržitelný rozvoj

měst. Cílem je nabídnout pomoct a poskytnout nové možnosti řídícím orgánům

odpovědným za programy politiky soudržnosti v letech 2007 – 2013.15

2.3. Rámec unijní regionální politiky v České republice

Přistoupení České republiky k Evropské unii a následně její zapojení do strukturální

politiky vyvolalo nutnost vypracovat celou řadu strategických a programových dokumentů.

Dokumenty sloužící k aplikaci regionální politiky EU v ČR musí být v souladu s dokumenty

používanými v EU.16 Oproti předcházejícím obdobím se rozšířily i aktivity, které jsou

15 NOVOTNÁ, M. Regionální politika EU
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podporovány politikou hospodářské a sociální soudržnosti a pozměnily se i nástroje, kterými

je politika realizována. Při formování strategie politiky soudržnosti v jednotlivých zemích a

regionech bylo tedy nutné respektovat evropské a národní strategie vytvořené pro realizaci

Lisabonské strategie. V případě České republiky se jedna o Národní Lisabonský program

2005–2008 resp. Národní program reforem ČR. Národní program reforem ČR je závazným

politickým dokumentem o prioritách a opatřeních v makroekonomické a mikroekonomické

oblasti a politice zaměstnanosti pro období 2005–2008, jehož cílem je posílit politickou

odpovědnost za naplňování obsahu Lisabonské strategie a umožnit vyhodnoceni plněni

stanovených reformních kroků. Uvedeny dokument spolu se Strategii udržitelného rozvoje

České republiky, Strategii hospodářského růstu ČR a Strategii regionálního rozvoje se staly

základními výchozími koncepty pro formování strategických a operačních dokumentů. Tyto

dokumenty však byly doplněny celou řadou sektorových a regionálních koncepci a strategii,

jejichž přinos se zvláště zřetelně projevil na úrovni operačních programů.

Institucionální zabezpečení má v ČR Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které je

hlavním gestorem pro vyjednávání nařízení. Resortní koordinační skupiny připravují

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 až 2013.

Prioritní oblasti politiky soudržnosti pro období let 2007 – 2013 :

 Podnikání

 Lidské zdroje a vysoké školy

 Inovace a znalostní ekonomika

 Dostupnost a infrastruktura

 Řešení regionálních disparit

2.3.1. Programové dokumenty regionální politiky EU v České republice

Česká republika si vytvořila pro získávání finančních prostředků z fondů EU - stejně

jako ostatní členové Společenství, soustavu programových dokumentů a nezbytné

institucionální zajištění. Nejvyšším strategickým dokumentem pro realizaci politiky HSS jsou

na evropské úrovni Strategické obecné zásady Společenství (SOZS), kde se definují hlavní

priority této společné evropské agendy na období 2007–2013. Na základě SOZS si členské

země s ohledem na vlastní priority vypracovávají Národní strategický referenční rámec
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(NSRR) popisující globální cíle a záměry, způsob řízení a koordinace politiky soudržnosti na

jejich území. V tomto programovacím období se projevila snaha o zjednodušení struktury

programových dokumentů. Obsahují zpracování priorit do dílčích cílů. V programovacím

období 2007 – 2013 bude mít ČR v programech spolufinancovaných ze strukturálních fondů a

Fondu soudržnosti k dispozici více než 773 mld. Kč. Pro úspěšné čerpání musí náš stát přidat

navíc přibližně 132,83 mld. Kč z národních zdrojů na spolufinancování projektů, jelikož

Evropská unie financuje maximálně 85 % způsobilých výdajů.

Tabulka 2.1. Rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle politiky HSS v období 2007—2013

Cíl Fondy pro EU27 Fondy pro ČR

Konvergence
283 mld. €

(cca 7 082,80 mld. Kč) 81,54%
25,88 mld. €

(cca 730,00 mld. Kč) 96,98%

Regionální
konkurenceschopnost

a zaměstnanost
54,96 mld. €

(cca 1 385,40 mld. Kč) 15,95%
419,09 mil. €

(cca 11,73 mld. Kč) 1,56%

Evropská územní
spolupráce

8,72 mld. €
(cca 218,55 mld. Kč) 2,52%

389,05 mil. €
(cca 10,97 mld. Kč) 1,46%

Celkem 347 mld. € 100%
26,69 mld. €

(cca752,70 mld. Kč) 100%

Zdroj: vlastní úprava

Strategické obecné zásady Společenství

Strategické obecné zásady Společenství označuje rámcový strategický dokument pro

regionální politiku EU. Dokument obsahuje hlavní zásady a priority politiky hospodářské a

sociální soudržnosti EU pro období 2007 – 2013. Doporučuje způsoby, jak by měly co nejlépe

využít 308 miliard eur, které jsou k dispozici na příštích sedm let v rámci unijní regionální

politiky. V návaznosti na SOZS pak každý členský stát připraví tzv. Národní strategický

referenční rámec. Postup přijetí SOZS je časově velmi náročný. Dokument navrhne Evropská

komise, která ho zašle Evropskému parlamentu a Radě EU. Dne 6. Července 2005 Evropská

komise Sdělení ke Strategickým obecným zásadám. Evropský parlament pak na plenárním

zasedání ve Štrasburku 4. července 2006 schválil celkově pět nových nařízení pro strukturální

fondy a Fond Soudržnosti pro období 2007 – 2013.17

17 MAREK, D. a KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie
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Národní rozvojový plán 2007 – 2013

Je tradičním nástrojem strategického plánování využíván v posledních

programovacích obdobích. Otevřel diskusi o prioritách České republiky – státu i regionů, a

stal se východiskem pro formulování Národního strategického referenčního rámce. Národní

rozvojový plán zaujímá mezi programovými dokumenty výjimečné místo. Prioritní osy a cíle

NRP vycházejí z definované strategie a následně jsou promítnuty do struktury operačních

programů. Národní rozvojový plán 2007-2013 dále popisuje nastavení systému koordinace

politiky hospodářské a sociální soudržnosti. K naplnění globálního cíle poslouží čtyři

strategické cíle:

 Konkurenceschopná česká ekonomika

 Otevřená, flexibilní soudržná společnost

 Atraktivní prostředí

 Vyvážený rozvoj území

Národní strategický referenční rámec České republiky 2007 - 2013

Národní strategicky referenční rámec představuje národní strategii v podobě systému

cílů a priorit pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, harmonizuje

národní priority s evropskými (vazba na Strategické obecné zásady Společenství pro

soudržnost). Je řídícím dokumentem pro operační programy všech cílů politiky soudržnosti,

obsahuje rozdělení prostředků z jednotlivých strukturálních fondů a Fondu soudržnosti mezi

cíle a priority, operační programy a roky, popisuje zásady a pravidla implementace politiky

soudržnosti v ČR, vytváří zaklad pro koordinaci a řízeni politiky soudržnosti v ČR. Navrhují

ho členské země za využití principu partnerství. Tvoří podklad pro jednotlivé operační

programy, na jeho základě vyjednává členský stát jejich podobu s Evropskou komisí.

Český Národní strategický referenční rámec byl Evropskou komisí přijat 27. července

2007. Poté došlo ke schválení českých operačních programů, které jsou nyní již v plné

činnosti. Jejich řídicí orgány přijímají od žadatelů z řad podnikatelů, obcí, neziskových

organizací i státní správy projekty, vyhodnocují je a přidělují jim finanční podporu. Podaných

projektů je v současnosti dostatek, což vytváří předpoklady pro úspěšné vyčerpání alokace

určené pro ČR na nynější programové období.
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Operační programy v České republice v období 2007 – 2013

Čerpání finančních prostředků v rámci regionální politiky EU je realizováno pomocí

tzv. operačních programů (OP). Jedná se o nejvýznamnější dokumenty z pohledů realizátorů a

žadatelů. Operační programy vymezují a specifikují cíle, kterých chtějí pomocí realizovaných

projektů dosáhnout. Existuji dva typy operačních programů vytvořených v ČR pro

programovacím období 2007–2013, a sice tematické (sektorové) operační programy a

operační programy regionálního charakteru. Tematické programy řeší problematiku daného

sektoru či oblasti (například životní oblasti, doprava, podnikání apod.), regionální programy

se vztahují na jeden region (NUTS II). V období 2007-2013 bude v České republice

využíváno 26 operačních programů, které jsou rozděleny mezi tři cíle politiky HSS:

Cíl Konvergence - podpora hospodářského a sociálního rozvoje regionů na úrovni NUTS II s

hrubým domácím produktem (HDP) na obyvatele nižším než 75 % průměru tohoto ukazatele

pro celou Evropskou unii. Dále jsou k čerpání z tohoto cíle způsobilé státy, jejichž hrubý

národní důchod (HND) na obyvatele je nižší než 90 % průměru tohoto ukazatele pro celou

Evropskou unii. Tento cíl je financovaný z ERDF, ESF a FS a v České republice pod něj

spadají všechny regiony soudržnosti s výjimkou Hl. m. Prahy. Na cíl Konvergence připadá v

České republice cca 730,00 mld. Kč.18

18 http://www.strukturalni-fondy.cz, 2009
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Tabulka 2.2. Operační Programy v ČR v období 2007 – 2013

Cíl Konvergence (celá ČR kromě Prahy)
% Příspěvek EU

(v mld.Kč)

OP Podnikání a inovace 11,75 79,07

OP Výzkum a vývoj pro inovace 8,00 53,83

OP Životní prostředí 19,00 12,78

OP Doprava 22,25 14,97

Integrovaný operační program 6,00 4,03

Regionální operační programy 18,00 14,71

ROP Střední Čechy 12,00 1,45

ROP Jihozápad 13,30 1,61

ROP Severozápad 16,01 1,94

ROP Jihovýchod 15,12 1,83

ROP Severovýchod 14,09 1,71

ROP Moravskoslezsko 15,37 1,86

ROP Střední Morava 14,11 1,71

OP Technická pomoc 1,00 0,6

OP Lidské zdroje a zaměstnanost 7,00 4,8

OP Vzdělání pro konkurenceschopnost 7,00 4,75
Zdroj: www.mmr.cz, vlastní úprava

Operační program Podnikaní a inovace - je zaměřen na podporu podnikání, rozvoj

podnikatelského prostředí, posilováni konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů

(především malých a středních podniků), rozvoj inovačního potenciálu – prostřednictvím

posilováni inovační schopnosti společnosti.

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace - je zaměřen na oblast výzkumu a vývoje,

rozvoj veřejných výzkumných instituci a vysokých škol, navazování partnerství veřejných

výzkumných, vývojových a vysokoškolských pracovišť se soukromými společnostmi a také

na rozvoj inovačního potenciálu.

Operační program Doprava - je hlavním programovým dokumentem realizace politiky

hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru dopravy a dopravní dostupnosti, zaměřuje se na

dopravu nadnárodního (transevropské dopravní sítě) a národního (např. silnice I. třídy,

národní železniční koridory) významu. Program bude financovat rovněž velké dopravní

projekty realizované na území hl. města Prahy.

Operační program Životni prostředí - je zaměřen na ochranu a zlepšování kvality životního
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prostředí a jeho jednotlivých složek (vodní hospodářství, zlepšovaní kvality ovzduší a

snižováni emisi, udržitelné využívání zdrojů energie, nakládaní s odpady a odstraňování

starých ekologických zátěži, omezováni průmyslového znečištěni a snižováni

environmentálních rizik, zlepšováni stavu přírody a krajiny, rozvoj infrastruktury pro

environmentální vzděláváni, poradenství a osvětu).

Operační program Vzděláváni pro konkurenceschopnost - je zaměřen na financování

projektů financovaných z Evropského sociálního fondu v oblasti vzděláváni a školství,

celoživotního učeni a modernizace vzdělávacích a výzkumných instituci.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - je programovým dokumentem pro

financování projektů v oblasti zaměstnanosti, sociální integrace a rovných příležitosti,

modernizace veřejné správy a veřejných služeb.

Integrovaný operační program - je zaměřen na řešení specifických sektorových a územních

problémů. Jedná se o oblast veřejné správy, informatiky, zdravotnictví, kultury, cestovního

ruchu a panelových sídlišť.

Operační program Technická pomoc - je programovým dokumentem pro financování

činnosti Národního rámce politiky soudržnosti, který koordinuje realizaci politiky

hospodářské a sociální soudržnosti v ČR.

Pro účely efektivního získávání prostředků z evropských fondů byly na území našeho

státu zřízeny regiony soudržnosti, které se skládají z jednoho či více českých krajů. Evropská

kohezní politika je totiž směřována především do územních celků s počtem obyvatel

pohybujícím se mezi 800 tisíci a třemi miliony. Protože české kraje těchto počtů obyvatelstva

většinou nedosahují, vznikly regiony soudržnosti Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod,

Jihozápad, Střední Čechy, Moravskoslezsko a Střední Morava vedené regionálními radami

regionů soudržnosti. Toto členění na regiony soudržnosti, kterým se říká v souladu s

evropskou terminologií také NUTS II, pokrývá celou ČR mimo hlavní město.19

19 http://www.strukturalni-fondy.cz, 2009
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Obrázek 2.1. Rozdělení České republiky podle krajů

Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz

Mapa ukazuje skladbu 14 krajů NUTS III do 8 regionů soudržnosti NUTS II. Praha

nesplňuje kritéria pro příjem prostředků z finančně nejobjemnějšího cíle politiky soudržnosti

Konvergence, jelikož je určen na přeměnu ekonomiky méně vyspělých regionů a států

Společenství ve výkonnější a přibližování úrovně rozvoje různých částí EU.

Cíl Konkurenceschopnost a zaměstnanost - podpora regionů, které nespadají pod Cíl

Konvergence. V České republice pod něj spadá Hl. m. Praha se dvěma operačními programy.

Na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost připadá v České republice cca 11,73

mld. Kč. Oba operační programy určené výhradně pro Prahu mají kombinovaný charakter

regionálních i tematických programů (jsou určeny jen pro jeden region a týkají se širší škály

problémových oblastí než poměrně úzce zaměřené tematické programy cíle konvergence, ale

stále rozlišují mezi investičními a neinvestičními typy projektů). Řídícím orgánem pro oba

pražské operační programy cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost je Hlavní

město Praha.
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Obr. 2.1. Alokace fondů EU pro Prahu

Zdroj: strukturální fondy

Operační programy pro Prahu

 OP Praha Konkurenceschopnost – cílem je zvyšování konkurenceschopnosti Prahy

prostřednictvím odstranění rozvojových bariér a slabin regiony, zkvalitněním

městského prostředí, zlepšením dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb.

Jedná se o projekty spolufincovaných z ERDF. Od cílů se odvíjí tři prioritní osy:

a) Dostupnost a prostředí,

b) Inovace a podnikání,

c) Technická pomoc20

 OP Praha Adaptabilita – snaží se o zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením

adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání přístupu

pro všechny. OP Praha Adaptabilita přispěje k posílení udržitelného

socioekonomického rozvoje regionu a ke zvýšení významu Prahy ve středoevropském

prostoru v porovnání s ostatními metropolemi členských států. OP Praha Adaptabilita

je spolufinancován z ESF, přičemž celková alokace na tento program pro rozpočtové

20 MAREK, D. a KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů EU
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období 2007 – 2013 činí 121 milionů EUR. Tyto cíle budou realizovány

prostřednictvím následujících prioritních os:

a) Podpora rozvoje znalostní ekonomiky,

b) Podpora vstupu na trhu práce,

c) Modernizace počátečního vzdělávání,21

Cíl Evropská územní spolupráce - podpora přeshraniční spolupráce regionů na úrovni

NUTS III, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. Tento cíl je financovaný z ERDF

a v České republice pod něj spadají všechny regiony a podporu lze čerpat z devíti operačních

programů. Na cíl Evropská územní spolupráce připadá v České republice 10,92 mld. Kč.

Programy v rámci Iniciativ Společenství

 INTERACT II - je pokračováním programu INTERACT (2000 - 2006) v

programovacím období 2007 – 2013 a zaměřuje na šíření znalostí, zkušeností a dalších

výstupů programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce. Program

poskytuje i diskuzi o strategiích přeshraničního a nadnárodního regionálního rozvoje a

zajištění přenosu inovací. Cílovými skupinami jsou evropské instituce a orgány

zajišťující programy evropské územní spolupráce, tj. orgány programů přeshraniční,

meziregionální a nadnárodní spolupráce (např. Řídící orgány, Certifikační orgány,

Společné technické sekretariáty). Cíle programu jsou: zlepšení efektivnosti územní

spolupráce, přispění ke kvalitě územní spolupráce a podpora implementace programů

přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce, poskytnutí prostoru regionům k

diskuzi o strategiích pro přeshraniční a nadnárodní regionální rozvoj a zajištění

přenosu inovací.

 ESPON 2013 - slouží k získávání a aktualizování informací o rozvoji regionů, o

dopadech realizace politik EU na regiony, poskytuje technickou, metodickou a

analytickou podporu procesu územního plánování a zpřístupňování databází. Program

ESPON 2013 bude podporovat politiku územní soudržnosti a harmonického rozvoje

evropského území. Tento program byl schválen Evropskou komisí dne 7. listopadu

21 MAREK, D. a KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů EU
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2007.

 OP Meziregionální spolupráce – je pokračováním iniciativy INTERREG IIIC.

Vzhledem k mezinárodnímu charakteru je zpracován pouze jeden Operační program

pro meziregionální spolupráci společný pro všechny členské státy EU. Program je

zaměřen výměnů zkušeností při restrukturalizaci regionů závislých na tradičním

průmyslu, podporu používání informačních a komunikačních technologií, spolupráci v

oblasti finanční pomoci malým a středním podnikům, zlepšení regionální politiky

zaměstnanosti, profesního rozvoje, zaškolování a vzdělávání apod.

 OP Nadnárodní spolupráce – program se zaměřuje na budování centrálního

evropského znalostního centra, spolupráce inkubátorů v regionech s upadajícím

průmyslem, studie nákladů a dopadů u vysokorychlostních koridorů ve Střední

Evropě, zhodnocení systému veřejné dopravy v malých a středně velkých městech.

Pro období 2007 – 2013 bylo rozhodnuto o novém uspořádání zón v prostoru

CADSES, jehož ČR byla členem v rámci iniciativy pro nadnárodní spolupráci

(INTERREG IIIB CADSES). Hlavní cíle programu:

a) Zlepšení konkurenceschopnosti střední Evropy

b) Zlepšení sociální a environmentální udržitelnosti22

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko – vznikl na základě společných aktivit

české a německé strany za účelem vytvoření vzájemně akceptovatelného a společně

využitelného dokumentu. 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 financován. Řídícím orgánem je

Bavorské státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologie, v

České republice za něj má coby Národní orgán odpovědnost Ministerstvo pro místní

rozvoj ČR. Celkově je na tento OP vyčleněno 55 mil. EUR a je financován z ERDF

pokryje až 85% prostředků z celkových způsobilých výdajů.

22 MAREK, D. a KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů EU
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 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko – tento operační program navazuje na

předchozí přeshraniční spolupráci mezi ČR a Polskem, která probíhala v rámci

Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Celkový finanční objem představuje 219,46

mil. EUR, a to včetně národního spolufinancování. Tento operační program je určen

pro české kraje Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a

Moravskoslezský, z polské strany jde o regiony jeleniogórsko-wałbrzyského,

opolského, rybnicko-jastrzębského a bielsko-bialského. Řídícím orgánem OP ČR -

Polsko je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, v Polsku zajišťuje z pozice Národního

orgánu činnosti spojené s realizací tohoto programu Ministerstvo regionálního rozvoje

Polské republiky. OP ČR - Polsko je financován z Evropského fondu pro regionální

rozvoj (ERDF).

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko – navazuje na dřívější přeshraniční

spolupráci ČR a Rakouska, jež probíhala v rámci Iniciativy Společenství INTERREG

IIA. Celkově na něj připadne až 107,4 mil. EUR. Tento program je určen pro české

kraje Jihočeský, Jihomoravský a Vysočina, z rakouské strany jde o regiony

Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland Nordteil, Mühlviertel a město Vídeň.

