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Úvod 

Pro svou bakalá�skou práci jsem si vybrala odborné spole�enské téma týkající se �erpání 

zdroj� ze strukturálních fond� Evropské unie. V souvislosti s mou bakalá�skou praxí 

na M�stském ú�ad� v Novém Ji�ín� jsem si zvolila konkrétní projekt „Chrán�né bydlení Nový 

Ji�ín“ a odvodila název své bakalá�ské práce �erpání zdroj� ze strukturálních fond� EU 

m�stem Nový Ji�ín. Téma této práce je aktuální jak na stránkách domácích periodik, tak i 

televizních a rozhlasových médií a �asto se stává p�edm�tem diskuzí a spor� politik�. 

�eská republika vstoupila do Evropské unie dne 1. kv�tna 2004 spolu s dalšími devíti státy 

Evropy. O tomto p�istoupení rozhodla Evropská rada v souladu se stanoviskem Komise a 

poskytla novým �lenským zemím delší lh�tu k úsp�šnému vyrovnání se všemi závazky 

vyplývající z �lenství v Evropské unii. Tímto se Evropská unie rozrostla na 25 �lenských 

stát�. V roce 2007 rozší�ily Evropskou unii státy východní Evropy Bulharsko a Rumunsko 

na zatím kone�ných 27 �len�.  

Tento vstup �eské republiky do evropských struktur p�inesl �adu výhod i závazk�. V mé 

bakalá�ské práci se zabývám financováním projekt� z prost�edk� evropského rozpo�tu. �eská 

republika od svého vstupu do Evropské unie z�stává výrazným �istým p�íjemcem. Jen za rok 

2009 byl rozdíl mezi p�íjmy a odvody ve výši 42,3 mld. K� ve prosp�ch �R. Toto je jedna 

z nejv�tších výhod, kterými �R m�že disponovat, ale na druhou stranu své možnosti 

dostate�n� nevyužívá. V �erpání evropských prost�edk� se �R nachází na 20. míst� z 27 

stát�. Do zá�í roku 2009 bylo vy�erpáno jen 21,6 % z dostupných finan�ních prost�edk�.  

V bakalá�ské práci je cílem analyzovat konkrétní projekt, který bude realizován 

prost�ednictvím strukturálních fond� Evropské unie. Podstatou a cílem projektu je vybudovat 

bezbariérový objekt chrán�ného bydlení pro sociální skupinu s mentálním a kombinovaným 

postižením. Sou�ástí projektu je rekonstrukce nemovitosti bývalé Základní školy v Novém 

Ji�ín�, ur�ené k provozu služeb práv� chrán�ného bydlení a zárove� �áste�né transformace 

Domova Tichá z jeho zachováním pro jinou sociální skupinu ob�an�. 
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V první �ásti je vysv�tlena teorie a základní pojmy, které se týkají regionální a strukturální 

politiky Evropské unie, strukturálních fond�, pop�ípad� jiných finan�ních nástroj�. Jsou 

definovány cíle a principy regionální politiky pro období let 2000 – 2006 a 2007 – 2013, a 

také  srovnání cíl� a nástroj� RP v uvedených obdobích. Podrobn�ji jsou popsány jednotlivé 

strukturální fondy, a to Evropský fond regionálního rozvoje a Evropský sociální fond. Dále 

jsou v práci uvedeny strategické dokumenty pro ú�innost RP EU v �eské republice, prioritní 

osy a opera�ní programy. Stru�n� jsem charakterizovala �ízení projektového cyklu a základní 

dokumenty v projektech EU. 

V druhé �ásti jsou stru�n� popsány základní charakteristiky m�sta Nový Ji�ín. Tato kapitola je 

v�nována problematice rozvoje a podnikání, plánu rozvoje m�sta pro období 2007 – 2013. 

D�ležitou �ásti v této kapitole je charakteristika jednotlivých projekt� m�sta, a	 už 

realizovaných nebo rozpracovaných. 

T�etí �ást analyzuje �erpání zdroj� ze strukturálních fond� EU a také se okrajov� zabývá 

�erpáním t�chto zdroj� v celé �eské republice. Podstatnou �ást tvo�í projekt „Chrán�né 

bydlení Nový Ji�ín“, který je podporován Evropským fondem regionálního rozvoje. 

V projektu je zahrnuta finan�ní analýza a realizace �erpaní zdroj� tohoto projektu 

prost�ednictvím ROP Moravskoslezsko.  

Spln�ním základního cíle této bakalá�ské práce má být skute�ná a úsp�šná realizace 

uvedeného projektu „Chrán�né bydlení Nový Ji�ín“ a transformace Domova Tichá, 

podporovaného ze zdroj� EU, za p�isp�ní projektového týmu M�stského ú�adu v Novém 

Ji�ín�. 
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1 Strukturální fondy EU 

Strukturální fondy p�edstavují jasn� vymezené finan�ní prost�edky Evropské unie, pro které 

jsou stanovená jistá pravidla použití p�i rozvoji evropských region�. Základním cílem 

regionálního rozvoje pomocí strukturálních fond� je sociáln� ekonomická soudržnost v rámci 

EU. 

Tyto fondy jsou �ástí rozpo�tu EU a pat�í k ve�ejným prost�edk�m. Vzhledem k tomu si 

Evropská komise stanovila právo rozhodovat, kam až m�že její pomoc ve form� fond�

sm��ovat, na jaké druhy aktivit m�že být použita a za jakých podmínek m�že být využívaná. 

[4] 

1.1 Regionální a strukturální politika EU 

Evropská integrace a vývoj evropských struktur zahrnuje rozvoj politik, které jsou 

koncipovány na komunitárním nebo spole�ném základ�. Jsou �ešeny otázky jak sektorového, 

tak širokého zájmu Evropské unie. V posledních letech je pozornost soust�ed�na 

na problematiku regionální politiky. [1] 

Název této koordinované politiky vypovídá o cílech spojených s touto oblastí. Jde o propojení 

hledisek, kde jejich význam spo�ívá ve vzájemné kompatibilit�1. V oficiálních dokumentech 

EU je pojem strukturální politiky užší, než je v ekonomické teorii. V teorii je strukturální 

politika ozna�ovaná jako ta, která zám�rn� ovliv�uje ekonomickou strukturu, jako tu, která je 

spole�n� s kroky zabezpe�ujícími stabilizaci hospodá�ského vývoje. [3] 

Základní hlediska strukturální politiky: 

• regionální, kde hlavním cílem je zp�ístupn�ní odlehlých region�, a proto je pozornost 

zam��ena na dopravní a komunika�ní infrastrukturu 

                                                          
1 Kompatibilita je vzájemná slu�itelnost �i schopnost volného k�ížení. 
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• sociáln� ekonomické, kde se jedná o up�ednost�ované skupiny, o které má EU zájem, 

jedná se nap�. o malé a st�ední podniky, mládež aj., opat�ení jsou zde nasm�rována 

na podporu podnikání, vytvá�ení nových pracovních míst �i zvyšování kvalifikace  

   

• odv�tvové, kde jde hlavn� o zem�d�lství, ale také o jiná pr�myslová odv�tví jako 

nap�. komunika�ní technologie, lo
a�ství aj. [3] 

1.1.1 Cíle a principy regionální politiky EU 

První cíle strukturální a regionální politiky byly navrženy Evropskou komisí a p�ijala je Rada 

EHS v souvislosti s reformou strukturálních fond� pro p�tileté období 1989 – 1993. 

V programovém období 1994 – 1999 prioritní cíle navázaly na p�edcházející období. 

Cíle pro období 2000 – 2006  

K v�tším zm�nám v prioritních cílech došlo v období 2000 – 2006. Došlo jak ke zm�nám 

kvantitativním, tak i kvalitativním a reagovaly na Na�ízení Rady �. 1260/1999 o obecných 

ustanoveních o strukturálních fondech a na reformní dokument Agenda 20002. 

Mezi kvantitativní zm�ny pat�ilo snížení prioritních cíl� z šesti na t�i.  

Cíl 1 se zam��uje na podporu rozvoje a strukturálních zm�n region�, které ve svém rozvoji 

zaostávají za ostatními (HDP/obyvatele nižší než 75 % pr�m�ru HDP EU). 

Cíl 2  podporuje hospodá�ské a sociální p�em�ny oblastí, které �elí strukturálním problém�m. 

Cíl 3 �eší p�izp�sobování a modernizaci politik, systém� vzd�lávání, odborné p�ípravy a 

zam�stnanosti. [1] 

Cíle pro období 2007- 2013    

Vzhledem k rozší�ení EU o státy st�ední a východní Evropy, došlo ke zvýšení regionálních 

rozdíl� v rámci EU. Díky rozší�ení na 20 �lenských stát� vzrostl po�et obyvatel o 20 %, a tím 

bylo zp�sobeno, že se pr�m�rný p�íjem na osobu snížil o 10 %. To vedlo k reform� RP. 