Řídícím orgánem OP ČR - Rakousko je Úřad spolkové vlády Dolního Rakouska, v

České republice za něj má coby Národní orgán zodpovědnost Ministerstvo pro místní

rozvoj ČR.

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko – na přeshraniční spolupráci mezi ČR a

Saskem je vyčleněno 207,4 mil. EUR, z toho na české straně 67,2 mil. EUR a na saské

straně 140,2mil. EUR. 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 Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko – program je určen pro české kraje

Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský, ze slovenské strany jde o Trenčínský,

Trnavský a Žilinský kraj. Na program je alokována částka 92,74 mil. EUR. Řídícím

orgánem OP ČR - Slovensko je Ministerstvo výstavby a regionálního rozvoje SR, v

České republice za něj má coby Národní orgán zodpovědnost Ministerstvo pro místní

rozvoj ČR.
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2.4. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko byl zpracován

pro období let 2007-2013, tento program patří do Cíle Konvergence. Je určen pro podporu

urychlení sociálního a ekonomického rozvoje nejméně rozvinutých členských států a regionů.

Zlepší se podmínky pro růst a zaměstnanost prostřednictvím investic do fyzického a lidského

kapitálu, rozvoje inovací a znalostní společnosti, zlepšení schopnosti přizpůsobovat se

hospodářským a sociálním změnám, ochrany a zlepšování životního prostředí i výkonné

správy.

ROP MS je financován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Vychází z cílů

Strategických obecných zásad Společenství a je vypracován ve shodě s nařízeními ke

strukturálním fondům a Fondu soudržnosti pro programové období 2007-2013. ROP MS

2007-2013 také odráží strategické cíle Programu rozvoje územního obvodu

Moravskoslezského kraje na léta 2005-2008, které jsou financovány z prostředků Evropské

unie. ROP byl schválen zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 4. 5. 2006.23

2.4.1. Charakteristika ROP Moravskoslezsko

Moravskoslezský kraj (MSK) vznikl podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb.

k 1.1.2000 v prostoru Moravy a Slezska. Podle usnesení vlády ČR č. 707/1998 představuje

statickou jednotku NUTS III a současně i statickou jednotku NUTS II - Moravskoslezsko.

Krajským městem je statutární město Ostrava. ROP MS je určen pro region soudržnosti

Moravskoslezsko, který je totožný s Moravskoslezským krajem. Je tedy zaměřen na zlepšení

dopravní dostupnosti a propojení regionu včetně modernizace prostředků veřejné dopravy,

regenerace brownfields pro budoucí neprůmyslové využití, podporu rozvoje infrastruktury a

služeb cestovního ruchu, zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především

prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury a další. Příjemci

podpory jsou kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi,

Správa železniční dopravní cesty, dopravci zajišťující veřejnou dopravu, vlastníci zastávek

veřejné hromadné dopravy, státní podniky, zdravotnická zařízení, školy a školská zařízení,

nestátní neziskové organizace, podnikatelé, profesní organizace, občané a další.

Řídícím orgánem ROP MS je Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

23 http://www.kr-moravskoslezsky.cz, 2009
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2.4.2. Strategie ROP Moravskoslezsko pro období 2007 - 2013

Návrh strategie ROP MS a stanovení jeho tematického zaměření vychází

z následujících dokumentů:

 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. 7. 2006 o obecných ustanoveních o

Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu

soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, (dále obecné nařízení)

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. 7. 2006, o

Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999,

 Nařízení Komise (ES) č.1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení

Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro

regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální

rozvoj, (dále prováděcí nařízení)

 Strategické obecné zásady Společenství (vydané EK 6. 10. 2006),

 Národní rozvojový plán České republiky pro období 2007-2013 (schválen vládou ČR

v únoru 2006),

 Národní strategický referenční rámec ČR 2007-2013 (verze z 8. 6. 2007),

 Programový dokument „Cesta vpřed“ (2005)

 Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje 2005-2008 (schválen v

květnu 2006 zastupitelstvem kraje) a další koncepční a rozvojové dokumenty, přijaté

na regionální i místní úrovni.24

Důležitým vstupem byl návrh priorit ROP MS, přijatý všemi regiony soudržnosti (i

kraji) v ČR, který sloužil jako podklad pro vyjednávání obsahového zaměření ROP zástupců

regionu v pracovních skupinách v rámci ŘKV při MMR.

2.4.3. Globální a specifické cíle regionálního operačního programu

Globálním cílem ROP MS je urychlit rozvoj regionu a zvýšit jeho

konkurenceschopnost efektivnějším využitím jeho potenciálu. Tohoto cíle má být dosaženo

zejména prostřednictvím zvyšování kvality života obyvatel, atraktivity regionu pro investory a

návštěvníky, modernizací dopravní infrastruktury apod.

24 ROP Moravskoslezsko, 2009
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Globální cíl navazuje na globální a strategické cíle a priority Národního rozvojového

plánu a Národního strategického referenčního rámce na období 2007-2013 a podporuje

naplnění stanovené vize regionu. Globální cíl ROP MS naplňuje 5 specifických cílů, jimž

odpovídá věcná orientace prioritních os ROP a které současně věcně naplňují priority NSRR:

 Zkvalitnit dopravní infrastrukturu a dopravní dostupnost v regionu při současném

respektování ochrany životního prostředí.

 Zvýšit prosperitu ekonomiky a kvalitu života v regionu a snížit míru nezaměstnanosti.

 Všestranně zkvalitnit prostředí měst a jejich občanskou infrastrukturu v souladu s

potřebami jejich udržitelného rozvoje.

 Podpořit komplexní rozvoj venkova a zachovat základní funkce venkovského prostoru

regionu Moravskoslezsko pro obyvatele, návštěvníky i investory.

 Vytvořit institucionální, technické a administrativní podmínky pro realizaci ROP MS a

absorpční kapacitu regionu.

Strategie rozvoje regionu Moravskoslezsko bude realizována prostřednictvím 5

prioritních os: (Regionální infrastruktura a dostupnost, Podpora prosperity regionu, Rozvoj

měst, Rozvoj venkova, Technická pomoc).25

2.4.4. Priority a opatření ROP

ROP MS je tematicky rozčleněn do pěti základních prioritních os.

 Prioritní osa 1 - Regionální infrastruktura a dostupnost

 Prioritní osa 2 - Podpora prosperity regionu

 Prioritní osa 3 - Rozvoj měst

 Prioritní osa 4 - Rozvoj venkova

 Prioritní osa 5 - Technická pomoci

25 http://www.kr-moravskoslezsky.cz, 2009
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Obr. 2.2. Prioritní osy a oblasti podpory ROP Moravskoslezsko

Zdroj: http://www.kr-moravskoslezsky.cz, 2009

Prioritní osa 1 ,,Regionální infrastruktura“

Hlavním cílem zkvalitnit dopravní infrastrukturu, infrastrukturu krizového řízení a

dopravní obslužnost v regionu při současném respektování ochrany životního prostředí.

Zajistit komplexní rozvoj infrastruktury regionu a zvýší mobilitu osob, zboží a služeb.

Strategie dosažení tohoto cíle zahrnuje:

 zvýšení kvality regionálních komunikací II. a III. třídy, napojující jednotlivé části

regionu na komunikace sítě TEN-T procházející regionem a převedení dopravní zátěže

mimo centra měst,

 odstraňování bezpečnostních závad na komunikacích II. a III. třídy, vytváření

podmínek pro pěší a cyklistickou dopravu,

 zvýšení odbavovací kapacity, zvýšení bezpečnosti a zlepšení dostupnosti veřejnou

dopravou Letiště Leoše Janáčka Ostrava,

 zlepšení koordinace veřejné dopravy a zvýšení její atraktivity,
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 vybudování společného centra pro řízení činnosti emergenčních složek regionu.26

Prioritní osa 2 ,,Podpora prosperity regionu“

Hlavním cílem je zvýšit prosperitu ekonomiky a kvalitu života v regionu a snížit míru

nezaměstnanosti. Strategie dosažení tohoto cíle zahrnuje:

 zlepšení kvality vybavení škol zajišťujících základní a zejména střední a odborné

vzdělávání, tak aby vzdělávání lépe odpovídalo požadavkům trhu práce, dosažení

nové kvality služeb Moravskoslezské krajské vědecké knihovny,

 zvýšení kvality a dostupnost zařízení poskytujících služby sociálně znevýhodněným

skupinám obyvatel,

 zvýšení kvality přístrojového vybavení regionálních zdravotnických zařízení

rovnoměrně v území kraje,

 zlepšení infrastruktury pro cestovní ruch s celoročním využitím, vyšší využití památek

a zajištění jiných atraktivit pro rozvoj cestovního ruchu, zvýšení kvality ubytovacích

zařízení pro turisty,

 odstraňování brownfields, které není vhodné využívat dále pro průmysl, ve vhodných

lokalitách i jejich příprava pro budoucí (neprůmyslové) využití.

Prioritní osa 3 ,,Rozvoj měst“

Hlavním cílem všestranně zkvalitnit prostředí měst a jejich občanskou infrastrukturu v

souladu s potřebami jejich udržitelného rozvoje. Strategie dosažení tohoto cíle zahrnuje:

 zvýšení atraktivity měst zlepšením stavu jejich center i obytných čtvrtí, zlepšením

infrastruktury pro kulturní a volnočasové aktivity, regeneraci památek a veřejných

objektů,

 zlepšení stavu zaostávajících částí měst revitalizací veřejných prostranství, zajištění

jejich dostupnosti veřejnou dopravou, zajištění dostupnosti veřejných služeb,

rozvojem služeb pro sociální začleňování etnických menšin a dalších ohrožených

skupin a zvýšení bezpečnosti,

 zkvalitnění služeb městské veřejné dopravy a další aktivity směřující ke snížení vlivu

dopravy na životní prostředí,

26 ROP Moravskoslezsko
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 integrovaný přístup řešení problému velkých měst.

Prioritní osa 4 ,,Rozvoj venkova“

Hlavním cílem je podpořit komplexní rozvoj venkova a zachovat základní funkce

venkovského prostoru regionu Moravskoslezsko pro obyvatele, návštěvníky i investory.

Strategie dosažení tohoto cíle zahrnuje:

 zajištění dostatečné kapacity infrastruktury veřejných služeb v obcích s rostoucím

počtem obyvatel a zajištění dostupnosti infrastruktury veřejných služeb v odlehlých a

jinak zaostávajících obcích,

 zvýšení atraktivity venkovských obcí zachováním kulturního i přírodního dědictví,

zkvalitnění kulturních a volnočasových zařízení,

Prioritní osa 5 ,,Technická pomoc“

Hlavním cílem vytvořit institucionální, technické a administrativní podmínky pro

realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko a

absorpční kapacitu regionu. Strategie dosažení tohoto cíle zahrnuje:

 zajištění dostatečné administrativní kapacity řídícího orgánu ROP MS pro všechny

fáze implementace projektů (výběr projektů, jejich realizace, monitorování, plateb,

sběru informací o realizaci projektů a programu, kontroly a hodnocení programu),

 zajištění motivace, vzdělávání a dalších podmínek pro přilákání a udržení

kvalifikovaného personálu řídícího orgánu ROP,

 vytvoření technických podmínek pro pracovníky řídícího orgánu ROP MS, zajištění

odpovídajících prostor a technického vybavení,

 zpracování studií a hodnocení dle potřeb strategického řízení a realizace programu

 vzdělávání potenciálních příjemců pomoci a jejich podpora při přípravě i realizaci

projektů, iniciování projektů.27

2.4.5. Horizontální témata ROP

Horizontální témata jsou průřezové oblasti, které se prolínají všemi operačními

programy a plní významnou roli jak při programovaní, tak při realizaci ROP. Horizontální

27 ROP MS
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témata jsou zapracována do všech programových dokumentů. Žadatelé budou povinni při

realizaci svých projektů zajistit vliv na rovné příležitosti a životní prostředí. Projekty

s negativním vlivem na některé z horizontálních témat nebudou v rámci ROP MS

podporovány. Hlavním cílem zohlednění horizontálních témat při realizaci ROP MS je přispět

k vyšší přidané hodnotě pomoci ze strukturálních fondů a k vyšší kvalitě projektů.28

V souladu s obecným nařízením a Strategickými obecnými zásadami Společenství

jsou pro období 2007-2013 definována dvě základní horizontální témata:

 rovné příležitosti (čl. 16 Rovné příležitosti mužů a žen a zákaz diskriminace)

 udržitelný rozvoj (čl. 17 Udržitelný rozvoj).

Rovné příležitosti

Ve vztahu k rovnosti příležitostí poskytují všechny oblasti podpory ROP MS stejné

podmínky všem potencionálním žadatelům o dotaci, bez ohledu na jejich pohlaví, rasový či

etnický původ, náboženství či světový názor, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci.

Téma rovných příležitostí se vztahuje i na další znevýhodněné skupiny obyvatel, skupiny

ohrožené sociálním vyloučením. Jedná se o etnické menšiny, imigranty a azylanty,

dlouhodobě nezaměstnané, osoby s nízkou kvalifikací nebo bez kvalifikace, drogově závislé,

propuštěné vězně, osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí, a absolventy škol. Při

realizaci, programování, monitorování a evaluaci ROP MS bude taky brán zřetel na příspěvek

k rovnému zacházení a na podporu žen, aby mohly stejnou měrou profitovat z prostředků

strukturálních fondů jako muži. Všechny prioritní osy ROP MS obsahují aktivity s vazbou na

rovnost příležitostí:

Prioritní osa 1 „Regionální infrastruktura a dostupnost“ zohledňuje životní prostředí

zejména v aktivitách zaměřených na podporu veřejné hromadné dopravy a modernizaci

vozového parku v hromadné dopravě s důrazem na jeho ekologičnost.

U prioritní osy 2 „Podpora prosperity regionu“ vliv na životní prostředí je obsažen zejména

u aktivit týkajících se regenerace brownfields, které zahrnují i odstranění méně závažných

ekologických zátěží.

28 ROP MS
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U prioritních os 3 „Rozvoj měst“ a 4 „Rozvoj venkova“ zahrnují aktivity na podporu

rovných příležitostí zejména v oblasti rozvoje služeb pro staré občany a rodiny s dětmi.

Napříč všemi prioritními osami bude zohledněna problematika udržitelné energie, jež

je důležitým kritériem pro dosažení udržitelného rozvoje, a to zejména ve vztahu ke snížení

energetické náročnosti, zlepšení energetické účinnosti.

Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj lze obecně chápat jako dosahování rovnováhy mezi ekonomickou,

sociální a environmentální oblastí. Pro účely ROP MS je tedy pod pojmem „udržitelný

rozvoj“ chápána právě oblast životního prostředí. V prioritních osách ROP MS je zahrnuto

téma udržitelného rozvoje.

2.4.6. Orgány pro řízení a realizaci Regionálního operačního programu

Subjekty zapojené do implementace ROP Moravskoslezsko:

Řídící orgán ROP MS – Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko –

odpovídá za řízení a provádění operačního programu v souladu se zásadou řádného

finančního řízení.

Finanční útvar - úřadu Regionální rady je součástí Regionální rady regionu soudržnosti a

provádí platby příjemcům z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti odpovídající podílu

národního financování a podílu určeného na financování výdajů z rozpočtu EU (SF).

Platební a certifikační orgán – Ministerstvo financí (odbor Národní fond) – ústřední orgán

státní správy zodpovědný za celkové finanční řízení prostředků poskytnutých České republice

z rozpočtu EU. Vyhotovuje a předkládá Evropské komisi certifikované výkazy výdajů a

žádosti o platby, vyžaduje od řídícího orgánu informace o postupech a ověřeních v souvislosti

s výdaji, uvedenými ve výkazu výdajů.

Auditní orgán – Ministerstvo financí, odbor Centrální harmonizační jednotka pro finanční

kontrolu – zejména zajišťuje provádění auditů za účelem ověření účinného fungování řídicího

a kontrolního systému operačního programu;

Monitorovací výbor – zajišťuje kvalitu provádění operačního programu zejména

schvalováním kritérií pro výběr projektů, hodnocením pokroku v dosahování cílů programu a

prioritních os a navrhováním změn, které přispějí k dosažení cílů nebo zlepšení řízení

programu.
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Národní orgán pro koordinaci - Ministerstvo pro místní rozvoj – provádí zejména

koordinaci a metodickou podporu při implementaci operačních programů, financovaných ze

strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.29

2.4.7. Finanční řízení ROP

Základní rámec finančního řízení je dán Metodikou finančních toků a kontroly

programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského

rybářského fondu na programové období 2007 – 2013 v platném znění. ROP MS je

financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Pro období let 2007-2013 je

tomuto programu ze strukturálních fondů EU určeno 716,09 mil. € (přibližně 2,68 %

veškerých prostředků určených z fondů EU pro ČR) a z českých veřejných zdrojů by mělo být

navíc financování programu navýšeno o dalších 126,37 mil. €.

Platby příjemcům pomoci jsou poskytovány z prostředků Regionální rady, která je

obdrží z rozpočtu MMR a z rozpočtu kraje (MSK). Prostředky z rozpočtu EU (SF) pak na

účet správce kapitoly MMR. Dotace poskytované ze státního rozpočtu na předfinancování

výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU a prostředky na národní financování

jsou, v souladu s úpravou zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, Řídícímu

orgánu ROP MS poskytovány Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR), a to na základě

Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydávaného MMR.30

2.5. Regionální operační program NUTS II Střední Morava

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava představuje

základní nástroj uplatňování politiky soudržnosti v programovém období 2007 – 2013.

Program představuje klíčový strategický programový dokument, vycházející ze sociálně-

ekonomických rozvojových priorit regionu při realizaci projektů podporovaných ze

strukturálních fondů EU. Obsahové priority ROP Střední Morava jsou v souladu se

strategickými rozvojovými dokumenty regionu (Programem rozvoje územního obvodu

Olomouckého kraje a Programem rozvoje územního obvodu Zlínského kraje, a regionálními

rozvojovými dokumenty s tematickým zaměřením).31 Obsahové priority ROP Střední Morava

respektují i hlavní programové a rozvojové dokumenty ČR: Strategii hospodářského růstu,

29 ROP Moravskoslezsko
30 ROP MS
31 ROP Střední Morava
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Národní rozvojový plán a Národní strategický referenční rámec. Priority ROP Střední Morava

rovněž vycházejí z rámcových dokumentů přijatých na úrovni institucí EU, z nichž klíčové

jsou Strategické obecné zásady Společenství. Operační program byl schválen Evropskou

komisí dne 3. 12. 2007.

2.5.1. Charakteristika ROP Střední Morava

Program se zaměřuje na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu včetně

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, odstraňování ekologických zátěží. ROP SM je financován z Evropského fondu

pro regionální rozvoj (ERDF) a prostředky z tohoto fondu můžou čerpat (kraje, obce, svazky

obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, Správa železniční dopravní cesty,

provozovatelé drážní dopravy, zájmová sdružení, nestátní neziskové organizace, podnikatelé,

vlastníci nemovitostí v památkových zónách). ROP SM obsahuje 4 prioritní osy rozdělující

operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí

podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy

podpořeny.

Řídícím orgánem ROP SM je Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava.

2.5.2. Globální a specifické cíle regionálního operačního programu

Globálním cílem ROP Střední Morava je zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení

konkurenceschopnosti regionu a životní úrovně jeho obyvatel ve svém komplexu. Posílení

ekonomického rozvoje městských oblastí, představujících rozvojová centra regionu, tak ke

stabilizaci venkovského prostoru. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím naplnění

vnitřního potenciálu regionu (posílením vazeb mezi centry prosperity a zaměstnanosti) a

jejich venkovským zázemím. Globální cíl je v souladu se Strategickými obecnými zásadami

Společenství 2007-2013 a rovněž s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

1080/2006 ze dne 5. Července 2006, o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení

nařízení (ES) č. 1783/1999, současně reflektuje závažnost regionálních problémů.32

32 ROP SM
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Specifické cíle dále rozvádějí zaměření a obsah globálního cíle. Jejich naplňování je

součástí realizace aktivit v rámci prioritních os formulovaných v rámci ROP Střední Morava.