                                                          
2 Agenda 2000 p�edstavuje všeobecný dokument o rozší�ení a reform� spole�ných politik a o finan�ním rámci 
EU. 
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Evropská komise v roce 2004 p�edstavila návrh na reformu pro období 2007 – 2013 s názvem 

„Nové partnerství pro soudržnost: konvergence, konkurenceschopnost a kooperace“. Rovn�ž  

schválila návrh rozpo�tu rozší�ené EU s 27 �lenskými státy na období 2007 – 2013. 

Zanedlouho byla vydána tzv. „T�etí zpráva o ekonomické a sociální soudržnosti“, na jejímž 

základ� p�edložila Evropská komise Rad� návrh tzv. „Nového partnerství pro r�st a 

zam�stnanost“, který Rada schválila roce 2005. [2] 

Na období 2007 – 2013 byly vymezeny t�i základní cíle v oblasti RP. 

Cíl 1  Konvergence 

Cíl Konvergence se snaží o podporu rozvoje, r�stu a tvorbu pracovních míst v nejmén�

rozvinutých regionech rozší�ené EU. 

Cíl 2  Regionální konkurenceschopnost a zam�stnanost 

Tento cíl  podporuje oblasti, které nespadají pod cíl Konvergence, tzn., že v t�chto p�ípadech 

není pot�ebná naléhavá pomoc, a proto je výše prost�edk� mnohem nižší než u cíle 

Konvergence.  

Cíl 3  Evropská územní spolupráce 

T�etí cíl je realizován ve form� p�eshrani�ní, mezinárodní a meziregionální spolupráce. [2] 

Principy RP pro období 2007 – 2013 

Po dobu vývoje RP se principy m�nily. Pro programové období 2007 – 2013 jde hlavn�

o t�chto p�t princip�:  princip programování, koncentrace, adicionality, partnerství, 

monitorování a vyhodnocování. 

RP se ne�ídí jen t�mito principy, ale také r�znými dopl�kovými principy, jako princip 

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

proporcionality. [2] 
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1.2 Finan�ní nástroje regionální politiky EU 

Strukturální fondy p�edstavují finan�ní nástroje pro realizaci politiky soudržnosti. Tím, že 

existují, napomáhají Unii p�i vytvo�ení nebo udržení ekonomické prosperity a nutné sociální 

úrovn� všech území, která do EU pat�í. [2] 

1.2.1 Strukturální fondy EU 

Strukturální fondy tvo�í jádro regionální a strukturální politiky EU. Jejich význam je 

nezastupitelný pro realizaci hospodá�ské a sociální soudržnosti EU. Jsou zam��eny p�edevším 

na snižování rozdíl� na úrovni r�zných region� a snižovaní zaostalosti v t�chto regionech. 

Strukturální fondy jsou jasn� vymezené finan�ní prost�edky, které jsou stanovenými pravidly 

použity p�i rozvoji region�. Tvo�í jak �ást rozpo�tu EU, tj. za rok více než  30 mld. €, což je 

zhruba 35 % rozpo�tu a rovn�ž pat�í k ve�ejným prost�edk�m. Finan�ní p�ísp�vky ze SF jsou 

p�i spln�ní všech podmínek nevratné. �lenské státy tím svými finan�ními prost�edky 

p�ispívají do spole�ného rozpo�tu Evropské unie. [9] 

1.2.2 Oblasti podpory strukturálních fond�

Strukturální fondy mohou podporovat: 

• p�ímé investice na vytvá�ení nových pracovních míst a p�íležitostí 
• služby pro malé a st�ední firmy 
• výzkum a rozvoj 
• infrastrukturu do vzd�lání a zdravotnictví 
• ochrana ŽP a p�írodního d�dictví 
• obnovu budov a rozvoj kulturních hodnot 
• p�eshrani�ní a nadnárodní spolupráce, aj. [2] 
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1.3 Nástroje RP EU pro období 2000 – 2006  

• strukturální fondy EU – ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 
• Fond soudržnosti 
• Fond solidarity [2] 

1.3.1 Strukturální fondy EU 2000 – 2006  

V rámci programového období 2000 – 2006 byly cíle RP EU pln�ny prost�ednictvím �ty�

následujících strukturálních fond� pro toto období:   

• Evropský fond regionálního rozvoje 
• Evropský sociální fond 
• Evropský zem�d�lský orienta�ní (podp�rný) a záru�ní fond 
• Finan�ní nástroj pro podporu rybolovu [4] 

1.4 Nástroje RP pro období 2007 – 2013 

V období 2007 – 2013 mají nástroje RP zjednodušený systém �erpání prost�edk� z EU. 

K �erpání jsou používány t�i následující nástroje: 

• strukturální fond - ERDF 
• strukturální fond - ESF 
• Kohezní fond [2] 

1.4.1 Evropský fond regionálního rozvoje 

Na�ízení o Evropském fondu regionálního rozvoje mu dává úlohu a místa p�sobnosti, 

do kterých pat�í zejména podpora jak ve�ejných, tak i soukromých investic na odstra�ování 

rozdíl� mezi regiony. ERDF za�al fungovat v roce 1975 a již od roku 1988 je integrován 

do RP EU. Význam tohoto fondu se neustále zvyšuje. Úkoly tohoto fondu vyplývají jednak 

ze zakládajících smluv, tak i z úkol� SF. V sou�asném období podporuje hlavn� projekty 

zam��ené na  regionální rozvoj, hospodá�ství, konkurenceschopnost a územní spolupráci 

v EU. 
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Priority pro financování ERDF: 

• výzkum a inovace 
• ochrana ŽP 
• p�edcházení rizik 
• investice do infrastruktury [2] 

1.4.2 Evropský sociální fond 

Tento nejstarší fond ze všech strukturálních fond� byl založen díky �ímské smlouv�. 

V sou�asné dob� je nejd�ležit�jším nástrojem sociální politiky a politiky zam�stnanosti. ESF 

podporuje oblasti politik �lenských stát�, které jsou v úzké spolupráci s hlavními sm�ry a 

doporu�eními Evropské strategie zam�stnanosti a cílí ES s nimi souvisejícími. 

Oblasti podpory ESF: 

• boj proti diskriminaci 
• podpora rovnosti 
• podpora vzd�lávání a odborné p�ípravy [2] 

1.5 Srovnání cíl� a nástroj� RP EU v období 2000 – 2006 a 2007 – 
2013 

Oproti p�edcházejícímu období p�ineslo sou�asné rámcové období zjednodušení ve všech 

oblastech SF, a v podstat� i do celého rámce fungování strukturální politiky Evropské unie 

zásadní zm�ny, a to jak ve snížení cíl�, tak i nástroj� RP EU. [1] 

V následující tabulce m�žeme vid�t souhrn t�chto zm�n v posledních dvou obdobích, kdy 

došlo k reform�, a tak i k snížení cílu regionální politiky, a to snížení z p�vodních devíti cílu 

na 3 cíle. Zcela byly zrušeny iniciativy Spole�enství tj. Interregn, Urban, Equal, Leader +, kde 

jejím smyslem byla podpora p�eshrani�ní, nadnárodní a meziregionální spolupráce. Protože se 

problematika týkající se rozvoje venkova a zem�d�lství a oblastí závisle na rybolovu 

p�esunula do tzv. Spole�né zem�d�lské politiky EU, byl rovn�ž zrušen cíl Rozvoj venkova a 

restrukturalizace odv�tví rybolovu, které jsou v sou�asném období financovány z Evropského 
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zem�d�lského fondu pro rozvoj venkova, který nahradil Evropský zem�d�lský podp�rný a 

garan�ní fond, jeho podp�rnou �ást a dále z Evropského fondu pro rybolov, �ímž zanikl 

Finan�ní nástroj pro �ízení rybolovu. Nov� vzniklé fondy nepat�í do skupiny SF. V podstat�

došlo ke zjednodušení systému �erpání prost�edk� z EU, což vedlo k zjednodušení 

administrativy a zvýšení kontroly a monitoringu. 

Tabulka �. 1  

Nástroje regionální politiky Evropské unie 
        
        

2000 - 2006 2007 - 2013 

Cíle Finan�ní nástroje Cíle Finan�ní násroje 

 Fond soudržnosti Fond soudržnosti Konvergence ERDF

 Cíl 1 ERDF ESF 

ESF 
  

Fond soudržnosti 

EAGGF ERDF   

FIFG ESF 

 Cíl 2 ERDF 

  ESF 

 Cíl 3 ESF 

Regionální    
konkurenceschopnost 
a zam�stnanost 

  

 INTERREG ERDF ERDF 

 URBAN ERDF 

Evropská územní 
spolupráce 

 EQUAL ESF 

 Leader + EAGGF 

   EAGGF 

FIFG 
Rozvoj venkova a  
restrukturalizace 
odv�tví rybolovu 
mimo cíl 1   

  
  

9 cíl� 6 nástroj� 3 cíle 3 nástroje 

Zdroj: KANTOR, T., MAREK, D. P�íprava a �ízení projekt� Strukturálních fond� Evropské 

unie. 2. vyd. Brno: Spole�nost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, o. s., 2009. 