Specifický cíl 1 - zajištění efektivní, flexibilní a bezpečné dopravní infrastruktury v rámci

regionu soudržnosti Střední Morava a spolehlivé, kvalitní a integrované veřejné dopravní

služby.

Specifický cíl 2 - zlepšení kvality života v regionu soudržnosti Střední Morava, zvýšení

atraktivity regionálních center, měst a obcí, zajištění kvalitní a dostupné sociální služby a

příznivých, podpůrných podmínek pro podnikání.

Specifický cíl 3 - zlepšení atraktivnosti regionu soudržnosti Střední Morava pro účely

cestovního ruchu zlepšením jeho infrastruktury, služeb, informovanosti a propagace

Specifické cíle ROP Střední Morava představují základ pro formulaci prioritních os ROP

Střední Morava.

2.5.3. Přehled prioritních os a oblastí podpory ROP

ROP SM je tematicky rozčleněn do čtyř základních prioritních os:

Prioritní osa č. 1 Doprava

Prioritní osa č. 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu

Prioritní osa č. 3 Cestovní ruch

Prioritní osa č. 4 Technická pomoc

Prioritní osa 1 Doprava

Globálním cílem prioritní osy Doprava je zajištění efektivní, flexibilní a bezpečné

dopravní infrastruktury v rámci regionu soudržnosti Střední Morava a spolehlivé, kvalitní a

integrované veřejné dopravní služby. Specifické cíle:

 Zvýšení kvality dopravní infrastruktury uvnitř regionu a jejího napojení na

neregionální dopravní síť modernizací regionální sítě silnic II. a III. třídy;

 Zajištění kvalitního a spolehlivého systému veřejné dopravy v regionu modernizací a

integrací jednotlivých druhů dopravy;

 Zvýšení kvality infrastruktury pro bezmotorovou dopravu
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Prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu

Globálním cílem prioritní osy Integrovaný rozvoj a obnova regionu je zlepšení kvality

života v regionu soudržnosti Střední Morava, zvýšení atraktivity regionálních center, měst a

obcí, zajištění kvalitní a dostupné sociální služby a příznivých podpůrných podmínek pro

podnikání. Specifické cíle:

 Zvýšení atraktivity a kvality života v regionálních centrech;

 Zvýšení atraktivity, kvality života a služeb ve městech;

 Zvýšení atraktivity a kvality života na venkově;

 Zlepšení podmínek pro rozvoj malých a středních podniků zvýšením

využitelnosti nemovitostí určených pro jejich podnikatelské aktivity.

Prioritní osa 3 Cestovní ruch

Globálním cílem prioritní osy Cestovní ruch je: zlepšení atraktivnosti regionu

soudržnosti Střední Morava pro účely cestovního ruchu zlepšením jeho infrastruktury, služeb,

informovanosti a propagace. Specifické cíle:

 Zvýšení atraktivnosti regionu zkvalitněním infrastruktury pro rozvoj cestovního

ruchu na území s vysokou koncentrací infrastruktury a služeb;

 Zvýšení atraktivnosti regionu zkvalitněním infrastruktury pro rozvoj cestovního

ruchu na území mimo vysokou koncentraci infrastruktury a služeb;

 Rozvoj služeb v cestovních ruchu zajišťovaný podnikatelskými subjekty;

 Zvýšení zájmu turistů o region podporované koordinovaným rozvojem a

propagací produktů cestovního ruchu.33

Prioritní osa 4 Technická pomoc

Globálním cílem prioritní osy Technická pomoc je zajištění dostatečné administrativní

kapacity, efektivního řízení a implementace, informovanosti, kontroly, sledování a hodnocení

ROP Střední Morava a posílení vnitřní absorpční kapacity. Specifické cíle:

 Zajištění podmínek pro úspěšnou implementaci ROP Střední Morava;

 Zvyšování absorpční kapacity v regionu a zajištění úspěšného čerpání prostředků ze

SF EU.

33 ROP SM
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2.5.4. Finanční řízení ROP

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava bude financován z

ERDF a bude využito křížového financování. Finanční plán ROP Střední Morava je

vypracován v návaznosti na rozdělení prostředků v rámci cíle Konvergence uvedeného v

NSRR. Finanční alokace ze strukturálních fondů Evropské unie pro ROP Střední Morava

vycházející z aktuálních jednání MMR byla stanovena pro regionální operační programy ve

výši 18 % z celkových alokací určených pro ČR na cíl Konvergence. Regionální operační

program NUTS II Střední Morava (ROP SM) spadá mezi regionální operační programy v cíli

Konvergence a je pro něj vyčleněno 657,39 mil. €, což činí přibližně 2,46 % veškerých

prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být

navíc financování programu navýšeno o dalších 116,01 mil. €. Rozdělení této částky na

jednotlivé roky 2007 – 2013 a jednotlivé prioritní osy ROP Střední Morava je obsaženo

v následujících finančních tabulkách.34

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava v (EUR)

Tabulka 2.3. Regionální Operační Program pro NUTS 2 Střední Morava (v EUR)

Rok

Strukturální fondy
(ERDF)

Fond soudržnosti CELKEM

1 2 3=1+2

2007 59 975 934 0 59 975 934

2008 62 955 772 0 62 955 772

2009 65 936 886 0 65 936 886

2010 69 059 965 0 69 059 965

2011 72 196 900 0 72 196 900

2012 75 298 787 0 75 298 787

2013 78 465 370 0 78 465 370

CELKEM 483 889 616 0 483 889 616

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/rop-sm, vlastní úprava

34 http://www.rr-strednimorava.cz/
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3 Sociálně - ekonomická charakteristika regionu

NUTS II Střední Morava a Moravskoslezsko

3.1. Region soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko je zpracován pro

programovací období let 2007-2013 a patřit do Cíle Konvergence. Cíl Konvergence je určen

pro podporu urychlení sociálního a ekonomického rozvoje nejméně rozvinutých členských

států a regionů tím, že zlepší podmínky pro růst a zaměstnanost prostřednictvím investic do

fyzického a lidského kapitálu, rozvoje inovací a znalostní společnosti, zlepšení schopnosti

přizpůsobovat se hospodářským a sociálním změnám, ochrany a zlepšování životního

prostředí i výkonné správy.35 ROP MS bude financován Evropským fondem pro regionální

rozvoj. Region soudržnosti Moravskoslezsko je územně totožný s územím

Moravskoslezského kraje.36 ROP MS vychází z cílů Strategických obecných zásad

Společenství a je vypracován ve shodě s nařízeními ke strukturálním fondům a Fondu

soudržnosti pro programové období 2007-2013. ROP MS 2007-2013 také odráží strategické

cíle Programu rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje na léta 2005-2008, které

jsou financovány z prostředků Evropské unie.

3.1.1. Obecná charakteristika Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj (MSK) vznikl podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb. k 1.1.

2000 na území Moravy a Slezska a podle usnesení vlády ČR č. 707/1998 představuje

statickou jednotku NUTS III a současně i statickou jednotku NUTS II - Moravskoslezsko.

Krajským městem je statutární město Ostrava. Moravskoslezský kraj je vymezen okresy –

Bruntál, Frýdek – Místek, Nový Jičín, Opava a Ostrava – město a je rozdělen na 22 správních

obvodů obcí s rozšířenou působností, do kterých spadá celkem 299 obcí, z toho je 39 měst. Na

území kraje v současné době působí 4 euroregiony – Beskydy, Praděd, Silesia a Těšínské

Slezsko. Kraj sousedí na severu s Polskem (Slezské a Opolské vojvodství) a na východě se

Slovenskem (Žilinský kraj).37 Pro kraj je typické, že ve větších městech nad 10 000 obyvatel

žije většina obyvatelstva, to je 65,8 % obyvatel kraje (12 % nad průměrem ČR – nejvíce po

Praze). Příhraniční charakter kraje poskytuje možnosti efektivní spolupráce ve výrobní

35 http://www.kr-moravskoslezsky.cz, 2009
36 ROP MS
37 http://www.kr-moravskoslezsky.cz, 2009
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oblasti, rozvoji infrastruktury, ochrany životního prostředí, kulturně – vzdělávací činnosti a

především turistického ruchu. Ze západu je sevřen masívem Hrubého Jeseníku s nejvyšším

vrcholem kraje a celé Moravy, horou Praděd (1 491 m n. m.). Střední část kraje je

charakteristická hustě osídleným nížinatým terénem Opavské nížiny, Ostravské pánve a

Moravské brány. Přírodní charakter a odlišný ekonomický vývoj se podílejí na rozdílech v

kvalitě životního prostředí jednotlivých oblastí kraje. Nejzávažnější dopady na životní

prostředí se koncentrují do střední a severovýchodní části kraje (Ostravsko, Karvinsko a

Třinecko). Na druhé straně jsou součástí Moravskoslezského kraje také místa s významnými a

cennými přírodními zvláštnostmi, jež jsou chráněny v rámci 3 chráněných krajinných oblastí

– Beskydy (rozlohou 1 160 km2 vč. zlínské části největší CHKO v ČR), Jeseníky a Poodří.

Hlavními zdroji pitné vody jsou vodárenské nádrže Šance, Morávka v Moravskoslezských

Beskydech a Kružberk v Nízkém Jeseníku. Nejvýznamnějším vodním tokem je řeka Odra.38

Obr. 3.1. Administrativní členění kraje

Zdroj: www.kr-moravskoslezsky.cz, vlastní úprava

38 Vlastní citace v BP
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3.1.2. Ekonomická charakteristika kraje

Větší část Moravskoslezského kraje se již za dob Rakouska-Uherska stala jednou z

nejdůležitějších průmyslových oblastí. Jádrem je ostravsko-karvinská průmyslová a těžební

pánev, jejíž industrializace byla úzce spojena s využíváním místního nerostného bohatství,

zejména kvalitního koksovatelného černého uhlí a s navazujícím rozvojem těžkého průmyslu

a hutnictví. Kraj je tak celostátním centrem hutní výroby, současně je zde soustředěna i těžba

černého uhlí téměř celé produkce ČR, i když dochází k poklesu vytěženého množství. Vedle

těchto tradičních odvětví se v kraji dále prosazuje výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody,

výroba dopravních prostředků a výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických

vláken.39 Moravskoslezský kraj prošel v 90. letech restrukturalizací klíčových průmyslových

podniků, která byla završena v roce 2004 jejich privatizací. Důsledkem této privatizace byl

pokles HDP kraje. Je nutné proto zvýšit podporu nově vznikajících firem.40

Od roku 2000 dochází k pozvolnému růstu ekonomiky kraje, což se projevuje nárůstem

HDP. Dynamika tohoto růstu je v Moravskoslezském kraji nejvyšší z krajů v ČR. Nejvíce se

na tvorbě HDP v MSK podílel zpracovatelsky průmysl a obchod. Vývoj HDP kraje v letech

2000 – 2008 zobrazuje následující tabulka.

Tabulka 3. 1. Vývoj HDP v Moravskoslezském kraji v letech 2002 – 2008

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

HDP
(v mil. Kč)

234 510 246 170 278 498 296 974 337 926 360037 372458

HDP na
1 obyv. (v Kč)

185 479 195 867 222 042 237 244 270 360 288186 297926

Zdroj: Zdroj : ČSÚ 2006, vlastní úprava

Průmysl

Moravskoslezský kraj se významně podílí na průmyslové produkci ČR. Z hlediska

tržeb z průmyslové výroby je MSK na druhém místě v ČR za Středočeským krajem.

Nejvýznamnější obory průmyslové výroby v MSK jsou, jak z hlediska tržeb, tak i z hlediska

počtu zaměstnanců, výroba a zpracovaní kovů (hutnictví a strojírenství), výroba dopravních

prostředků (automobilový průmysl), hornictví, energetika, výroba potravin, chemický,

plastikářský a papírenský průmysl. Z hlediska územního rozložení průmyslu připadá největší

39 http://www.businessinfo.cz/
40 http://www.kr-moravskoslezsky.cz, 2009
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počet zaměstnanců i nejvyšší objem tržeb na podniky se sídlem v Ostravě. V Ostravě jsou

také koncentrovány největší podniky. Druhým okresem s největší koncentrací průmyslu je

okres Frýdek Místek, následovaný pak okresy Nový Jičín, Opava, Karviná a Bruntál. Podíl

Ostravy na tržbách zaměstnanosti v průmyslu v Moravskoslezském kraji klesá. V celostátním

srovnání je z hlediska tržeb průmyslu okres Ostrava na třetím místě v ČR po Praze a okresu

Mladá Boleslav.41

V roce 2002 byla z iniciativy Czechinvestu provedena na území MSK identifikace

silných průmyslových uskupení ,,průmyslových klastrů“. S podporou Operačního programu

průmysl a podnikání v kontextu Národní klastrové strategie ČR v kraji vznikly 4 klastrové

organizace: Moravskoslezský strojírenský klastr, Moravskoslezský dřevařský klastr, IT

Cluster a Vodíkový klastr.

Zemědělství
Moravskoslezský kraj je rozlohou zemědělské půdy na 6. místě mezi kraji, rozlohou

orné půdy na 7. místě, trvalých travních porostů na 3. místě, lesních pozemků na 5.-6. Místě

(spolu s Jihomoravským krajem). Z hlediska zemědělské výroby je v Moravskoslezském kraji

zastoupena řepařská, bramborářská a horská výrobní oblast. Rozmanitost oblastí je dána

rozdílným reliéfem kraje. Vstupní zemědělské podmínky pro zemědělské hospodaření jsou

v krajině značně rozdílné, je to způsobené převážně velkým výškovým rozpětím. Na jedné

straně zde existují velmi příznivé podmínky pro zemědělství (Osoblažsko, Slezská nížina), na

druhé straně jsou v kraji zastoupeny také méně úrodné podhorské a horské oblasti vhodné pro

ekologické hospodaření, chov skotu a ovcí. Z celkové rozlohy kraje zaujímá zemědělská půda

51,4 %, lesní půda 35,5 % a vodní plochy 2 %. Zastavěné a ostatní plochy tvoří pouze 11,1 %.

V kraji je dostatečná kapacita zpracovatelského a potravinářského průmyslu, který se

postupně modernizuje, nicméně vyžaduje investice do nových technologií. Odběratelské a

zpracovatelské subjekty v regionu představují nákupní podniky rostlinné produkce, sklady

(zeleniny, ovoce), bramborárny, mrazírny, míchárny a výrobny krmiv, zpracovatelský

průmysl (jatka, zpracovatelé masa včetně drůbeže, řezníci, uzenáři, mlékárny).42 Na

zemědělské půdě nyní hospodaří více než 2 000 fyzických osob. Celkem pracuje

v zemědělství přes 16 000 osob, z toho je registrováno přes šest tisíc jako samostatně

výdělečně činných.

41 http://www.kr-moravskoslezsky.cz, 2009
42 http://www.kr-moravskoslezsky.cz, 2009
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3.1.3. Obyvatelstvo, trh práce a vzdělání

Moravskoslezský kraj patří dlouhodobě k regionům České republiky s vyšší

nezaměstnaností. Relativně nejlépe je na tom okres Nový Jičín, na konci (ve srovnání v rámci

kraje i celé ČR) jsou okresy Ostrava-město, Bruntál a Karviná, která zaujímá jedno z

posledních míst mezi všemi okresy v ČR. Vskutku palčivým problémem je pak podíl

dlouhodobě nezaměstnaných (déle než 12 měsíců) na celkovém počtu nezaměstnaných, který

je v našem regionu výrazně vyšší než celorepublikový průměr. Od devadesátých let 20. století

probíhá restrukturalizace národního hospodářství. Útlumem dříve silného postavení těžkého

průmyslu v kraji došlo ke zrychlenému uvolňování pracovních sil, pro které však nevznikal

potřebný počet nových pracovních míst. Část těchto pracovních sil přešla do důchodu a

z neumístěných na trhu práce narůstaly počty nezaměstnaných.

Moravskoslezský kraj má nyní přes milión dvě stě padesát tisíc obyvatel, z toho více

než 890 tisíc obyvatel je v produktivním věku mezi 15 až 64 lety*). Po rozsáhlé

restrukturalizaci hospodářství, kterou kraj prošel zejména v 90. letech a začátkem nového

tisíciletí, nastalo období jeho prudkého ekonomického rozvoje, díky němuž zdejší obyvatelé

našli široké možnosti pracovního uplatnění. Míra nezaměstnanosti klesla z rekordních 16 %

v únoru 2004 na 7,7 % v říjnu 2008. V souvislosti se světovou hospodářskou krizí se

v listopadu 2008 tento příznivý vývoj zastavil. Od prosince 2008 do prosince 2009 vzrost

počet uchazečů o zaměstnání v Moravskoslezském kraji o 23 126 na celkových 80 581, míra

nezaměstnanosti se zvýšila z 8,5 % na 12,1 %. Poptávka po pracovní síle se v prosinci 2009

meziročně snížila na zhruba 30 %. V prosinci 2009 bylo v databázích úřadů práce v kraji

pouze 2 756 volných pracovních míst. Přes nízkou oficiální poptávku je u vysokého podílu

uchazečů o zaměstnání, kteří končí evidenci na úřadech práce, důvodem získání pracovního

uplatnění. V osmi měsících roku 2009 byl jejich počet vyšší než v roce předchozím. Jedním

z podstatných důvodů je to, že struktura nezaměstnaných lidí je příznivější než v minulosti,

jsou snáze zaměstnatelní.43

I přes současný útlum těžkého průmyslu a dobývání nerostných surovin pracuje podle

výběrových šetření sil v průmyslových odvětvích více než třetina z celkového počtu 536,9 tis.

osob zaměstnaných v národním hospodářství, dalších 12,9 % v obchodu a opravách zboží.

43 http://podnikatel.kr-moravskoslezsky.cz/
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3.1.4. Cestovní ruch

Kraj má velmi výhodné geografické a klimatické podmínky pro celoroční horskou

rekreaci především v oblasti Beskyd a Jeseníků. Tato území nabízejí velmi rozsáhlá zalesněná

území. Najdeme zde velmi rozsáhlou síť značených turistických tras. Malebnost Beskyd a

velmi zachovalá a minimálně poškozená příroda Jeseníků vytvářejí obrovský potenciál pro

sportovní turistiku. Účinným nástrojem rozvoje cestovního ruchu jsou informační centra.

Poskytují v místě svého působení informační servis a služby spojené se zajištěním cestovního

ruchu. Posláním informačních center je nabízet bezplatný informační servis turistům a

místním občanům.44

Tradičními kulturními centry regionu jsou Ostrava, Opava a pro území Těšínska s

významnou polskou menšinou Český Těšín. V kraji působí 22 divadel, dále 84 muzeí, 139

galerií a 55 kin. V Ostravě dále sídlí mezinárodně známá Janáčkova filharmonie. Milovníci

literatury mohou využívat 430 knihoven. Města a obce nabízejí pestrou škálu sportovního

vyžití prostřednictvím 144 stadionů, 26 zimních stadionů a stovek hřišť, tělocvičen, koupališť

a bazénů. Kromě kulturního a sportovního vyžití ve městech a obcích poskytuje malebná a

pestrá příroda severní Moravy a Slezska nesčetné možnosti pro rekreaci, turistiku, poznávání

kulturních památek a léčebné pobyty. V letním období skýtá region díky rozsáhlé síti

(cyklo)turistických tras podmínky pro pěší turistiku a cykloturistiku, v zimě pak jsou horské

celky Hrubého Jeseníku a Beskydy vyhledávanými centry běžeckého a sjezdového lyžování.