216 s. ISBN 978-80-87029-56-5. 
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1.6 Strategické dokumenty pro ú�innost RP EU v �eské republice 

Vstup �eské republiky do EU a s tím zapojení do strukturální politiky podnítil vypracovat 

�adu strategických a programových dokument�. Všechny tyto dokumenty musí být 

pro použitelnost RP v souladu s dokumenty a mechanismy v EU.  

Strategické obecné zásady spole�enství 

Tímto pojmem je ozna�ován rámcový strategický dokument pro RP EU. Jsou v n�m obsaženy 

hlavní zásady a hlavní priority politiky hospodá�ské a sociální soudržnosti EU na období 

2007 – 2013. Nazna�uje, jak by m�ly regiony co nejlépe využít finan�ní prost�edky, které 

jsou k dispozici v sedmiletém rámcovém období regionální politiky. V souvislosti s SOZS si 

každý �S p�ipraví jakýsi „Národní strategický referen�ní rámec“, který byl EK p�edložen 

naposledy v roce 2006. [11] 

1.6.1 Národní rozvojový plán na období 2007 – 2013  

Práce na  tomto Národním rozvojovém plánu pro období 2007 - 2013 byly zahájeny 

v polovin� roku 2005. Ministerstvo pro místní rozvoj dne 16. ledna 2006 p�edstavilo první 

pracovní návrh �eské ve�ejnosti. Schválený dokument nebyl zapracován do nov� psané formy 

a jediným dokumentem je proto jen návrh NRP 2007 – 2013. Jeho p�ípravou byl pov��en 

expertní tým pod vedením �ídícího a koordina�ního výboru, který p�edstavuje nejvyšší 

formální institut koordinace p�ípravy �R na programovací období 2007 – 2013. 

   

1.6.2 Globální cíle NRP 

Globálním cílem NRP je p�em�na socioekonomického prost�edí �eské republiky v souladu 

s principy udržitelného rozvoje tak, aby byla p�itažlivým místem pro realizaci investic, práce 

a život obyvatel. [11] 
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1.6.3 Strategické cíle NRP 

K napln�ní tohoto globálního cíle slouží �ty�i strategické cíle: 

• Konkurenceschopná �eská ekonomika 
• Otev�ená, flexibilní a soudržná spole�nost 
• Atraktivní prost�edí 
• Vyvážený rozvoj území 

Na tyto strategické cíle NRP navazují prioritní osy spolu se svými jednotlivými opera�ními 

programy. [2] 

1.6.4 Národní strategický referen�ní rámec na období 2007 – 2013 

Národní strategický referen�ní rámec p�edstavuje základní programový dokument �R 

pro využívání fond� Evropské unie v období 2007 - 2013. Zpracování NSRR �R 2007 - 2013 

vychází z povinností �lenského státu definovaných v Na�ízení Rady (ES) �. 1083/2006 ze dne 

11. �ervence 2006 o obecných ustanoveních o ERDF, ESF a KF a o zrušení na�ízení (ES) 

�. 1260/1999. NSRR udává systém opera�ních program� politiky hospodá�ské a sociální 

soudržnosti 2007—2013, jejichž prost�ednictvím budou prioritní osy realizovány. [10] 

1.7 Prioritní osy a cíle Národního rozvojového plánu 

Prioritní osy a cíle NRP vycházejí z definované strategie a následn� jsou obsaženy 

do struktury opera�ních program�. [14] 

1.7.1 Opera�ní programy 

�erpání finan�ních zdroj� v rámci RP EU je realizováno práv� díky OP. Žadatelé a realizáto�i 

projekt� je považují za nejvýznamn�jší dokumenty. OP popisuji veškeré priority, �ízení a 

finan�ní zdroje a up�es�ují oblasti intervencí jak na národní úrovni, tak i v regionech 

�lenského státu. V záv�ru o nich rozhoduje EK. OP  existují ve dvou variantách. [2] 
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Vláda �R p�ijala pro sedmileté období 2007 – 2013 na základ� Národního rozvojového plánu  

a Národního strategického referen�ního rámce 24 opera�ních program�, které byly p�edloženy 

EK. Jedná se o: 

• 8 tematických OP 
• 7 regionálních OP  
• 2 programy pro region soudržnosti hlavního m�sta Prahy 
• 9 program� evropské územní spolupráce [2] 

1.7.2 Tématické opera�ní programy 

TOP vychází z NRP �R pro období 2007 – 2013. �ídícími orgány t�chto program� jsou 

�eská ministerstva, která musí vypracovávat ke každému programu podrobný metodologický 

materiál a ur�it podmínky pro žádosti projekt�. 

V �R je na rámcové období 2007 – 2013 t�chto 8 TOP: 

• OP Životní prost�edí 
• OP Vzd�lávání pro konkurenceschopnost 
• OP Výzkum a vývoj pro inovace 
• OP Podnikání a inovace 
• OP Lidské zdroje a zam�stnanost 
• OP Doprava 
• Integrovaný OP 
• OP Technická pomoc [2] 

1.7.3 Regionální opera�ní programy 

ROP navazují na tematické OP a zabývají se problémy v rámci region� daného státu. Snaží se 

využívat možnost státu a p�ispívat k jeho rovnom�rnému rozvoji. �ídícím orgánem 

zodpov�dným za realizaci ROP je Regionální rada daného regionu soudržnosti. Veškeré ROP 

jsou spolufinancovány z ERDF. [2] 
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V �R je na rámcové období 2007 – 2013 t�chto 7 ROP, t�íd�ných podle územních jednotek 

NUTS3. 

• OP NUTS 2 Jihovýchod 
• OP NUTS 2 Jihozápad 
• OP NUTS 2 Moravskoslezsko 
• OP NUTS 2 Severovýchod 
• OP NUTS 2 Severozápad 
• OP NUTS 2 St�ední �echy 
• OP NUTS 2 St�ední Morava [2] 

1.7.4 Opera�ní programy pro Prahu 

Jediného regionu soudržnosti se v �R týkají programy spadající pod cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zam�stnanost. OP mají za úkol podporovat ekonomické zm�ny 

v pr�myslových oblastech, ve m�stech a na venkov�, kde HDP je vyšší než 75 % pr�m�ru 

EU. Jedná se o: 

  

• OP Konkurenceschopnost a jeho specifické cíle 
• OP Adaptabilita a její specifické cíle [2] 

1.7.5 Programy v rámci Evropské územní spolupráce 

Tyto programy spadají pod cíl Evropská územní spolupráce a zabývají se zvyšováním 

harmonického a rovnom�rného rozvoje EU pomocí p�eshrani�ní, mezinárodní a 

meziregionální  úrovn�. Mezi hlavní cíle pat�í rozvoj v�dy, výzkumu, IT, ŽP aj. 

Program v rámci Evropské územní spolupráce jsou INTERACT 2, který je zam��en na oblasti 

p�eshrani�ní spolupráce a je pokra�ováním INTERREG 3A z p�edcházejícího období a 

program ESPON 2, který se zabývá  výzkumem v oblasti územního plánování a RR. 

• OP meziregionální spolupráce 
• OP nadnárodní spolupráce 
• OP p�eshrani�ní spolupráce [2] 

                                                          
3 Jednotka NUTS je nomenklatura, nebo – li seznam územních statistických jednotek pro statistické ú�ely 
Eurostatu. 
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1.8 Financování projekt� pomocí strukturálních fond� EU 

P�i financování projekt� ze strukturálních fond� EU hrají d�ležitou roli již v p�edchozích 

kapitolách zmín�né fondy pro politiku soudržnosti, opera�ní programy a  programové 

dokumenty pro strukturální fondy 2007 – 2013. 

1.8.1 �ízení projektového cyklu a základní dokumenty v projektech EU 

�ízení projektového cyklu p�edstavuje nástroje pro p�ípravu a �ízení projekt�. Metoda 

logického rámce4 je oficiální metoda v �ízení projektového cyklu projekt� financovaných 

z EU, která je používaná v �S. Mezi hlavní principy �ízení projektového cyklu pat�í: 

• využívání p�ístupu logického rámce 
• zpracování dokument� v jednotlivých fázích projektu 
• zahrnutí klí�ových ú�astník� v projektu 
• jasná formulace ú�elu projektu 

Každý projekt má své jednotlivé fáze a k nim p�i�azené dokumenty. V následující tabulce jsou 

fáze a dokumenty týkající se �ízení cyklu v projektech EU. [16] 