Moravskoslezský kraj se může pochlubit mnoha kulturními památkami, na jeho území se

nachází městské památkové rezervace (centra Příbora, Nového Jičína a Štramberka). Skvosty

kraje jsou zámecká sídla v Hradci nad Moravicí, v Raduni, v Kravařích na Opavsku či ve

Fulneku. Mezi nejvýznamnější hrady patří Sovinec na Rýmařovsku, Starý Jičín a Hukvaldy v

Pobeskydí. Specifikem regionu jsou podmínky pro průmyslovou turistiku (Technické

muzeum automobilů v Kopřivnici, Vagonářské muzeum ve Studénce, Hornické muzeum v

Ostravě-Petřkovicích, areál Dolních Vítkovic, NKP Důl Michal). Fandové vodních sportů s

oblibou sjíždějí řeku Moravici nebo Odru, ti, kteří dávají přednost rekreaci u vodních ploch,

navštěvují nádrže Žermanice a Těrlicko, v menší míře zatím Slezskou Hartu. Lázeňství v kraji

je založeno na využití léčebných účinků jodobromové vody v lázních Darkov s

44http:// www.kr-moravskoslezsky.cz, 2008
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Rehabilitačním ústavem, od počátku 90. let existuje nové lázeňské sanatorium v Klimkovicích

s architektonicky zajímavými budovami.45

V Moravskoslezském kraji se nachází mezinárodní letiště v Mošnově u Ostravy a tři

národní letiště nacházející se v Zábřehu, Krnově a Frýdlantu nad Ostravicí. Letiště v Mošnově

je největším regionálním letištěm v ČR a vzhledem k jeho povaze regionu je považováno za

neopomenutelný vstupní bod do průmyslového regionu Moravy a Slezska. Nemalý význam

hraje také jeho poloha v blízkosti hranic s Polskem a Slovenskem. V současné době je letiště

významným podpůrným faktorem pro zahraniční investory směřující do regionu.

3.1.5. Dopravní infrastruktura

Území Moravskoslezského kraje se vyznačuje největší koncentrací obyvatelstva a

průmyslových aktivit v ČR. Území severní Moravy a Slezska je navíc svým charakterem

předurčeno pro tranzitivní charakter silniční i železniční dopravy ve směru severovýchod –

jihozápad. Stávající komunikace jsou však kapacitně přetížené a jsou často vedeny

nevyhovujícím způsobem. Největším nedostatkem kraje z hlediska dopravní infrastruktury je

chybějící napojení na dálniční síť České republiky a sousedních území. Nízká dopravní

dostupnost tak snižuje atraktivitu kraje pro potenciální investory a tím i možnost oživení

ekonomického rozvoje a snížení míry nezaměstnanosti regionu.46

Realizují se hlavní infrastrukturní projekty ve směru VI. transevropského

multimodálního koridoru, tj. výstavba dálnice D 47, modernizace komunikace R 48 a

ukončena je modernizace II. tranzitního železničního koridoru. Tyto projekty řeší stále

rostoucí dopravní zátěž severojižním směrem v rámci Evropské unie a přilehlých území od

baltských přístavů přes oblast katovickou, ostravsko-karvinskou a vídeňskou. Základním

úkolem je proto dokončit výstavbu dálnice D 47 a modernizaci komunikace R 48.

Současným klíčovým a limitujícím faktorem dalšího hospodářského rozvoje

Moravskoslezského kraje se stalo příčné dopravní propojení ve směru Polsko – Krnov–

Opava – Ostrava – Třinec – Slovensko, vyjádřené silničními komunikacemi I/11 – I/57 a

třetím železničním koridorem v úseku Dětmarovice – Slovensko. Tato jediná mezinárodní

dopravní spojnice v západovýchodním směru má zastaralé a nevyhovující parametry a je

zejména v silničním úseku Opava – Ostrava a Frýdek-Místek – Třinec – Slovensko soustavně

45 http://www.businessinfo.cz/
46 http://www.kr-moravskoslezsky.cz, 2009
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přetěžována. Limituje rozvoj průmyslových center na této trase a dopravní stav je zde

havarijní.

Moravskoslezský kraj má společnou hranici s Polskem a Slovenskem, přičemž

zejména hraniční přechody na severovýchodě jsou zatíženy intenzivními obousměrnými

dopravními pohyby přes státní hranice. Dopravní zátěž v oblasti hraničních přechodů je

značná a způsobuje dopravní a bezpečnostní komplikace. Rušení autobusových linek a útlum

provozu na železnici se projevil zhoršením dopravní obslužnosti v okrajových a méně

lidnatých podhorských a venkovských oblastech kraje.

3.2. Region soudržnosti NUTS II Střední Morava

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava představuje

klíčový strategický programový dokument, vycházející ze sociálně-ekonomických

rozvojových priorit regionu při realizaci projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU

v průběhu programového období let 2007 – 2013.

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava splňuje formální

náležitosti, dané metodikou a připomínkami EK, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a

Ministerstva financí ČR (dále jen MMR a MF). Dokument je rozčleněn do 9 hlavních kapitol.

Kapitola „Socio-ekonomická analýza regionu“ popisuje prostřednictvím standardních

charakteristik současnou sociálně-ekonomickou situaci regionu a ústí do SWOT analýzy.

Dosažené analytické výstupy jsou základem tvorby strategie a identifikace strategických

nástrojů, jejichž využití sleduje naplnění programových cílů. Tyto cíle jsou konstruovány

prostřednictvím prioritních programových os a indikátorů, jež má realizace programu po jeho

završení přinést. Předposlední kapitola je věnována procesu implementace programu a

indikátorům a závěrečná kapitola přiřazuje v podobě finančního plánu naplňování vytčených

cílů odpovídající finanční krytí.

3.2.1. Obecná charakteristika regionu

Region NUTS 2 Střední Morava tvoří dva kraje: Olomoucký a Zlínský. Olomoucký

kraj se rozkládá ve střední části Moravy a zasahuje i do její severní části. Z hlediska územně-

správního tvoří spolu se Zlínským krajem oblast Střední Moravy (NUTS 2). Člení se na pět

okresů (Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk). Od 1. 1. 2005 došlo k územnímu
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rozšíření Olomouckého kraje o tři obce z kraje Moravskoslezského. Na území Olomouckého

kraje bylo stanoveno 13 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 20 správních

obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem. Velká část Střední Moravy má výrazně periferní

polohu, což negativně ovlivňuje rozvojový potenciál těchto oblastí. Platí to především o

okrajových částech území (severozápadní a východní části). V regionu NUTS 2 Střední

Morava žije přibližně 1,23 milionu obyvatel, tedy přibližně 1/10 populace České republiky.

Hustota zalidnění je výrazně vyšší ve Zlínském kraji, který patří k nejhustěji osídleným

krajům ČR. Naopak Olomoucký kraj má hustotu zalidnění v rámci ČR mírně podprůměrnou.

Olomoucký kraj se vyznačuje mnohem výraznější fragmentací obcí a průměrný počet

obyvatel připadajících na 1 obec je mírně pod průměrem ČR. Zlínský kraj naopak dosahuje

vysoce nadprůměrné hodnoty.47

Ekonomická struktura regionu vykazuje konvergenční rysy zejména z pohledu podílu

primárního sektoru, na straně druhé podíl služeb zůstává hluboko pod průměrem EU. Celková

míra nezaměstnanosti se výrazně neodchyluje od celostátního či unijního průměru;

problémem je vysoká úroveň strukturální nezaměstnanosti a podíl dlouhodobě

nezaměstnaných. Neuspokojivá je i vzdělanostní struktura obyvatelstva, nízký podíl

vysokoškolsky vzdělaných osob a klesající ukazatele v cestovním ruchu. V tomto směru se

ovšem jedná o strukturální problém českého školství, který je společným jevem pro celou ČR

Region však vykazuje výrazný růstový potenciál, zejména v oblasti služeb a cestovního

ruchu, opírající se o dlouhodobou tradici a zkušenosti s podnikáním.

3.2.2. Ekonomická charakteristika regionu

Olomoucký kraj je regionem s bohatou historií, s pestrou a malebnou přírodou, s

množstvím kulturních, sportovních i rekreačních příležitostí. Ekonomika regionu je zaměřena

na tradiční zemědělství, zpracovatelský průmysl a služby. Předpokladem pro další rozvoj

regionu je strategicky výhodná poloha, dopravní dostupnost, rozvinutá infrastruktura, dostatek

kvalifikovaných pracovních sil i vstup zahraničních investorů. Díky realizacím dlouhodobých

strategických plánů se ekonomická situace v regionu postupně zlepšuje a vzestupná tendence

má pokračovat i v následujících letech.

V Regionu působí celá řada tradičních průmyslových podniků. Na zemědělskou

výrobu navazuje množství potravinářských podniků, z dalších odvětví průmyslu je rozvinutý

47 http://www.rr-strednimorava.cz/, 2009



51

textilní a oděvní průmysl, výroba strojů a zařízení, průmysl optiky a optických zařízení a

mnoho dalších. V roce 2008 v regionu sídlilo 267 průmyslových podniků se 200 a více

zaměstnanci. V těchto podnicích pracovalo 104 438 zaměstnanců s průměrnou měsíční mzdou

20 507 Kč. Tržby těchto podniků za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy

dosáhly 314 297 mil. Kč.

Zlínský i Olomoucký kraj vykazují podprůměrnou ekonomickou aktivitu v rámci

ČR. Olomoucký kraj patří podle ukazatele HDP na obyvatele dlouhodobě k nejméně

výkonným krajům. Růst HDP v obou krajích byl v roce 2009 v rámci ČR podprůměrný. Podíl

primárního sektoru na HDP i celkové zaměstnanosti je relativně nízký, nicméně v celostátním

porovnání i ve vtahu k průměru EU nadprůměrný až výrazně nadprůměrný, relativně nízký je

však podíl služeb. Nadprůměrně vysoký podíl na HDP i celkové zaměstnanosti tak vykazuje

sekundární ekonomický sektor.48

Z meziregionálního srovnání vyplývá, že ukazatele ekonomické výkonnosti regionu

Střední Morava vykazují růst. Ovšem některé regiony vykazují vyšší dynamiku růstu a tím

pádem se nedaří regionu Střední Morava dosáhnout jejich úrovně, a tak disparity mezi

regiony se prohlubují. Region soudržnosti Střední Morava lze charakterizovat jako

ekonomicky zaostávající oblast.

Průmysl

Přestože průmyslová výroba zaujímá dominantní postavení v ekonomické struktuře,

ukazatel tržeb z průmyslové činnosti je výrazně pod celorepublikovým průměrem (68 %).

Olomoucký a Zlínský kraj patří také mezi území s mírně podprůměrnou podnikatelskou

aktivitou. Průměrná intenzita je pouze v okrese Olomouc a Jeseník. Tradiční jsou obory

potravinářského průmyslu zpracovávající místní suroviny (cukrovary, sladovny). Nejsilnějším

odvětvím je však i zde strojírenství, významný je i průmysl oděvní. V současnosti se kraj

Střední Morava podílí 5,16 % na hrubém domácím produktu ČR a má vyšší podíl pracujících

v zemědělství a průmyslu než je průměrný podíl v ČR, což je zřejmě hlavní příčinou vysoké

míry nezaměstnanosti – 11,5 %. V terciérní sféře je nadprůměrný podíl pracovníků jen ve

školství, zdravotnictví a dopravě.

48 www.czso.cz, 2010
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Zemědělství

I zde se projevují značné rozdíly mezi severní hornatou částí a jižní převážně

nížinou. Pro severní část je typický horský typ zemědělství. Málo úrodné půdy většinou

štěrkovité až kamenité horské podzoly, hnědé a horské lesní půdy, místy pak rašeliništní

půdy. Pěstují se zde především málo náročné plodiny jako je např. oves, brambory, pícniny,

len. Jižní část patří k nejúrodnějším oblastem ČR a řadí se k řepařskému typu zemědělství.

Jsou zde jílovité či jílovitohlinité hnědozemně a černozemně a při tocích řek také nivní půdy.

Pěstuje se zde pšenice, ječmen, cukrová řepa, řepka, brambory, pícniny, ovoce a zeleniny.

Mimo chovu prasat, který se vyznačuje nejvyšší intenzitou chovu prasat u nás, je rozšířen i

chov drůbeže.49

3.2.3. Obyvatelstvo, trh práce a vzdělání

Od počátku 90. let počet obyvatel v regionu soudržnosti Střední Morava klesal.

Přirozený úbytek obyvatel regionu Střední Morava byl díky příznivější věkové struktuře

přibližně o jednu třetinu nižší, než celostátní průměr. Relativní hodnota migračního salda byla

v porovnání s průměrem ČR přibližně poloviční. Přesto v obou částech regionu soudržnosti

Střední Morava byl registrován v delším časovém období úbytek počtu obyvatel, který je dán

přirozeným demografickým vývojem a současně migrací z regionu.

Region soudržnosti Střední Morava se řadí dlouhodobě mezi regiony s

nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti, která patří k těm vyšším v rámci České republiky.

Okres Olomouc i město Olomouc však v rámci kraje patří mezi oblasti s nižší mírou

nezaměstnanosti, jež se během posledních let snížila dokonce i pod národní úroveň. Hodnoty

počtu uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní místo byly relativně stabilní až do roku

2006, kdy došlo k výraznému poklesu a ten v roce 2007 pokračoval, čímž se okres Olomouc

neodlišoval od celorepublikového průměru. Míra nezaměstnanosti v Olomouckém okrese

však k 30. 6. 2009 oproti stejnému období minulého roku vzrostla o 5,4 procentního bodu.

Oproti tomu Zlínský kraj dosahoval nezaměstnanosti v loňském roku 10,5%. Tento rekordní

nárůst byl způsoben dopadem celosvětové finanční krize na hospodaření českých podniků.

Počet uchazečů se během půl roku zvýšil o téměř 4,5 tisíce osob (což je více než 60%

navýšení). Podíl mužů mezi nezaměstnanými se začátkem roku 2009 zvýšil až na 56 % (před

rokem činil podíl mužů 45 %). Ve vzdělanostní struktuře se meziročně zvýšil zejména podíl

49 http://www.rr-strednimorava.cz/
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vyučených. Od 4. čtvrtletí 2008 se také začal zvyšovat příliv mladších věkových kategorií. V

1. pololetí 2009 byl počet volných míst na konci každého měsíce nižší než ve stejném období

předchozího roku a klesl pod úroveň roku 2005. Zároveň došlo během jednotlivých měsíců k

výraznému poklesu nově evidovaných míst. 50

Průměrná měsíční mzda regionu soudržnosti Střední Morava se ve 4. čtvrtletí 2009

v souladu s celorepublikovým vývojem meziročně zvýšila, a to o 5,4 % (tj. o 1 148 Kč)

na 22 422 Kč. Spíše než s plošným zvyšováním mezd jednotlivým pracovníkům byla příčinou

tohoto meziročního zvýšení změna ve struktuře zaměstnanosti, způsobená zejména četnějším

propouštěním pracovníků s nižšími výdělky a všeobecným poklesem nemocnosti.

V regionu soudržnosti Střední Morava byly identifikovány vážné nedostatky v

kvalitě školské infrastruktury a vybavení škol moderními učebními pomůckami. Na základě

analýzy stavu školských budov, energetických auditů těchto objektů a požadavků samotných

školských zařízení byly nejvážnější nedostatky zjištěny v následujících oblastech: poškození

střech, oken a obvodových plášťů budov, závady elektroinstalace, osvětlení, topných systémů,

nedostatečné zdroje tepla (včetně chybějící regulace), nevyhovující úroveň kuchyní, šaten a

hygienických zařízení. Velké množství škol se potýká též s nedostatečnou úrovní vybavení

moderními učebními pomůckami.

3.2.4. Cestovní ruch

Aktivity cestovního ruchu představují jeden z největších rozvojových potenciálů

regionu soudržnosti Střední Morava, který však prozatím není zcela naplňován. Potenciál pro

rozvoj cestovního ruchu v regionu soudržnosti je značný, avšak jeho využití je nedostatečné.

To je způsobeno vlivem nízké úrovně dopravní a informační infrastruktury pro cestovní ruch,

nedostatečnou nabídkou marketingových produktů cestovního ruchu, nedostatečným a

nekoordinovaným marketingem a limitující kvalitou lidských zdrojů.

Region soudržnosti Střední Morava se vyznačuje dlouholetou tradicí lázeňství. V

počtu hostů lázeňských zařízení se v roce 2006 umístil na 2. místě v rámci republiky. Mezi

nejvýznamnější lázeňská centra v regionu patří města Luhačovice, Jeseník a Teplice nad

Bečvou.

50 www.czso.cz, 2010
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Závažným problémem, se kterým se dlouhodobě potýkají vlastníci a správci památek

v regionu, jsou vysoké náklady na jejich údržbu a opravy, kdy z důvodu nedostatku financí

hrozí nebezpečí zhoršování technického stavu celé řady z nich (v regionu se také nacházejí

památky zapsané na tzv. indikativním seznamu památek, které se mohou připravovat k

zapsání do Seznamu světového dědictví UNESCO). Dalším problém z hlediska zvýšení

atraktivnosti cestovního ruchu především v oblastech Jeseníků, Beskyd a Bílých Karpat

představují areály pro letní i zimní turistiku, v nichž chybí vhodná turistická infrastruktura a

doprovodné služby, prodlužující sezónnost.51

3.2.5. Dopravní infrastruktura

Region soudržnosti Střední Morava představuje významnou dopravní lokalitu,

opírající se o rozmanité typy dopravy. Význam regionu spočívá jak z hlediska vnitrostátní

dopravy, tak i z pohledu transevropského dopravního spojení. Územím regionu vede 11,4 %

délky celostátních železničních tratí a více než 5 600 km silnic; současně však region

disponuje minimálním rozsahem dálnic a rychlostních komunikací. O to větší potenciál, jak

v rámci vnitrostátního propojení jihu a západu Moravy s jejím severem a východem, tak

v rámci mezinárodního propojení především ve směru na Slovensko, v regionu existuje.

Potenciál existuje rovněž v možném rozvoji meziměstské mezinárodní letecké dopravy,

zejména s ohledem na postupné předpokládané využívání průmyslových zón a využívání

ekonomického potenciálu regionu.

Význam regionu soudržnosti Střední Morava v oblasti dopravní infrastruktury

spočívá zejména v existenci 6. panevropského koridoru Transevropské dopravní sítě (dále jen

TEN-T) ve směru hranice Polska – Ostrava – Přerov – Břeclav – a dále ve směru na Vídeň,

resp. Bratislavu. Potenciál rozvoje dopravní infrastruktury spočívá především v odstranění

technické zaostalosti stávající infrastruktury; spočívající v její základní rekonstrukci, zlepšení

podkladových vrstev, zvýšení šířky vozovek, zvýšení poloměru zatáček, odstranění bodových

závad (mosty), odstranění možných kolizních míst, výstavbě přeložek a obchvatů měst a obcí,

respektování prvků životního prostředí a bezpečnosti silničního provozu.

Rozvojový potenciál dále leží v posílení kvalitativních charakteristik dopravní

infrastruktury, především pak rychlý rozvoj sítě dálnic a rychlostních komunikací, jež však

51 http://www.rr-strednimorava.cz/
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nespadají do přímé kompetence tohoto ROP Střední Morava; velkou výzvou je především

napojení krajského města Zlína jak na systém dálnic a rychlostních komunikací v ČR, tak i

jeho propojení se silničním a dálničním systémem na Slovensku. Problematické se jeví rovněž

i stávající dopravní spojení subregionu Jesenicka jak pro silniční, tak i pro železniční dopravu.

Tento stav lze považovat za zásadní rozvojovou překážku pro podnikatelské a další

ekonomické aktivity tohoto regionu.