Tabulka �. 2 

Dokumenty v projektovém cyklu 
       
       

Fáze projektu Dokument 

Programování strategický dokument (NRP, NSRR, OP) 

Identifikace p�edb�žná studie proveditelnosti 

Návrh studie proveditelnosti, dokumentace projektu 

Implementace zprávy o postupu �ešení a zprávy monitorovací 

Vyhodnocení hodnotící studie 

        Zdroj: SKOKAN, K. �ízení rozvojových projekt� v EU A [online]. 2010  

[cit. 2010-03-25]. Dostupné z: http://moodle.vsb.cz/vyuka/course/view.php?id=532 
                                                          
4 Metoda logického rámce je postup, který umož�uje navrhnout a uspo�ádat základní charakteristiky projektu. 
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1.8.2 Obecná kritéria k oprávn�nosti projekt�

• statut žadatel� a partner� projekt� (jedná se o jakékoliv PO) 
• udržitelnost projektu i po vyplácení prost�edk�
• soulad cíl� projekt� s prioritami a náležitostmi rozvojových programových dokument�  
• omezená doba projektu 
• obecné principy hospodá�ské a sociální soudržnosti EU  
• kritérium adicionality5  
• horizontální témata (udržitelný rozvoj, ŽP) 
• klasifikace náklad� – p�ijatelné (oprávn�né), nep�ijatelné (nákup auta) [16] 

1.8.3 Žádost o projekt 

Žádost o projekt se provádí na základ� tzv. výzev, které jsou zve�ej�ovány v r�zných 

�asových intervalech a vyzývají žadatele projektu o p�edložení projektové žádosti, aby ji 

mohli posoudit z hlediska jejich p�isp�ní k napln�ní cíl� u jednotlivých opera�ních program�. 

Dokumenty pro realizaci projektu ze SF 

• OP 
• provád�cí dokument k OP 
• p�íru�ka žadatele 
• p�íru�ka p�íjemce 
• výzvy 
• metodické pokyny [16] 

1.8.4 Elektronická žádost BENEFIT 7 

Elektronická (webová) žádost BENEFIT 7 je ur�ena pro elektronické podávání žádosti 

projekt� podporovaných ze strukturálních fond� EU v programovém období 2007 – 2013. 

Tvo�í základní nástroj pro spolupráci mezi žadatelem a �ídícím orgánem programu. 

P�ílohy k žádosti o dotaci 

• studie proveditelnosti 
• doklad o právní subjektivit�
• podklady pro posouzení finan�ního zdraví 

                                                          
5 Cílem adicionality je zajistit, aby zdroje EU nenahrazovaly národní rozpo�ty �lenských zemí. 
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• územní rozhodnutí s nabytím právní moci 
• stavební povolení a kompletní dokumentace ke stavebnímu povolení 
• doklad o prokázání vlastnických vztah�
• doklad o posouzení vlivu projektu na životní prost�edí 
• položkový stavební rozpo�et 
• doklad o partnerství 
• �estné prohlášení 
• smlouva o vedení ú�tu [16] 

Záložky k žádosti BENEFIT 7 

Tyto záložky a jednotlivé dokumenty musí být obsaženy v každé žádosti o dotaci z EU. 

• identifikace žádosti 
• projekt 
• dopady a místa realizace 
• popis projektu 
• personální zajišt�ní projektu 
• žadatel projektu 
• adresa žadatele 
• osoby žadatele 
• zkušenosti žadatele 
• partner projektu 
• adresa partnera 
• osoby partnera 
• harmonogram projektu 
• podpora de – minimis 
• další podpory projektu 
• hodnoty indikátor�
• environmentální kritéria 
• rioritní téma 
• rozpo�et projektu 
• p�ehled financování 
• finan�ní plán 
• horizontální témata 
• zadávací �ízení 
• publicita 
• p�ílohy k projektu 
• �estné prohlášení [16] 
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2 M�sto Nový Ji�ín 

M�sto Nový Ji�ín leží v severovýchodní �ásti �R, v Podbeskydí, v oblasti, která je velmi 

p�íznivá pro turisty. M�sto je správní, hospodá�ské a  kulturní centrum novoji�ínského okresu. 