Hlavní charakteristiky a trendy:

 Region představuje významnou dopravní lokalitu nejen vzhledem k vnitrostátnímu,

ale rovněž transevropskému spojení. Chybí však propojení na dopravu uvnitř regionu

 Omezené napojení okrajových částí regionu na dopravní systém ovlivňuje

nedostatečný přeshraniční dopravní ruch

 Potenciál pro rozvoj meziměstské mezinárodní letecké dopravy a letišť v regionu

 Aktuálně technicky zaostalá dopravní infrastruktura, častý výskyt kolizních míst,

absence přeložek, městských obchvatů a nešetrnost k životnímu prostředí, které

omezují možnosti napojení na systém dálnic ČR a SR

 Možnost rozvoje průmyslové i volnočasové lodní dopravy

 Nedostatečná cyklistická infrastruktura, jejíž výstavba je pro budoucnost

jednoznačně spojena s podporou cestovního ruchu a rozvoje ekologické cyklistické

dopravy v regionu

 Postupné rozšiřování integrovaného systému veřejných dopravních služeb

provazující městskou a meziměstskou dopravu

 K udržitelnosti především turistického průmyslu přispěje otevření hranic (Schengen),

které je nutné dále podpořit rozvojem dopravní infrastruktury

 Velké množství silnic II. a III. třídy se vyznačuje velkou technickou zaostalostí.

Z toho vyplývají jejich současné dopravní závady či omezení

3.3. Srovnání Moravskoslezského kraje a kraje Střední Morava

V této části se budu snažit porovnávat hlavní ukazatele Moravskoslezského kraje

s krajem Střední Moravy. Zaměřím se hlavně na míru ekonomické aktivity obou krajů, míru

nezaměstnanosti, průměrnou hrubou měsíční mzdu a hrubý domácí produkt. Tuto analýzu
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volných pracovních míst. Tento

které se budou v následném období nadále zhoršovat. Lze konstatovat, že krize postihla český

trh a tím pádem i regionální trh práce

úbytkem volných pracovních míst.

míra nezaměstnanosti 6,5 %

(2009/2008) v regionu Střední Morava dosáhl

pracovních míst (v ČR pokles o 35 %, tj. zhruba o 50 tisíc volných pracovních míst). Počet

uchazečů na 1 volné pracovní místo k 31.12.2009
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%, což je s výjimkou Karlovarského a Ústeckého kraje nejvíce v celé ČR. Počet

pracovních míst dosáhl k tomuto datu 3 274, což znamenalo, že na jedno volné pracovní místo

připadalo 23,8 uchazečů (loni 3,6 uchazečů). Proti stavu před rokem se počet volných míst

absolutně snížil o 11 822 (78,3 %), pro občany se změněnou pracovní s

volných míst o 104 (43,7 %) méně.

Graf 3.2. Nezaměstnanost v letech

Zdroj: www.czso.cz, vlastní úprava
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Moravskoslezském kraji byl počet nezaměstnaných v roce 2009 63,1 tis. osob (z toho
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dosáhl k tomuto datu 3 274, což znamenalo, že na jedno volné pracovní místo
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absolutně snížil o 11 822 (78,3 %), pro občany se změněnou pracovní s

volných míst o 104 (43,7 %) méně.52
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vzrostla reálně přibližně o 2 %, tj. nejméně za uplynulých 10 let. Jedná se o průměrnou

hrubou mzdu a v reálu dvě třetiny zaměstnanců mají nižší příjem než průměrnou mzdu.

Úroveň mezd v regionu soudržnosti Střední Morava patří dlouhodobě k nejnižším v ČR.

V Moravskoslezském kraji vzrostla

proti srovnatelnému období předchozího roku o 1,6 % (317 Kč) a činila na fyzické osoby 20

113 Kč. V porovnání výše měsíční mzdy patří Moravskoslezskému kraji 5. místo (v průměru

jsou lépe placeni v Hl. m. Praze, kraji Středočesk

meziroční nárůst pak patří mezi ty nejnižší. V přepočtu na plně zaměstnané zůstává pořadí

krajů podle počtu zaměstnanců stejné, mzda v Moravskoslezském kraji pak dosahuje 20 813

Kč (nárůst o 2,4 %).53

Graf 3.3. Průměrná mzda za rok 2009

Zdroj: www.czso.cz, vlastní úprava
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4 Realizace a využití strukturální pomoci v rámci ROP

NUTS II Moravskoslezsko a Střední Morava

V letech 2007-2013 je ze strukturálních fondů EU vyčleněno výhradně na rozvoj

regionu Moravskoslezsko přes 716 milionů eur. O tyto peníze se prostřednictvím

Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko mohou ucházet různé subjekty

veřejného, neziskového i podnikatelského charakteru. Řídícím orgánem ROP

Moravskoslezsko je Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, která spravuje a

rozděluje peníze z programu. Pro region Střední Morava je vyčleněno na programovací

období 2007 – 2013 ze strukturálních fondů EU přes 773 milionů eur.

O dotace z ROP Moravskoslezsko a z ROP Střední Morava je možné se ucházet

prostřednictvím předkládání rozvojových investičních projektů. Jejich zaměření vymezuje

zacílení podpory z programu do různých oblastí, ať už regionální dostupnosti a dopravní

infrastruktury, veřejných služeb, cestovního ruchu, brownfields, občanské vybavenosti měst a

venkova.

Zprávy o realizaci ROP Střední Morava a ROP Moravskoslezsko jsou zpracovány v

souladu s Nařízením Rady (ES) 1083/2006 ze dne 11.července 2006 o obecných ustanoveních

o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a

o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999. Zprávy o realizaci ROP SM a ROP MS jsou vytvořeny

v souladu s osnovou definovanou v Metodice monitorování programů strukturálních fondů a

Fondu soudržnosti EU pro programové období 2007-2013. Zprávy o realizaci jsou

předkládány na každém zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu

regionu soudržnosti Střední Morava a regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Cílem Zpráv o

realizaci programu je informovat Monitorovací výbor ROP Střední Morava a výbor ROP

Moravskoslezsko o kontinuitě implementací a hodnotit průběžný pokrok při dosahování

cílů.54

4.1. Identifikace operačního programu NUTS II Moravskoslezsko

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko (dále jen ROP

MS) je zpracován pro období let 2007 – 2013, ve kterém tento region patří do Cíle

54 Zpráva o realizaci ROP MS pro Monitorovací výbor ROP MS k 31.12.2009
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Konvergence. Byl zpracován v souladu s Obecnými strategickými Společenství a Národním

strategickým referenčním rámcem (NSRR). Konečná verze ROP MS byla schválena

Evropskou komisí dne 3. 12. 2007. Strategie ROP MS je realizována prostřednictvím 5

prioritních os rozdělených do 13 oblastí podpory.55

Vazba ROP MS na Národní strategický referenční rámec

Ze čtyř strategických cílů NSRR má ROP MS nejsilnější vazbu na strategický cíl IV.

Vyvážený rozvoj území a to ve všech svých prioritních osách:

 Prioritní osa 1 - Regionální infrastruktura a dostupnost rozvojem a modernizací

regionální a místní infrastruktury, zlepšováním dopravní obslužnosti

 Prioritní osa 2 - Podpora prosperity regionu podporou cestovního ruchu

 Prioritní osa 3 – Rozvoj měst podporu rozvoje velkých měst a urbánních seskupení

(socioekonomického rozvoje a komplexní přístup k revitalizaci vybraných čtvrtí a

podporou revitalizace menších měst).

 Prioritní osa 4 – Rozvoj venkova podporou komplexního rozvoje venkovských obcí

komplementárně k Programu rozvoje venkova (financován z EAFRD) Tato podpora

zahrnuje revitalizaci území, zdravotní a sociální služby, volnočasové, kulturní a

sportovní aktivity.

ROP MS má rovněž vazbu na II. Strategický cíl NSRR (otevřená, flexibilní a soudržná

společnost, a to v oblasti vzdělávání a sociální soudržnosti budování infrastruktury a

zdravotních a sociálních služeb). Nepřímou vazbu má na III. Strategický cíl NSRR (atraktivní

prostředí v oblasti odstraňování brownfields a preferencí projektů zohledňujících energetickou

efektivitu a obnovitelné zdroje energie v oblasti veřejné infrastruktury i cestovního ruchu.

Řízení operačního programu

Celkovou odpovědnost za realizaci a řízení Regionálního operačního programu NUTS

II Moravskoslezsko nese v souladu s čl. 59 obecného nařízení a v souladu s §16, odst.3)

zákona o podpoře regionálního rozvoje Řídící orgán Regionálního operačního programu

NUTS II Moravskoslezsko, kterým je Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko je právnická osoba, zřízena s účinnosti

55 Zpráva o realizaci ROP MS pro Monitorovací výbor ROP MS k 31.12.2009
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od 1.7.2006 v územním obvodu statické jednotky NUTS II Moravskoslezsko, novelou zákona

o podpoře regionálního rozvoje.

Financování operačního programu

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko je financován

z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a v rámci národního

spolufinancování také ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Pro

ROP Moravskoslezsko je na programové období 2007 – 2013 z ERDF vyčleněna částka

716 093 217 EUR. Dne 30.3.2007 vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Rámcové

rozhodnutí o poskytnutí dotací Regionálnímu operačnímu programu regionu soudržnosti

Moravskoslezsko v období 2007 – 2013 ve výši 779 277 912,62 EUR.56 Jedná se o celkovou

výši finančních prostředků zahrnující prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na

předfinancování výdajů ROP Moravskoslezsko, které mají být kryty z prostředků ERDF

(716 093 217 EUR) a prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na část národního

spolufinancování (63 184 695,62 EUR).

Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2008 vyčlenilo MMR z této částky

Regionální radě ROP Moravskoslezsko na financování programu v roce 2008 ze státního

rozpočtu ve výši cca 1,016 mld. Kč, zahrnující prostředky na předfinancování ERDF (tj. cca

934 mil. Kč) a národní spolufinancování (tj. cca 82 mil. Kč). V roce 2008 byly v ROP

Moravskoslezsko z Rozhodnutí na rok 2008 vyčerpány prostředky ve výši 207 539 148,80

Kč. V roce 2008 nebyly Regionální radě ROP Moravskoslezsko poskytnuty v rámci

národního spolufinancování žádné prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje, jelikož se

v tomto roce nevyskytly projekty, u nichž by bylo národní spolufinancování z rozpočtu MSK

relevantní. Na rok 2009 byla pro Moravskoslezsko vyčleněna částka 976 mil Kč a národní

spolufinancování 86 mil. Kč.

56 Zpráva o realizaci ROP MS pro Monitorovací výbor ROP MS k 31.12.2009



62

Obr. 4.1: Podíl prioritních os na financování ROP MS podle finančního plánu

Zdroj: IS MSC2007 + Programový dokument ROP MS

4.1.1. Přehled provádění operačního programu NUTS II Moravskoslezsko

Zatímco v roce 2007 probíhalo zejména vyjednávání ROP Moravskoslezsko

s Evropskou komisí, v roce 2008 se již naplno rozběhlo vyhlašování výzev k předkládání

žádostí o dotaci z ROP Moravskoslezsko. Program byl schválen Evropskou komisí v prosinci

2007. Od doby vyhlášení první výzvy v rámci ROP MS ze 6. září 2007 do doby tvorby MMZ

bylo předloženo celkem šest projektů. První výzva proběhla v době od 6. září 2007 do 22.

října 2007 pro oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury a

předložen byl jeden projekt. Jeho předmětem je rekonstrukce a modernizace osmi úseků silnic

II. a III. třídy v Moravskoslezském kraji o celkové délce 32,3 km. Celkem bude do

rekonstrukce zmíněného projektu investováno 243 mil. Kč.57

V roce 2008 bylo Regionální radou vyhlášeno celkem 26 výzev, v nichž žadatelé

předložili 420 žádostí výzev k předkládání dotaci (v r. 2007 předložili 4 žádosti)

s požadavkem na dotaci 7,249 miliard korun (v roce 2007 byl požadavek na dotaci 379

milionu korun). K 31.12.2008 bylo uzavřeno 71 Smluv o poskytnutí dotace. 58

Ke konci roku 2009 bylo vyhlášeno celkem 28 výzev. Údaje o výzvách a počtu

projektu vycházejí z plánu výzev zpracovaným řídícím orgánem ROP MS a z informací

získaných z IS MSC2007 a IS MONIT7+.

57 Zpráva o realizaci ROP MS pro Monitorovací výbor ROP MS k 31.12.2009
58 Zpráva o realizaci ROP MS
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Prioritní osa 1 – Regionální infrastruktura a dostupnost

V rámci prioritní osy 1 bylo do konce roku 2008 vyhlášeno 7 výzev. Tři výzvy

v oblasti 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury s celkovou alokací 1 426 mil.

Kč byly určeny na projekty rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy (první výzva

proběhla již v roce 2007). Byly předloženy tři projekty rekonstrukce a modernizace silnic II. a

III. třídy s požadovanou dotací 761 mil. Kč. Jedna výzva byla zaměřena na bezpečnost na

komunikacích prostřednictvím tzv. bezpečných přechodů pro chodce a stavbou infrastruktury

pro pěší dopravu na méně bezpečných úsecích v obcích. Bylo předloženo 17 projektů

s požadovanou dotací 141 mil. Kč, schváleno bylo 8 projektů s dotací 78,3 mil. Kč. V oblasti

podpory 1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení byla

vyhlášena jedna výzva, ve které byly předloženy a schváleny dva projekty stavba krajského

integrovaného záchranného centra a data pro život projekt na vybavení vozů záchranné služby

řídícím a informačním systémem. V celkové hodnotě 638,4 mil. Kč.59 V roce 2008 byly

vyhlášeny dvě výzvy v oblasti podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava, a to na

aktivity nezakládající veřejnou podporu (pořízení strojů a vybavení pro bezpečnostní kontroly

cestujících a zavazadel a pořízení technických prostředků letištního hasičského záchranného

systému). V každé výzvě byl předložen 1 projekt. Ke konci roku 2008 bylo ukončeno

hodnocení jedné výzvy s dotací necelých 75 mil. Kč na jeden schválený projekt.

V prioritní ose 1 bylo ke konci roku 2009 ukončeno 5 projektů, dalších 13 projektů je

ve fázi realizace a 11 projektů je doporučeno k financování a připravuje se s nimi Smlouva o

poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady. V oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální

silniční dopravní infrastruktury bylo vyhlášeno 5 výzev. Dvě z nich byly zaměřeny na

výstavbu páteřní sítě cyklostezek a cyklostezek při frekventovaných úsecích silnic. Naopak,

ve výzvách na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci silnic II. a III. třídy nedošlo k vyčerpání

celé stanovené alokace a to kvůli oddalováním předkládání projektů ze strany jediného

příjemce – Moravskoslezského kraje. V roce 2009 byla rovněž vyhlášena výzva na výstavbu a

rekonstrukce místních komunikací, která má souvislost s ničivými povodněmi z června 2009.

Projekty z výzvy č. 1.1/07 přispěly k silničnímu napojení nově postavených Domů

velké vody, které realizovaly obce pro občany postižené živelnou katastrofou. V průběhu roku

2009 byly vyhlášeny 2 výzvy v oblasti podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava. U

59 Zpráva o realizaci ROP MS
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výzvy 1.2/03 na infrastrukturu letiště byl příjemcem Moravskoslezský kraj. U výzvy č. 1.2/04

na vybavení letiště (Stroje a zařízení II) byla příjemcem organizace založená krajem (Letiště

Ostrava a.s.). V oblasti podpory 1.3 Rozvoj dopravní obslužnosti byly vyhlášeny 2 výzvy.

Výzva č. 1.3/01 byla zaměřena na aktivity dílčí oblasti podpory 1.3.2 Pořízení dopravních

prostředků veřejné dopravy, a to konkrétně na pořízení nízkopodlažních drážních vozidel

městské hromadné dopravy (tramvaje, a trolejbusy). Druhá výzva č. 1.3/02 byla vyhlášena

v rámci dílčí oblasti podpory 1.3.1 Integrace veřejné dopravy a rozvoj její infrastruktury se

zaměřením na rozvoj integrovaného dopravního systému na území kraje a podporu regionální

veřejné dopravy. V této výzvě byl předložen projekt revitalizace nejvýznamnějšího

přestupního terminálu v regionu – Ostrava-Svinov.60

Tabulka 4.1. Stav schvalování projektů dle prioritních os (v mil. Kč)

Zdroj:I S MONIT7+,R-sestava ke dni 4.1.2010, vlastní úprava

Prioritní osa 2 – Podpora prosperity regionu

V oblasti podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb bylo v roce 2008 vyhlášeno 6

výzev s celkovou alokací 928 mil. Kč, v nichž bylo podáno 60 projektů s požadovanou dotací

1098 mil. Kč. Hodnocení bylo ukončeno u 4 výzev, dotace pro 5 schválených projektů činí

712,4 mil. Kč (z toho ovšem 600 mil. Kč pro projekt Novostavba Moravskoslezské vědecké

60 Zpráva o realizaci ROP MS

Prioritní
osa/oblast
podpory

/číslo výzvy

Datum
ukončení

výzvy
Počet

Finanční
nárok

(EU+SR)

Projekty s
podepsanou
smlouvou/v

realizací

Počet
Realizace
projektu
ukončena

Počet

1.1/1 říjen 07 1 224,78 0 0 224,44 1

1.1/2 březen 08 2 673,94 358,23 1 259,73 1

1.1/3 květen 08 17 141,1 63,68 5 14,56 3

1.1/4 prosinec 08 1 87,12 87,12 1 0 0

1.1/5 březen 09 17 324,66 17,43 2 0 0

1.1/6 duben 09 1 376,24 0 0 0 0

1.1/7 prosinec 09 3 23,27 0 0 0 0

1.1/8 prosinec 09 3 307,11 0 0 0 0

1.2/1 červenec 08 1 74,97 69,35 1 0 0

1.2/2 říjen 08 1 104 104 1 0 0

1.2/3 září 09 1 118,13 0 0 0 0

1.2/4 listopad 09 1 268,8 0 0 0 0

1.3/1 březen 09 2 260 0 0 0 0

1.3/2 červen 09 1 568,75 0 0 0 0

1.4/1 březen 08 2 638,36 638,36 2 0 0

Celkem 54 4191,23 1338,16 5 498,73 0
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knihovny). Největší zájem byl zaznamenán ve výzvě na podporu modernizace výuky, na

kterou bylo alokováno 180 mil. Kč a ve 47 žádostech o dotaci bylo požadováno téměř 281

mil. Kč. Na tři výzvy vyhlašované na podporu rozvoje infrastruktury sociálních služeb bylo

celkem alokováno 148 mil. Kč a v deseti žádostech o dotaci bylo požadováno 137,20 mil. Kč.

K 31.12.2008 bylo ukončeno hodnocení 2 výzev a schváleny k financování dva projekty

s dotací 31,62 mil. Kč. V oblasti podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu byly v roce 2008

vyhlášeny celkem čtyři výzvy, v nichž žadatelé předložili k 31.12.2008 celkem 87 žádostí o

dotaci s požadovanou dotací 1 393 mil. Kč. Projekt Novostavba Moravskoslezské vědecké

knihovny, na který bylo alokováno 600 mil. Kč, byl jako velký projekt odeslán v červenci

2008 ke schválení Evropské komisi.61

Tři z těchto výzev byly zaměřeny na výstavbu, revitalizaci a modernizaci turistické

infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu. Na tři výzvy vyhlašované

na podporu turistické infrastruktury byla vyčleněna alokace v celkové výši 650 mil. Kč.

V první z těchto výzev bylo doporučeno k financování 11 z 34 předložených projektů z toho

k 8 projektům byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 137 mil. Kč. Ve druhé

z těchto výzev byly schváleny dva projekty ze tři s celkovou dotací 54 mil. Kč.

Ve výzvě na podporu rozvoje ubytovacího zařízení s alokací ve výši 300 milionů

korun bylo předloženo 50 projektů s požadavkem na dotaci 754,4 milionů korun. V oblasti

podpory 2.3 Podpora využívaní brownfields byla v roce 2008 vyhlášena jedna výzva s alokací

300 milionů korun. V oblasti podpory 2.4 Marketing regionu byla v roce 2008 vyhlášena

jedna výzva s alokací 60 milionů korun. Byly v ní předloženy 2 projekty s požadovanou

dotací 83,43 milionů Kč.

V oblasti podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb bylo v roce 2009 vyhlášeno 7

výzev s celkovou alokací 740 mil. Kč, v nichž bylo podáno 71 projektů s požadovanou dotací

891,38 mil. Kč. Z tohoto počtu výzev byly 2 výzvy zaměřeny na rozvoj infrastruktury pro

vzdělávání s celkovou alokací 190 mil. Kč, v nichž bylo podáno 60 projektů s požadovanou

dotací 434,56 mil. Kč.62 Jedna výzva pak byla zaměřena na rozvoj infrastruktury sociálních

služeb s alokací 200mil. Kč a 11 předloženými projekty s požadovanou dotací 162,55 mil. Kč.

Další 4 výzvy byly zaměřeny na rozvoj zdravotnictví a to jak na rozvoj zdravotnické techniky,

61 Zpráva o realizaci ROP MS
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tak na rozvoj sanitních vozů. Ovšem tyto výzvy byly vyhlášeny až v prosinci 2009 a končily

v lednu 2010, takže ke konci roku 2009 ještě nebyly přijaty žádné projekty. V roce 2009 byl

také Evropskou komisí schválen velký projekt Novostavba Moravskoslezské vědecké

knihovny, na který bylo alokováno 600 mil. Kč. Tento projekt však byl následně žadatelem

stažen a nebude v rámci ROP MS realizován. V oblasti podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu

byly v roce 2009 vyhlášeny celkem dvě výzvy zaměřené na výstavbu, revitalizaci a

modernizaci turistické infrastruktury, a atraktivit cestovního ruchu pro projekty

nezakládajících veřejnou podporu (s alokací 150 mil. Kč) a rozvoj a zvyšování úrovně

ubytovacích zařízení (s alokací 100 mil. Kč). V roce 2009 byla ukončena čtvrtá výzva této

oblasti podpory (zaměřená na výstavbu, revitalizaci a modernizaci turistické infrastruktury a

atraktivit cestovního ruchu), která byla vyhlášena v r. 2008. V této výzvě bylo předloženo 35

projektů požadujících dotaci ve výši 747,66 mil. Kč 14 projektů bylo schváleno, z nich k 4

projektům s dotací 48,94 mil. Kč byla uzavřena smlouva a 10 projektů s dotací 226,81 mil. Kč

bylo ve fázi přípravy smlouvy. V roce 2009 také pokračovala realizace projektů z prvních

třech výzev této oblasti podpory ukončených v r. 2008, ze kterých byly k 31.12.2009 ve fázi

přípravy smlouvy 4 projekty s alokací 133,88 mil. Kč, v realizaci 11 projektů s alokací 240,15

mil. Kč a ukončeny 3 projekty s alokací 12,1 mil. Kč. Z těchto tří výzev u 6 schválených

projektů příjemce odstoupil od realizace (4 před uzavřením smlouvy a 2 po uzavření smlouvy,

ale před fyzickým zahájením projektu). V oblasti podpory 2.3 Podpora využívání brownfields

nebyla v roce 2009 vyhlášena žádná výzva, byla však ukončena dosud jediná výzva této

oblasti podpory vyhlášená v roce 2008. V této výzvě žadatelé předložili 14 žádostí o dotaci

s požadavkem ve výši 282 mil. Kč; z toho úspěšně prošlo hodnocením celkem 10 projektů v

objemu 118,33 mil. Kč (k 31.12.2009 byly všechny v procesu přípravy smluv), 1 projekt byl

stažen žadatelem a zbývající 3 projekty byly vyřazeny již při hodnocení. V oblasti podpory

2.4 Marketing regionu byla v roce 2009 vyhlášena jedna výzva s alokací 38 milionů korun.

Tato výzva nebyla vyhlášena k 31.12.2009 ukončena.63
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Tabulka 4.2. Stav schvalování projektů dle prioritních os (v mil. Kč)

Prioritní
osa/oblast
podpory

/číslo výzvy

Datum
ukončení

výzvy
Počet

Finanční
nárok

(EU+SR)

Projekty s
podepsano

u
smlouvou/v

realizací

Počet
Realizace
projektu
ukončena

Počet

2.1/1 březen 08 2 30,47 13,74 1 0 0

2.1/2 červenec 08 2 80,74 80,21 2 0 0

2.1/3 červenec 08 1 600 0 0 0 0

2.1/4 říjen 08 7 89,19 1,49 1 12,39 4

2.1/5 říjen 08 1 17,76 16,35 1 0 0

2.1/6 listopad 08 47 280,88 101,48 29 0 0

2.1/7 duben 09 11 162,17 0 0 0 0

2.1/8 říjen 09 58 350,02 0 0 0 0

2.1/9 říjen 09 2 84,54 0 0 0 0

2.2/1 březen 08 34 586,25 91,33 3 9,93 2

2.2/2 září 08 3 57,45 54,54 2 0 0

2.2/3 listopad 08 50 745,43 94,28 6 0 0

2.2/4 březen 09 35 747,66 48,94 4 0 0

2.2/5 leden 10 1 18,07 0 0 0 0

2.3/1 duben 09 14 282 0 0 0 0

2.4/1 únor 08 2 83,43 83,43 2 0 0

Celkem 270 4216,06 585,77 51 22,31 6

Zdroj:I S MONIT7+,R-sestava ke dni 4.1.2010, vlastní úprava

Prioritní osa 3 – Rozvoj měst

V lednu 2008 byla vyhlášena výzva k předkládání integrovaných plánů rozvoj měst

(IPRM), které jsou podmínkou pro poskytnutí podpory z této prioritní osy pěti největším

městům regionu (města nad 50 tis. obyvatel) s plánovanou uzávěrkou v červenci 2008.

Současně byla městům poskytnuta metodická Instrukce pro přípravu integrovaných plánů

rozvoje měst. Integrované plány předložilo všech pět měst počtem obyvatel nad 50 000.

Celková požadovaná dotace činila 185 mil. EUR, tj. přesahovala alokaci o více jak 60%.

V prvém kole byly schváleny IPRM předložené městy Ostrava, Opava, Karviná a Havířov.

Dotace těmto městům byla krácena na 58 % požadavkům a současně jim bylo uloženo

přepracovat aktivity a rozpočet IPRM ve vazbě na toto krácení. Městu Frýdek Místek byl

IPRM vrácen k přepracování a byla na něj vyčleněna alokace ve výši 9,25 mil. EUR.64

V oblasti podpory 3.1 je předkládání projektů vázáno na schválení integrovaných

programů rozvoje (IPRM) pěti statutárních měst. Dotace na IPRM byla těmto městům

schválena na podzim 2008 a vzhledem ke krácení jejich požadavků jim bylo uloženo

přepracovat aktivity a rozpočet IPRM ve vazbě na toto krácení. Přepracované IPRM byly
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schváleny na jaře 2009. V říjnu 2008 byla v oblasti podpory 3.1 vyhlášena průběžná výzva

s alokací 1 mld. Kč pro předkládání projektů v rámci schválených IPRM. Výzva byla

ukončena ke dni 31. 12. 2009 a v rámci této výzvy bylo přijato 9 projektů s požadovanou

alokací ve výši 415 424 039,22 Kč.65 Přijaté projekty byly průběžně hodnoceny a předkládány

Výboru Regionální Rady ke schválení. Ke dni 31. 12. 2009 bylo z 9 přijatých projektů 5

projektů schváleno k financování a byla s nimi podepsána smlouva o poskytnutí dotace.

V oblasti podpory 3.2, která je určena na podporu rozvoje menších měst (města s 5 až 50 tisíci

obyvatel) byla v roce 2009 vyhlášena v pořadí třetí výzva této oblasti podpory s alokací

400mil. Kč Tato výzva, zaměřená na infrastrukturu pro vzdělávání a volný čas, nebyla k

31.12.2009 ukončena.

Tabulka 4.3. Stav schvalování projektů dle prioritních os (v mil. Kč)

Prioritní
osa/oblast
podpory

/číslo výzvy

Datum
ukončení

výzvy
Počet

Finanční
nárok

(EU+SR)

Projekty s
podepsanou
smlouvou/v

realizací

Počet
Realizace
projektu
ukončena

Počet

3.1/1 prosinec 09 9 415,42 207,77 3 0,45 1

3.1/2 květen 08 47 630,47 221,71 12 177,61 17

3.1/3 prosinec 08 36 763,38 162,36 12 37,14 3

Celkem 92 1809,27 591,84 27 215,2 21

Zdroj:I S MONIT7+,R-sestava ke dni 4.1.2010, vlastní úprava

Prioritní osa 4 – Rozvoj venkova

První výzva na rozvoj venkova byla vyhlášena v lednu 2008. Byla zaměřena na

školství a volnočasové aktivity. Důvodem pro dané zaměření první výzvy byla připravenost

projektu v této oblasti, zjištěná pracovníky odboru marketingu a posílení absorpce. Ve výzvě

bylo registrováno celkem 99 projektů s požadavkem na 931 mil. Kč dotace. Schváleno bylo

49 projektů při navýšení alokace na výzvu ze 150 na 448 mil. Kč. Ke konci roku byly

uzavřeny smlouvy k 48 projektům s dotací 430 mil. Kč. V průběhu prosince 2008 podalo

závěrečnou žádost o platbu 13 příjemců, přičemž dalších 10 příjemců požádalo o průběžnou

platbu. Druhá výzva na rozvoj venkova, vyhlášena v srpnu 2008, byla zaměřena na veřejná

prostranství a ostatní občanskou vybavenost. Bylo zaregistrováno 58 projektů s požadavkem

na dotaci 636 mil. Kč. A bylo zahájeno jejich hodnocení.

V roce 2009 byla vyhlášena 1 výzva 4.1/03 v rámci prioritní osy 4 Rozvoj venkova.

Tato v pořadí již třetí výzva byla vyhlášena v dubnu 2009 a po dvou výzvách zaměřených
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pouze na část aktivit podporovaných v prioritní ose 4 mohly předkládané projekty zahrnovat

všechny aktivity podporované v ROP MS prioritní ose 4. Byl zaznamenán enormní zájem

venkovských obcí (zaregistrováno bylo 200 projektů s požadovanou dotací 2,424 mld. Kč),

poptávka osminásobně převyšovala alokaci výzvy. Vzhledem k vysokému počtu

zaregistrovaných projektů bylo hodnocení ukončeno až koncem roku 2009, schválení

vybraných projektů Výborem regionální rady bylo plánováno na leden 2010.66

Tabulka 4.4. Stav schvalování projektů dle prioritních os (v mil.Kč)

Prioritní
osa/oblast
podpory

/číslo výzvy

Datum
ukončení

výzvy
Počet

Finanční
nárok

(EU+SR)

Projekty s
podepsanou
smlouvou/v

realizací

Počet
Realizace
projektu
ukončena

Počet

4.1/1 březen 08 99 930,9 184,87 12 261,59 37

4.1/2 září 08 58 636,4 123,95 18 40,88 8

4.1/3 květen 09 200 2424,2 0 0 0 0

Celkem 357 3991,5 308,83 30 302,47 45

Zdroj:I S MONIT7+,R-sestava ke dni 4.1.2010, vlastní úprava

Prioritní osa 5 – Technická pomoc

V roce 2007 byly vyhlášeny tři výzvy na prioritní osu 5 Technická pomoc (dvě výzvy

na projekty implementace operačního programu a jedna výzva ke zvýšení absorpční kapacity

programu). V každé výzvě byl zaregistrován jeden projekt. Příjemcem všech tří projektů byla

Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko. Projekt Regionální rady výzvy 5.2/01 oblasti

podpory nakonec nebyl realizován a namísto něj byla vyhlášena výzva č. 5.2/02 na posílení

absorpční kapacity pro nejvíce postižené subregiony (Opavsko a Vítkovsko). Uspělo 5

projektů, se kterými byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace. Celkem již proběhlo 5

výzev a bylo zaregistrováno 10 projektů s objemem požadované dotace ve výši 263,27 mil.

Kč, což je 22 % celkové alokace na období 2007 – 2013. Jeden projekt (ve výši dotace 0,51

mil. Kč) odstoupil z realizace, 5 projektů v celkovém objemu dotace 1,43 mil. Kč realizují

subjekty než regionální rada. Zbylé tři projekty pokrývají náklady na činnost Regionální rady

v letech 2007, 2008 a 2009.

Ke konci roku 2009 bylo celkově v rámci prioritní osy 5 – Technická pomoc podáno

12 projektů v rámci 7 výzev k předkládání projektů s celkovým finančním nárokem

381,16mil. Kč, což je 54% z celkové alokace na období 2007 –2013. Jeden projekt (ve výši
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dotace 0,56 mil. Kč) byl zrušen, 5 projektů spadá do oblasti podpory 5.1 v celkové výši

377,97 mil. Kč a zbývajících 6 projektů se řadí do oblasti podpory 5.2 v celkové výši 3,19

mil. Kč.67

Tabulka 4.5. Stav schvalování projektů dle prioritních os (v mil. Kč)

Prioritní
osa/oblast
podpory

/číslo výzvy

Datum
ukončení

výzvy
Počet

Finanční
nárok

(EU+SR)

Projekty s
podepsano

u
smlouvou/v

realizací

Počet
Realizace
projektu
ukončena

Počet

5.1/1 říjen 07 1 73,91 0 0 68,37 1

5.1/2 listopad 07 1 99,26 0 0 99,26 1

5.1/3 listopad 08 2 116 116 2 0 0

5.1/4 listopad 09 1 88,8 0 0 0 0

5.2/1 listopad 07 1 0,56 0 0 0 0

5.2/2 květen 08 5 1,43 0,83 3 0,6 2

5.2/3 listopad 09 1 1,2 0 0 0 0

Celkem 12 381,16 116,83 5 168,23 4

Zdroj:I S MONIT7+,R-sestava ke dni 4.1.2010, vlastní úprava

4.1.2. Velké projekty

V době přípravy programu Řídící orgán ROP nepředpokládal předkládání velkých

projektů, proto ani programový dokument ROP MS neobsahuje indikativní seznam velkých

projektů.

Rozvoj Letiště Leoše Janáčka Ostrava

V Rámci procesu notifikace veřejné podpory 1.2 – Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava

požádala EK o předání informací o všech dílčích projektech, jejichž realizace je na Letišti

Leoše Janáčka plánována. Z informací, které Řídící orgán ROP MS byly poskytnuty odborem

dopravy a silničního hospodářství MSK, vyplynulo, že součet celkových nákladů na

plánované projekty přesahuje limit 50 mil. EUR. Proto byl vznesen dotaz ze strany Řídícího

orgánu ROP MS na EK, zda dílčí projekty podpory rozvoje Letiště Leoše Janáčka Ostrava lze

požadovat za samostatné nebo zda z pohledu EK tvoří jeden velký projekt, proto byly EK

poskytnuty další podrobnosti k plánovaným akcím na podporu rozvoje Letiště Leoše Janáčka.

Nicméně ŘO ROP MS již začal ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, odborem

evropských projektů, připravovat postup pro administraci velkého projektu Letiště Leoše

Janáčka Ostrava, který bude složen z několika v čase předložených aktivit. Vzhledem
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k požadavkům EK na zajištění srovnatelného vysokého standartu při hodnocení technické

kvality velkých projektů ŘO ROP MS zvažuje zapojení do nástroje JASPERS.

Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny

V rámci konzultací projektu Novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny bylo na konci

čtvrtletí roku 2008 zjištěno, že projekt naplňuje znaky velkého projektu. Žadatel

(Moravskoslezský kraj), byl upozorněn o odlišné administraci velkého projektu. V rámci

výzvy 2.1 vyhlášené 15.5.2008, byl projekt Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny

zaregistrován, vyhodnocen a usnesením ze dne 26.6.2008 doporučen k financování

s výhradou Rozhodnutí Komise o financování velkého projekt.

 Způsobilé náklady (v EUR) – 50 736 343

 Míra nedostatku financování v (%) – 100%

 Částka rozhodnutí (v EUR) – 50 736 343

 Míra spolufinancování prioritní osy (v %) – 85%

 Příspěvek Společenství (v EUR) – 43 125 89168

Tabulka 4.6. Velký projekt,,Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny“ – roční finanční
plán příspěvku Společenství (v EUR)

v (EUR) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ERDF 20 917 328 15 086 375 7 122 188

Zdroj: vlastní úprava

Zdroje spolufinancování projektu

 Celkové způsobilé výdaje

 51,86% CZV, tj. 600 000 tis. Kč – dotace ROP

 42,35% CZV, tj. 490 000 tis. Kč – státní rozpočet

 5,79% CZV, tj. 66890,1 tis. Kč – vlastní zdroje žadatele

 Celkové nezpůsobilé výdaje

 100 % CNV, tj. 340 525 tis. Kč – vlastní zdroje žadatele

4.1.3. Dosažený pokrok a úspěšnost projektů

V Regionálním operačním programu Moravskoslezsko se k získávání kvalitních dat

a informací o pokroku v realizaci programu využívá systém monitorovacích indikátorů.

Monitorovací indikátory jsou definovány v programovém a prováděcím dokumentu. Jsou
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naplňovány na úrovni jednotlivých projektů a následně měří plnění cílů programu a dosažené

efekty.

Prioritní osa 1 - Regionální infrastruktura a dostupnost

Z dat uvedených u věcného pokroku a finančního pokroku ukončených projektů

prioritní osy 1 lze provést jen dílčí analýzu pokroku prioritní osy. Největší pokrok v celém

operačním programu zaznamenává prioritní osa 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní

infrastruktury. Moravskoslezskému kraji bylo proplaceno 4,94 mil. EUR, což činilo dvě

třetiny všech proplacených prostředků operačního programu. Projekty již také přinesly první

výsledky věcného pokroku (monitorovací výbor eviduje 98,608 km z plánovaných 200 km

rekonstruovaných silnic II. a III. třídy.

Podíl projektů s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady

(schválených k financování) se v prioritní ose 1 v roce 2009 zvýšil oproti roku 2008

ze 17,9 % na 22,44 %. Polovina nasmlouvaných prostředků (tj. 11,8 % alokace) již byla

proplacena příjemcům, 69 % proplacených prostředků (27,82 mil. EUR, tj. 8,17 % alokace)

již bylo certifikováno Evropskou komisí. Největší absolutní pokrok zaznamenala oblast

podpory 1.1 Rozvoj silniční dopravní infrastruktury. Bylo zde nasmlouváno 43,13 mil. EUR

tj. 56,5 % ze všech nasmlouvaných prostředků prioritní osy 1.69 V této oblasti podpory byla

také proplacena drtivá většina prostředků příjemcům (33,53 mil. EUR tj. 83,5 % v rámci

prioritní osy 1). Pouze v oblasti podpory 1.1 byly také certifikovány prostředky, a to

v hodnotě 27,82 mil. EUR. (příklady úspěšných projektů jsou obsaženy v přílohách práce)

Prioritní osa 2 - Podpora prosperity regionu

V rámci prioritní osy 2 nebyl ke konci roku 2008 ukončen žádný projekt, nebyla

předložena žádná monitorovací zpráva zahrnující plnění indikátorů a příjemcům prozatím

nebyly propláceny žádné prostředky z operačního programu. Z prioritní osy 2 je na tom

nejlépe oblast podpory 2.4 Marketing regionu, kde je nasmlouváno téměř 70% alokace oblasti

podpory. Druhá nejlepší oblast podpory je pak 2.2 Rozvoj cestovního ruchu cca 7,5%

nasmlouvané alokace.

V porovnání s ostatními prioritními osami bylo v roce 2009 (stejně jako v r. 2008)

v prioritní ose 2 vyhlášeno nejvíce výzev (celkem 10), v nichž bylo zaregistrováno celkem 72

projektů, což je druhý největší počet projektů (po prioritní ose 4 Rozvoj venkova). Jednalo se
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většinou o projekty s menším finančním objemem. Největší zájem byl zaznamenán v oblasti

podpory veřejné infrastruktury, kde požadavky zaregistrovaných projektů převýšily alokaci na

výzvy vyhlášené v této oblasti podpory o 20 % a také bylo v této oblasti podpory předloženo

v roce 2009 nejvíce projektů oproti ostatním oblastem podpory prioritní osy 2. (příklady

úspěšných projektů jsou obsaženy v přílohách projektu)

Prioritní osa 3 – Rozvoj měst

V průběhu roku 2008 zpracovávala města nad 50 tis. obyvatel Integrované plány

rozvoje města. Proto byla výzva k předkládání projektů pro tato města vyhlášena až v říjnu

2008 a v průběhu roku 2008 tedy nebyly předloženy žádné projekty. V rámci prioritní osy 3

nebyl ke konci 2008 ukončen žádný projekt, nebyla předložena žádná monitorovací zpráva

zahrnující plnění indikátorů a příjemců prozatím nebyly proplaceny žádné prostředky

z operačního programu. Z dat uvedených u věcného pokroku a finančního pokroku

ukončených projektů nelze provést dostatečnou analýzu pokroku této osy.

V roce 2009 byla úspěšnost žadatelů v první výzvě oblasti podpory 3.2, zaměřené na

infrastrukturu pro vzdělávání a volný čas, byla relativně vysoká: 60 % z hlediska počtu

projektů resp. 66% z hlediska požadované dotace. Ve druhé výzvě zaměřené na občanskou

vybavenost byla úspěšnost z hlediska počtu projektů o něco málo nižší (55 %), byla však

velmi nízká z hlediska získané částky dotace (26 %) a to z důvodu nedostatečné ekonomické

kvality projektů s vyšší požadovanou dotací (vysoké měrné náklady, nízké přínosy, nekvalitně

zpracovaná CBA). (příklady úspěšných projektů jsou umístěny v přílohách práce)

Prioritní osa 4 – Rozvoj venkova

V roce 2008 byly vyhlášeny 2 výzvy na prioritní osu 4 Rozvoj venkova. U první

výzvy bylo ukončeno hodnocení, byla zahájena realizace projektů a zaznamenány první

výsledky ve věcném pokroku. Bylo evidováno dosažení hodnoty 1,8 ha v indikátoru plocha

regenerovaného a revitalizovaného území ve venkovských oblastech.

V průběhu roku 2009 byl zaznamenán významný pokrok u projektů z prvních dvou

výzev. V únoru 2009 bylo schváleno 26 projektů z druhé výzvy (4.1 – 02) s celkovou

schválenou dotací ve výši 166 mil. Kč, v následujícím období byly uzavírány smlouvy a byla

zahájena realizace projektů. Dále také pokračovala realizace projektů z první výzvy (4.1 –
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01). Ke konci roku 2009 bylo v prioritní ose 4 nasmlouváno celkem 75 projektů s dotací 611

mil. Kč, z toho 45 projektů (s celkovou dotací 302 mil. Kč) ukončilo realizaci a předložilo

závěrečnou monitorovací zprávu. Na projekty v realizaci a na ukončené projekty bylo

alokováno přes 42 % celkových prostředků této oblasti podpory. (příklady úspěšných projektů

jsou obsaženy v přílohách práce).70

4.1.4. Závažné problémy, které se objevily a jejich odstranění

Prioritní osa 1 - Regionální infrastruktura a dostupnost

U plánovaných projektů silnic I. a II. třídy byla na programové období 2007 – 2013 při

konzultacích s Moravskoslezským krajem indikována hrozba nenaplnění indikátorů programu

(délka nových silnic a délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy). Z tohoto důvodu byl

snížen podíl alokace z rozpočtu Regionální rady z 92,5% na 70% celkových způsobilých

výdajů na čerpání těchto aktivit u výzev vyhlašovaných od září 2008. Současně je zřejmé, že

nebude naplněn indikátor počtu projektů, protože Moravskoslezský kraj, jako žadatel slučuje

do jednoho projektu vždy více akcí rekonstrukce silnic II. a III. třídy. Na druhé straně je toto

řešení oboustranně výhodnější z důvodu nižších nároků na administraci projektů. V průběhu

roku 2008 a roku 2009 nebyly identifikovány závažné problémy.

Prioritní osa 2 - Podpora prosperity regionu

U podpory rozvoje infrastruktury cestovního ruchu byla zaznamenána poměrně nízká

úspěšnost projektů (z 34 žádostí požadující dotaci 586 mil. Kč bylo jen 8 žádostí s alokací 137

mil. Kč projektů dosažených do fáze smlouvy).71 Byla proto vyhlášená dodatečná výzva na

podporu infrastruktury ČR v subregionech s nejvyšší nezaměstnaností (Karvinsko a

Osoblažsko) a doba trvání následující výzvy pro celý region byla prodloužena na 4 měsíce.

Je avizováno riziko malého zájmu o projekty regenerace brownfields s ohledem na

omezení daná operačním programem (veřejné vlastnictví území, budoucí využití nezakládající

veřejnou podporu, snížení dotace v důsledku příjmu vytvářených projekty regenerace

brownfields). Proto řídící orgán ROP MS inicioval zpracování studie použití nástroje

JESSICA, který by část těchto omezení mohl eliminovat a na jehož financování by byla

použita část alokace oblasti podpory 2.3 – Podpora regenerace brownfields.

70 Zpráva o realizaci ROP MS
71 Zpráva o realizaci ROP MS
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V průběhu roku 2008 a roku 2009 nebyly identifikovány závažné problémy.

Prioritní osa 3 – Rozvoj měst

K prevenci či odstranění méně závažných problémů vyplývající při implementaci

prioritní osy 2 např. (nedoložení požadovaných příloh žadatelem, dokladování vlastnických

vztahů, upřesňování rozpočtu podpisem smlouvy) přijala regionální rada Moravskoslezsko

relevantní opatření (důrazné upozorňování na nejčastější chyby na školeních pro žadatele,

uspořádání seminářů pro příjemce k postupům a pravidlům ROP).

V průběhu roku 2008 a roku 2009 nebyly identifikovány závažné problémy.

Prioritní osa 4 - Rozvoj venkova

Nebyly identifikovány žádné závažné problémy, které při implementaci vznikly.

4.2. Identifikace operačního programu NUTS II Střední Morava

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP SM)

je operační program realizovaný v České republice na základě Národního strategického

referenčního rámce ČR (dále jen NSRR) pro programové období 2007 - 2013. ROP SM byl

schválen Evropskou komisí v prosinci 2007. ROP SM je jedním ze sedmi regionálních

operačních programů v České republice, které v rámci cíle Konvergence doplňují tematické

operační programy.

Finanční zdroje na prioritní osy a oblasti podpory ROP SM

Finanční plán ROP Střední Morava je vypracován v návaznosti na rozdělení

prostředků v rámci cíle Konvergence uvedeného v NSRR. Pro realizaci ROP Střední Morava

je na celé programovací období 2007 - 2013 určena částka 657 389 413 EUR z Evropského

fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a z národních veřejných zdrojů je zajištěno dalších 116

009 897 EUR na spolufinancování.72

Finanční objem proplacených žádostí o platbu dosáhl ke konci roku 2009 137,1 mil.

EUR, tj. téměř 18% z celkové alokace ROP SM 2007-2013. Počet ukončených projektů byl

139 za téměř 61,7 mil. EUR. Bylo podáno 214 projektových žádostí na individuální projekty

s finančním požadavkem 151,9 mil. EUR. U 353 projektů uzavřena smlouva o poskytnutí

dotace. Celkové způsobilé výdaje těchto projektů dosáhly 237,4 mil. EUR (jsou zde zahrnuty

72 Zpráva o realizaci ROP SM pro Monitorovací výbor ROP SM k 30.09.2009
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projekty podané v roce 2008, ale schválené k financování byly v roce 2009, z tohoto důvodu

je počet projektů s podepsanou smlouvou k financování vyšší než počet podaných

projektových žádostí v roce 2009).

Tabulka 4.7. Stav schvalování projektů v IS MSC k 02.03.2010 (v mil. EUR)

Zdroj: vlastní úprava

Financování dle pravidla n+3

V roce 2007 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava čerpala dotaci

poskytnutou MMR ČR v celkové výši 33 930 448,25 Kč. Tato částka byla použita na

způsobilé výdaje Technické pomoci dle projektového záměru schváleného Výborem

Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava. Alokace roku 2007 byla v tomtéž roce

použita ve výši 33 930 448,25 Kč, což představuje cca 1,5 % z alokace roku 2007. Zbylá část

alokace roku 2007 bude využita v roce 2008, 2009 příp. 2010 dle pravidla n+3.

V roce 2008 Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava proplatila způsobilé

výdaje projektů ve výši 161 827 816,33 Kč (tj. projektů ŘO ROP SM a příjemců na projekty

v prioritní ose 1 a 3). Dne 1.12.2008 byla odeslána Souhrnná žádost o převod prostředků

SF/CF/EFF do státního rozpočtu ve výši 32 136 762,82 Kč. Tato žádost byla vrácena

z důvodu neuskutečněné kontroly pracovních postupů ŘO Platebním a certifikačním orgánem

a formálních nedostatků, které byly po dohodě odstraněny. 73

V roce 2009 již probíhalo předkládání Souhrnných žádostí bez problémů. Celkem byly

předloženy 4 žádosti na celkovou částku 1 484 073 852,29 Kč, z toho bylo schváleno

1 479 243 575,07 Kč. Poslední Souhrnná žádost byla autorizovaná 30.9.2009. K 30.9.2009

bylo z účtu PCO do kapitoly MMR proplaceno 1 103 699 526,11 Kč, což činilo 43 058

73 Zpráva o realizaci ROP SM

Operační
program

Počet
vyhlášených

výzev

Počet
přijatých
projektů

Požadovaná
dotace

Počet
vyřazených

projektů

Počet
projektů

-
smlouva

Podíl smluv
na celkové

alokaci ERDF
Proplaceno

ROP JV 24 1122 772,25 513 395 48,23 117,47

ROP JZ 22 2168 1098,99 1498 339 34,51 72,24

ROP MS 48 790 426,73 256 208 20,02 57,32

ROP SČ 44 944 503,15 432 239 28,39 64,41

ROP SM 30 905 540,53 243 418 38,73 123,98

ROP SV 19 764 1601,03 394 336 47,03 105,66

ROP SZ 25 605 773,56 376 182 70,03 40,76
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876,16 EUR. Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava proplatila způsobilé výdaje

projektů ve výši 524 737 134,81 Kč (19 102 885 EUR), tj. projektů ŘO ROP SM a příjemců

ve všech prioritních osách, jak vyplývá z přílohy č. 2 této Zprávy. K 15.4.2009 jsou schváleny

projekty o objemu plateb realizovaných do 31.12.2009 ve výši 5.327.769.431,00 Kč. Platby

schválených projektů, které mají být uskutečněny v roce 2010 činí 2.853.258.468,- Kč.

Celkem do konce roku 2015 je ke dni 15.4.2009 schváleno žádostí o platbu (realizovaných i

nerealizovaných) v celkovém objemu 8.425,636 mil. Kč.74

4.2.1. Přehled provádění operačního programu NUTS II Střední Morava

Rok 2008 byl ve srovnání s rokem 2007 významný zejména tím, že se již naplno

rozběhla vlastní realizace programu ROP Střední Morava. Jestliže v roce 2007 byly vyhlášeny

pouze dvě výzvy (z toho jedna byla vyhlášena na konci roku 2007), tak v roce 2008 bylo

vyhlášených celkem 9 výzev (z toho 1 výzva na integrovaný plán rozvoje měst - IPRM). Dvě

výzvy, a to výzva č.10 (24.9.2009–24.11.2009) a výzva č.11 (10.10.2008– 10.11.2008) byly

do konce roku 2008 vyhodnoceny pouze z hlediska přijatelnosti.

V reálných číslech bylo k 31. 12. 2008 v ROP Střední Morava bylo přijato 659

projektových žádostí na individuální projekty s celkovým finančním požadavkem 428 218

571 EUR. Z počtu 659 přijatých projektových žádostí bylo 408 projektů (61,9 %) doporučeno

k financování. Z toho u 65 projektů byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace a byla

započata jejich realizace. Celkové způsobilé výdaje na tyto projekty dosáhly částky 67 228

464 EUR, z toho 343 projektů bylo ŘO ROP SM připravováno k uzavření smluv o poskytnutí

dotace. Na základě žádostí o platbu bylo na realizované projekty proplaceno celkem 7 351

043 EUR, tj. 1,02 % z celkové alokace na programové období 2007-2013.75

K 30.9.2009 bylo ukončeno celkem 54 projektů s celkovými způsobilými výdaji ve

výši 23 535 970 EUR, tj. 3,3% z celkové alokace na ROP SM 2007-2013 a bylo proplaceno

celkem 224 žádostí o dotaci, což představuje téměř čtyřnásobný nárůst (394%). Na základě

schválených žádostí o platbu bylo příjemcům proplaceno 70,5 mil. EUR, tj. 9,6% z celkové

alokace ROP SM 2007-2013.

74 Zpráva o realizaci ROP SM
75 Zpráva o realizaci ROP SM
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Prioritní osa 1 – Doprava

V prioritní ose 1 Doprava došlo k reálnému naplnění pouze některých indikátorů, což

je způsobeno tím, že dochází k postupnému ukončení realizace u projektů, které byly

předloženy v rámci výzvy č.01/2007 v oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura.

Tato oblast podpory se zaměřuje především na zvýšení kvality regionální sítě silnic II. a III.

třídy. V roce 2008 došlo k vyhodnocení projektů z 1. výzvy roku 2007 (6.9.2007–31.10.2007)

pro oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura. Celkem bylo předloženo 26

projektových žádostí, z toho u 19 projektů (73,1 %) byly podepsány smlouvy o poskytnutí

dotace a došlo k realizaci projektů. Poté proběhly ještě 3 výzvy pro oblast podpory 1.1, 1.2 a

1.3. Ve výzvě č.2 (17.12.2007 - 28.2.2008) – oblast podpory 1.3 Bezmotorová doprava bylo

předloženo celkem 34 projektových žádostí s požadavkem čerpání z ROP SM ve výši 20 245

441 EUR. Z toho bylo 32 projektů schválených k financování (94,1 %) s celkovou dotací 19

092 033 EUR (94,3 %). U 9 projektů byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace a byla

započata jejich realizace. Ve výzvě č.3 (28.2.2008 - 5.5.2008) – oblast podpory 1.2 Veřejná

doprava bylo předloženo celkem 17 projektů s finančním požadavkem na 12 684 098 EUR. Z

toho bylo 12 projektů (70,6 %) VRR schváleno k financování s celkovou dotací 11 687 142

EUR (92,1 %). Ve výzvě č.6 (23.4.2008 - 26.6.2008) – oblast podpory 1.1 Regionální

dopravní infrastruktura bylo předloženo 30 projektových žádostí s finančním požadavkem na

38 864 738 EUR a všechny předložené projekty (100 %) byly VRR doporučeny k

financování. U 7 projektů byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace a byla započata

realizace projektů.

Celkem 39 projektů bylo v roce 2009 finančně ukončeno. Věcným plněním bylo

v roce 2009 rekonstruováno téměř 47km silnic II. a III. třídy a celková délka

rekonstruovaných silnic od zahájení realizace programu ROP SM dosáhla 60,5 km silnic II. a

III. třídy, tj. naplnění cílové hodnoty indikátoru na 51%. Dále bylo v roce 2009 vybudováno

23km nových cyklostezek a cyklotras, tj. plnění cílové hodnoty indikátoru z ¼ atd. Podrobné

údaje o naplňování monitorovacích indikátorů v prioritní ose 1 je uvedeno v kapitole 3.1.1.

Příjemcům bylo proplaceno 59,6 mil.EUR. K 31. 12. 2009 bylo projekty s podepsanou

smlouvou v prioritní ose 1 vázáno 38,3 % alokovaných prostředků na danou prioritní osu na

celé programové období. V roce 2009 bylo největšího pokroku dosaženo v oblasti podpory

1.1 a 1.3. V oblasti podpory 1.1 bylo předloženo a proplaceno celkem pět žádostí o platbu v

objemu 3,74 mil.EUR a bylo tak proplaceno 2,4 % z alokace na programové období 2007-
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2013 u této oblasti podpory. Schválenými projekty je nejvyšší podíl (86 %) z celkové alokace

na programové období 2007-2013 vázaný v oblasti podpory 1.3.76

Prioritní osa 2 – Integrovaný rozvoj a obnova regionu

Základním cílem prioritní osy 2 je zlepšení kvality života, zvýšení atraktivnosti

regionálních center, měst a obcí, zajištění kvalitní a dostupné sociální služby a příznivých

podpůrných podmínek pro podnikání.

V roce 2008 bylo vyhlášeno celkem 5 výzev (výzva č.2,3,6,7,10, z toho výzva č. 7 se

týkala pouze oblasti 2.1 strategie - IPRM). Zájem potencionálních příjemců o podporu dle

vyhlášených výzev na jednotlivé oblasti/podoblasti podpory v této prioritní ose ve vazbě na

finanční alokaci dané výzvy byl enormní, jak dokládá níže uvedený graf. Největší převis

projektových žádostí (765 %) se týkal podoblasti 2.2.5 Infrastruktura pro rozvoj

volnočasových aktivit a podoblasti 2.3.2 Sociální infrastruktura (751 %). Celkem bylo

předloženo 351 projektových žádostí. Z toho bylo 208 projektů (59,3 %) VRR doporučeno k

financování. U 11 projektů (3,1 %) byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace a tyto se

dostaly do fáze realizace. K 31.12.2008 bylo schválenými projekty v prioritní ose 2 vázáno

37,1 % alokovaných prostředků na celé programové období. V této prioritní ose zatím nebyl

žádný projekt ukončen a nedošlo ani k proplacení finančních prostředků příjemcům podpory

na základě žádosti o platbu.

K 30.9.2009 bylo schváleno celkem 91 projektů (85% z celkového počtu předložených

projektových žádostí) s celkovou dotací 102,3 mil.EUR na prioritní osu 1 a celková alokace

na tuto prioritní osu činila 277,6 mil.Kč. V prioritní ose 1 Doprava byla u 18-ti projektů již

ukončena realizace. V prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu byla u 23 projektů

ukončena realizace. Celkový počet proplacených žádostí o platbu v této prioritní ose je 115 s

finančním objemem 22,9 mil. EUR. 77

Prioritní osa 3 – Cestovní ruch

Základním cílem prioritní osy 3 je zlepšení atraktivnosti regionu soudržnosti Střední

Morava pro účely cestovního ruchu zlepšením jeho infrastruktury, služeb, informovanosti a

76 Zpráva o realizaci ROP SM
77 Zpráva o realizaci ROP SM
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propagace. V roce 2008 proběhlo celkem 8 výzev pro tuto prioritní osu (výzva č.2, 3, 4, 5, 6,

8, 9, 11, z toho výzva č. 2 se týkala pouze oblasti 3.1 strategie - IPRÚ). Zájem

potencionálních příjemců o podporu dle vyhlášených výzev na jednotlivé oblasti/podoblasti

podpory v této prioritní ose ve vazbě na finanční alokaci dané výzvy dokládá níže uvedený

graf. Celkem bylo předloženo 191 projektových žádostí, z toho bylo 73 projektů (38,2 %)

doporučeno k financování a u 15 projektů (7,9 %) byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace

a byla zahájena jejich realizace. K 31. 12. 2008 bylo schválenými projekty v prioritní ose 3

vázáno 36,7 % alokovaných prostředků na celé programové období. V této prioritní ose byla

proplacena jedna žádost o platbu ve výši 140 797 EUR, tj. 0,1 % z alokace na programové

období prioritní osy 3.

K 30.9.2009 bylo celkem v prioritní ose 3 schváleno 82 projektů (42,1% z celkového

počtu předložených projektových žádostí. Schváleným projektům bylo přiděleno 42,2%

požadované dotace z předložených projektových žádostí. v roce 2009 dosáhlo soukromé

spolufinancování malých a středních podniků výše téměř 10mil.EUR a příjemcům bylo

proplaceno 19,5mil. EUR. V prioritní ose 3 Cestovní ruch byla ukončena realizace u 11

projektů.78

Prioritní osa 4 – Technická pomoc

Základním cílem prioritní osy č. 4 je zajištění dostatečné administrativní kapacity,

efektivního řízení a implementace, informovanosti, kontroly, sledování a hodnocení ROP

Střední Morava a posílení vnitřní absorpční kapacity. V rámci této prioritní osy pro oblast

podpory 4.1 probíhá kontinuální výzva č.1, vyhlášená v roce 2007. V této oblasti podpory u 2

projektových žádostí přijal VRR usnesení. Pro oblast podpory 4.2 byly vyhlášeny 2 výzvy

(výzva č. 2, v rámci které bylo část aktivit vyhlášeno kontinuální formou, a výzva č.8). Ve

výzvě č. 2 bylo předloženo 5 projektových žádostí, z toho 2 projekty byly doporučeny k

financování a 2 projekty byly schváleny VRR k realizaci. Tyto projekty se nacházejí ve fázi

realizace. Ve výzvě č.8 byly předloženy 2 projektové žádosti a obě byly VRR doporučeny k

financování. V rámci prioritní osy Technická pomoc byl v obou oblastech podpory zřejmý

nižší zájem k předkládání projektových žádostí. U oblasti podpory 4.1 dosáhl podíl jen 7 %. V

oblasti podpory 4.2 byl 9 zájem předkladatelů ve vazbě na vyhlášenou alokaci vyšší (45 %). K

31. 12. 2008 bylo schválenými projekty v prioritní ose 4 vázáno 22,6 % alokovaných

78 Zpráva o realizaci ROP SM
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prostředků na celé programové období. K 31. 12. 2008 byla v prioritní ose 4 ukončena

realizace 2 projektů (jeden z oblasti podpory 4.1 a druhý z oblasti podpory 4.2). V roce 2008

došlo k proplacení žádostí o platbu v celkové výši 2 198 460 EUR. Kumulativně od zahájení

realizace ROP SM bylo v prioritní ose 4 proplaceno celkem 3 472 604 EUR, tj. 13,6 % z

alokace této prioritní osy na programové období 2007-2013. V prioritní ose 4 bylo dohromady

k 30.9.2009 podáno a schváleno 10 projektových žádostí s celkovou požadovanou dotací 8,8

mil.EUR. U dvou projektů již byla ukončena realizace.79 Aktivity v této prioritní ose zahájené

v předchozím období plynule pokračovaly i v roce 2009, kdy u 6 projektů byla podepsána

smlouva. I v této prioritní ose došlo v roce 2009 k výraznému věcnému plnění – bylo

zajištěno a realizováno celkem 34 školení, seminářů, workshopů a konferencí a počet

účastníků školení a seminářů v roce 2009 dosáhl počtu téměř 1 000 osob.

4.2.2. Dosažený pokrok a úspěšnost projektů

V prosinci roku 2007 byl schválen Regionální operační program regionu soudržnosti

Střední Morava a byly vyhlášeny dvě výzvy pro předkládání projektových žádostí. Do konce

roku nebyla uzavřena žádná Smlouva o poskytnutí dotace, což znamená, že v rámci věcných

prioritních os nebyly poskytnuty žádné finanční prostředky, a proto nedošlo k plnění

monitorovacích indikátorů.

Největší věcný a finanční pokrok lze spatřit u prioritní osy 1 Doprava, kde ke konci

roku 2008 u 35 projektů byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace (16,2 % čerpání z

celkové alokace na tuto prioritní osu ROP SM 2007-2013). Dále bylo 58 projektů před

uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace s předpokladem pětinového (20,3 %) čerpání z

alokace na PO 1 z ROP SM na celé programové období.

Ke konci roku 30.9.2009 bylo schváleno celkem 91 projektů (85% z celkového počtu

předložených projektových žádostí) s celkovou dotací 102,3 mil.EUR. Dohromady bylo od

počátku realizace ROP SM podáno 107 projektových žádostí s celkovou požadovanou dotací

118,7 mil. EUR.

 V hodnoceném období byla vyhlášena výzva č.15/2009 (7.9.2009-5.11.2009) na

podoblast podpory 1.1.1 Silnice II. a III. třídy (celková alokace 700 mil. Kč, tj.

27,5 mil.EUR).

79 Zpráva o realizaci ROP SM
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 Dále v této prioritní ose byla vyhlášena výzva č.15/2009 (7.9.2009-5.11.2009) na

oblast podpory 1.3 Bezmotorová doprava (celková alokace 50 mil.Kč, tj.1,97 mil.

EUR).

 Celková alokace na prioritní osu 1 je dle Prováděcího dokumentu ROP SM 277,6

mil. EUR.

 Schváleným projektům bylo přiděleno 86,1% požadované dotace z předložených

projektových žádostí.

 Z celkové alokace na tuto prioritní osu zůstává k vyčerpání 175,3 mil.EUR

(63,2%) a tato alokace je součástí vyhlášených výzev.

 V prioritní ose 1 Doprava byla u 18-ti projektů již ukončena realizace.

Obr.4.2. Pokrok v realizaci k 30.9.2009 – prioritní osa 1 Doprava

Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, FO ÚRR SM, stav k 30.9.2009, vlastní úprava

V prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu došlo v roce 2008 k uzavření

smluv o poskytnutí dotace u 11 projektů, což představuje 1,6 % čerpání z alokace na tuto PO

v programovém období 2007-2013. Dalších 208 projektů bylo před uzavřením smluv o

poskytnutí dotace s předpokladem čerpání převyšující jednu třetinu (35,5 %) z alokace na tuto

prioritní osu ROP SM v letech 2007-2013.

K 30.9.2009 bylo schváleno celkem 211 projektů, tj.59,4% s celkovou dotací 105,8

mil. EUR. Celkem bylo od počátku realizace ROP SM podáno 355 projektových žádostí s

požadovanou dotací 218,7 mil. EUR.

 Schváleným projektům bylo přiděleno 48,4% požadované dotace.
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 Celková alokace na prioritní osu 2 je dle Prováděcího dokumentu ROP SM 281,9 mil.

EUR.

 Z celkové alokace na tuto prioritní osu zůstává k vyčerpání 176,1 mil. EUR (62,4%).

 V prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu byla u 23 projektů ukončena

realizace.

 Celkový počet proplacených žádostí o platbu v této prioritní ose je 115 s finančním

objemem 22,9 mil. EUR, tj. 8,1% proplacených financí z celkové alokace na prioritní

osu 2 ROP SM 2007-2013.

Obr.4.3. Pokrok v realizaci k 30.9.2009 – prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu

Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, FO ÚRR SM, stav k 30.9.2009, vlastní úprava

Výrazného pokroku bylo dosaženo také v prioritní ose 3 Cestovní ruch, kde na konci

roku 2008 bylo 15 projektů s uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace (10,8 % čerpání z

alokace PO 3 programového období 2007-2013). Dále bylo 73 projektů připravených k

uzavření smluv o poskytnutí dotace s předpokladem čerpání z alokace na tuto PO převyšující

čtvrtinu (25,9 %) ROP SM 2007-2013.

K 30.9.2009 bylo schváleno 82 projektů (42,1% z celkového počtu předložených

projektových žádostí) s celkovou dotací 51,0 mil. EUR. Celkem bylo od počátku realizace

ROP SM podáno 195 projektových žádostí s celkovou požadovanou dotací 120,9 mil. EUR.

Celková alokace na prioritní osu 3 je dle Prováděcího dokumentu ROP SM 132,3 mil. EUR. Z

celkové alokace na tuto prioritní osu zůstává k vyčerpání 81,3 mil. EUR (61,4%).
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 Schváleným projektům bylo přiděleno 42,2% požadované dotace z předložených

projektových žádostí.

 V prioritní ose 3 Cestovní ruch byla ukončena realizace u 11 projektů

 Celkový počet proplacených žádostí o platbu v této prioritní ose je 48 s finančním

objemem 11,7 mil., tj. 8,9% proplacených financí z celkové alokace na prioritní osu 3

ROP SM 2007-2013. 80

Obr. 4.4. Pokrok v realizaci k 30.9.2009 – prioritní osa 3 Cestovní ruch

Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, FO ÚRR SM, stav k 30.9.2009, vlastní úprava

Velmi výrazný pokrok se projevil i v prioritní ose 4 Technická pomoc. K 31.12.2008

byly 4 projekty s uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace s čerpáním 13,6 % z alokace z této

PO na programové období 2007-2013. Další 4 projekty byly připraveny k uzavření smluv o

poskytnutí dotace s předpokladem čerpání téměř desetiny (9,0 %) z alokace této prioritní osy

ROP SM 2007-2013. K uzavření smluv o poskytnutí dotace u 343 projektů, které VRR

doporučil k financování a které byly v roce 2008 ve fázi přípravy k uzavření smluv, dojde v

roce 2009.

K 31.12.2009 bylo v ROP SM ukončeno celkem 6 projektů, tzn. že u těchto projektů

byly příjemci podány závěrečné žádosti o platbu společně s poslední monitorovací zprávou.

Konkrétně se jedná se o 4 ukončené projekty prioritní osy 1 Doprava a o 2 ukončené projekty

prioritní osy 4 Technická pomoc. Ke konci roku 2009 bylo na základě schválených žádostí o

platby proplaceno 7 351 043 EUR, z toho největší podíl proplacených prostředků byl v

80 Zpráva o realizaci ROP SM
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prioritní ose 4 Technická pomoc (13,6 % z celkové alokace na tuto prioritní osu na

programové období 2007-2013).81

Obr. 4.5. Pokrok v realizaci k 30.9.2009 – prioritní osa 4 Technická pomoc

Zdroj: MSC2007, IS MONIT7+, FO ÚRR SM, stav k 30.9.2009, vlastní úprava

4.2.3. Závažné problémy, které se objevily a jejich odstranění

V průběhu implementace Regionálního operačního programu Střední Morava se

nejčastěji vyskytují tyto problémové okruhy:

Neschválení popisu řídících a kontrolních systémů

Evropská komise dne 6.8.2009 si vyžádala další informace k popisu řídících a

kontrolních systémů ROP Střední Morava. Schválení popisu řídících a kontrolních systému je

nutnou podmínkou pro realizaci první platby od Evropské komise po certifikaci. Řídící orgán

ROP Střední Morava dne 26.8.2009 zaslal prostřednictvím monitorovacího systému

MSC2007 opravenou verzi řídících a kontrolních systémů Evropské komisi. Evropská komise

dne 15.9.2009 shledala tento dokument jako přípustný (dále běží lhůta 2 měsíce od jeho

doručení ke schválení). Do data vypracování zprávy o realizaci nebyla Řídícímu orgánu

zpráva zaslána. Jakmile Evropská komise schválí popis řídících a kontrolních systémů, je

řídící orgán ROP Střední Morava připraven doložit všechny dokumenty potřebné pro

provedení certifikace plateb.

81 Zpráva o realizaci ROP SM
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Zapracování nového modelu hodnocení do IS MONIT7+ - v souvislosti se stop stavem na

zadání úprav na IS MONIT7+ a BENEFIT7, který byl iniciován ze strany Centra pro

regionální rozvoj ČR od června do srpna 2009, nebylo možné podat včas zadání na úpravu

informačního systému a reflektovat tak změny upravující hodnocení projektových žádostí dle

operačního manuálu ROP SM. Zadání na zapracování nového modelu hodnocení bylo podáno

v září 2009. Zapracování nejdůležitějších funkčností proběhne v rámci instalace 1.11.2009,

ostatní funkčnosti budou zapracovány do konce roku 2009.

Prodloužení lhůt k administraci plateb a posílení personálních kapacit Úřadu Regionální

rady - vzhledem k velkému množství schválených a realizovaných projektů, především v

prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, dochází ke kumulaci administrativní

zátěže na pracovníky jednotlivých útvarů, ale v této fázi především odboru kontroly a plateb,

a to na pracovišti v Olomouci. V této souvislosti byla posílena kapacita tohoto pracoviště o

40%, tj. o 2 pracovníky a dále byla situace řešena externí kapacitou zaměřenou především pro

oblast kontroly účetních dokladů a veřejných zakázek. V době kumulace plateb bylo vypsáno

výběrové řízení na auditní firmu, která kontroluje výdaje projektu ve vztahu k účetnictví.

Současně ÚRR využívá externí kapacity ve vztahu ke kontrole veřejných zakázek. Kumulace

žádostí o platbu byla dále řešena dočasným prodloužením lhůt souvisejících s administrací

(zejména žádostí o platbu) tak, že bylo využito lhůt v souladu s metodikou finančních toků.82

Zpoždění v zadávání příslušných stavů projektů do IS MONIT7+ - při zpracování

evaluačních studií bylo zjištěno, že dochází ke zpoždění v doplňování dat z monitorovacích

zpráv, především se jednalo o zpoždění v převodu projektů do správného stavu a také o

absenci dat týkajících se dosažené hodnoty indikátorů. Současně nejsou k dispozici aktuální

data v navazujícím systému MSC2007. Neaktuálnost dat v IS MONIT7+ je problémem, ke

kterému byla přijata níže uvedená opatření. ŘO ROP SM provedl školení zaměřené na práci s

IS MONIT7+.

82 Zpráva o realizaci ROP SM
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Závěr

Diplomová práce se věnuje problematice využívání prostředků ze strukturálních fondů

EU prostřednictvím operačních programů a dalších nástrojů v České republice. A následně

jejich využití v regionech soudržnosti Moravskoslezsko a regionu Střední Moravy. Evropská

unie nabízí řadu možností, jak podpořit hospodářský růst a zlepšit sociální situaci obcí pomocí

prostředků ze strukturálních fondů. Zájemci o spolupráci s těmito fondy by proto neměli

podceňovat přínos finanční pomoci a měli by věnovat čas nejen na prostudování teorie, ale

také praktických zkušeností a poznatků při užívání finanční pomoci toho, komu je dotační

politika Evropské unie určena.

Diplomová práce je z hlediska struktury rozdělena do tří kapitol. Pro naplnění cíle

diplomé práce má stěžejní význam závěrečná kapitola zaměřující se na realizaci a zhodnocení

čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů v Moravskoslezském kraji a v kraji

Střední Morava. Hlavní část této kapitoly je věnovaná realizaci a zhodnocení projektů

realizovaných v programovacím období 2007 – 2013. Uplynulý rok 2009 lze hodnotit jako

velmi náročný v objemu aktivit a činností, ale současně také jako velmi úspěšný. Realizace

ROP SM a ROP MS lze hodnotit jako dobrý nástroj pro řešení hospodářské krize, když

prostřednictvím Regionálních operačních programů byly podporovány rozvojové projekty s

vysokou přidanou hodnotou pro celé území regionů soudržnosti, které patří dlouhodobě

k ekonomicky nejslabším v rámci České republiky a jsou velmi citelně zasaženy dopady

hospodářské krize – už jen například z pohledu jedné z nejvyšších nezaměstnaností v zemi.

Pro období let 2007-2013 je pro ROP MS přidělaná částka ze strukturálních fondů EU

716,09 mil. € a z českých veřejných zdrojů by mělo být navíc financování programu navýšeno

o dalších 126,37 mil. €. Zatímco v roce 2007 probíhalo zejména vyjednávání ROP

Moravskoslezsko s Evropskou komisí, v roce 2008 se již naplno rozběhlo vyhlašování výzev

k předkládání žádostí o dotaci z ROP Moravskoslezsko. Program byl schválen Evropskou

komisí v prosinci 2007. První výzva proběhla v době od 6. září 2007 do 22. října 2007 pro

oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury a předložen byl jeden

projekt. Jeho předmětem byla rekonstrukce a modernizace osmi úseků silnic II. a III. třídy v

Moravskoslezském kraji o celkové délce 32,3 km. Celkem bylo do rekonstrukce zmíněného

projektu investováno 243 mil. Kč. V roce 2008 bylo Regionální radou vyhlášeno celkem 26
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výzev, v nichž žadatelé předložili 420 žádostí výzev k předkládání dotaci s požadavkem na

dotaci 7,249 miliard korun. K 31.12.2008 bylo uzavřeno 71 Smluv o poskytnutí dotace a

realizovaný 2 velké projekty (Rozvoj Letiště Leoše Janáčka Ostrava a Novostavba

Moravskoslezské vědecké knihovny). Ke konci roku 2009 bylo vyhlášeno celkem 28 výzev.

ROP Moravskoslezsko v roce 2009 rozdělil dotaci ve výši 1,37 mld. Kč, spolu s podílem

příjemců bylo v regionu investováno 1,92 mld. Kč na projekty ROP Moravskoslezsko (v roce

2007 a 2008 byla rozdělena dotace ROP MS ve výši 259,57 mil. Kč a proinvestovány výdaje

ve výši 424,22 mil. Kč).

Rok 2008 byl ve srovnání s rokem 2007 významný zejména tím, že se již naplno

rozběhla vlastní realizace programu ROP Střední Morava. V roce 2007 byly vyhlášeny pouze

dvě výzvy (z toho jedna byla vyhlášena na konci roku 2007), v roce 2008 bylo vyhlášených

celkem 9 výzev. V reálných číslech bylo k 31. 12. 2008 v ROP Střední Morava bylo přijato

659 projektových žádostí na individuální projekty s celkovým finančním požadavkem 428

218 571 EUR. Z počtu 659 přijatých projektových žádostí bylo 408 projektů (61,9 %)

doporučeno k financování. Z toho u 65 projektů byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace a

byla započata jejich realizace. Celkové způsobilé výdaje na tyto projekty dosáhly částky 67

228 464 EUR, z toho 343 projektů bylo ŘO ROP SM připravováno k uzavření smluv o

poskytnutí dotace. Na základě žádostí o platbu bylo na realizované projekty proplaceno

celkem 7 351 043 EUR, tj. 1,02 % z celkové alokace na programové období 2007-2013. K

30.9.2009 bylo ukončeno celkem 54 projektů s celkovými způsobilými výdaji ve výši 23 535

970 EUR, tj. 3,3% z celkové alokace na ROP SM 2007-2013 a bylo proplaceno celkem 224

žádostí o dotaci, což představuje téměř čtyřnásobný nárůst (394%). Na základě schválených

žádostí o platbu bylo příjemcům proplaceno 70,5 mil. EUR, tj. 9,6% z celkové alokace ROP

SM 2007-2013.

Hlavním cílem práce bylo provedení analýzy strukturální pomoci v období let 2007 –

2013 v Moravskoslezském kraji a v kraji Střední Moravy. Z analýzy provedené v rámci

diplomové práce vyplývá, že realizace strukturální pomoci na čerpání dotací je úspěšnější

v kraji Střední Moravy, kde bylo k 02.03.2010 přijato celkem 418 projektů a propláceno

celkem 123,98 mil. EUR. Zatímco v Moravskoslezském kraji, bylo ke stejnému datu přijato

jen 256 projektů s celkovou dotací 57,32 mil. EUR.

Text diplomové práce je doplněn množstvím tabulek a grafů a obrázků. Součástí jsou i

přílohy.
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Použité zkratky a symboly

ČR Česká republika

EU Evropská unie

HSS Hospodářská a sociální soudržnost

ERDF Evropský fond regionálního rozvoje

ESF Evropský sociální fond

EAFRD Evropský zemědělský fond na podporu rozvoje venkova

EFF Evropský rybářský fond

FIFG Finanční nástroj na podporu rybolovu

HDP Hrubý domácí produkt

HNP Hrubý národní produkt

NRP Národní rozvojový plán

RPS Rámec podpory společenství

OP Operační program

NUTS Statistické územní jednotky Evropské unie (Nomenclature of Units for

Territorial Statistics)

ŽP Životní prostředí

EBRD Evropská banka pro obnovu a rozvoj

EIB Evropská investiční banka

MSK Moravskoslezský kraj

CHKO Chráněná krajinná oblast

BENEFIT 7 Elektronická žáadost

CRR Centrum regionálního rozvoje

MMZ Měsíční monitorovací zpráva

ROP MS Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko

ROP SM Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava

MSC2007 Monitorovací systém strukturálních fondů a fondů soudržnosti

MONIT7+ Informační systém administrace

RR Regionální rada
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