2.1 Základní charakteristiky m�sta Nový Ji�ín 

2.1.1 Profil m�sta 

První písemná zpráva o m�st�:   z roku 1313     

Rozloha:     4 478 ha   

Po�et obyvatel:    26 348  

Podíl m�stského obyvatelstva - okres:  70 % 

Pr�m�rný v�k obyvatel okresu:   38, 8 

Struktura obyvatel:     ženy – 52,11 %, muži – 47,89 % 

Po�et obyvatel - okres:    159 267  

Hustota obyvatel na 1 km2:    173 

Po�et obyvatel - Moravskoslezský kraj:  1 250 769 

2.1.2 Rozvoj m�sta 

M�sto Nový Ji�ín má vhodné p�edpoklady k podnikání a rozvoji, a to díky jeho výhodné 

poloze. Nachází se na silni�ním a vlakovém koridoru Polska a Slovenské republiky. Výhodou 

je také rychlé spojení s Prahou a Brnem a 15-ti kilometrová vzdálenost  mezinárodního letišt�

Ostrava – Mošnov, které podporuje kvalitní obchodní a turistické spojení s Evropou. [7] 
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2.2 Samospráva m�sta Nový Ji�ín 

M�sto Nový Ji�ín �ídí devíti�lenná m�stská rada, v jejímž �ele stojí starosta Mgr. Ivan Týle, 

t�i místostarostové, tajemník m�stského ú�adu a zam�stnanci obce za�azení do M�stského 

ú�adu Nový Ji�ín. M�stské zastupitelstvo je dvacetidevíti�lenné. [18] 

2.2.1 M�sto a jeho orgány 

Orgány m�sta Nový Ji�ín tvo�í Zastupitelstvo m�sta, Rada m�sta, M�stský ú�ad, výbory 

zastupitelstva m�sta, komise rady m�sta a v neposlední �ad� zvláštní orgány. [18] 

2.2.2 M�stský ú�ad a jeho odbory 

M�stský ú�ad v Novém Ji�ín� má p�sobnost v oblasti samostatné, kde plní úkoly, které mu 

uložilo zastupitelstvo obce nebo obecní rada a pomáhá výbor�m a komisím v jejich �innosti. 

Dále vykonává p�enesenou p�sobnost podle § 61 odst. 1 písm. a) s výjimkou v�cí, které pat�í 

do p�sobnosti jiného orgánu obce.  

Rada m�sta z�ídila pro jednotlivé úseky �innosti M�stského ú�adu Nový Ji�ín odbory a 

odd�lení, v nichž jsou za�len�ni zam�stnanci obce za�azení do M�stského ú�adu Nový 

Ji�ín. [18] 

Odbory m�stského ú�adu 

Jako každé v�tší m�sto má i Nový Ji�ín své odbory. Jsou zde odbory organiza�ní, odbory 

informatiky, finan�ní, majetkoprávní, dopravního a silni�ního hospodá�ství, školství, kultury, 

mládeže a t�lovýchovy, správních delikt�, územního plánování, životního prost�edí, 

sociálních v�cí, kontrolní, odbor obecního živnostenského ú�adu �i útvar interního auditu. 

Pro m� je nejd�ležit�jším odborem tzv. odbor obecního podnikání, který se v�nuje práv�

oblasti podnikání m�sta Nový Ji�ín a spolupracuje a �erpá zdroje EU pomocí strukturálních 

fond� EU. [12] 
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2.3 Podnikání a rozvoj m�sta Nový Ji�ín 

Jak již bylo �e�eno, podnikání a rozvoj m�sta obstarává odbor obecního podnikání, který je 

nad�azen investi�nímu odd�lení, odd�lení komunálního hospodá�ství a odd�lení rozvoje 

m�sta. Práv� toto odd�lení  je zam��eno na podporu financování prost�ednictvím fond�

Evropské unie. 

2.3.1 Strategický plán rozvoje m�sta Nový Ji�ín pro období 2007 – 2013 

Stejn� jako stát vypracovává sv�j Národní strategický referen�ní rámec 2007 – 2013, který 

vyplývá z Národního rozvojového plánu �R 2007 – 2013, tak také m�sto Nový Ji�ín 

vypracovává tzv. Strategický plán rozvoje m�sta Nový Ji�ín pro období 2007 – 2013. Tento 

plán byl, je a bude využíván v uvedeném období jako jeden z podklad�  

pro sociáln� ekonomický rozvoj m�sta. Strategický plán vyty�uje hlavní sm�ry rozvoje 

m�sta v následujících 7 letech. Základním východiskem pro zvolenou strategii je dlouhodobá 

rozvojová vize m�sta do roku 2025, jíž by m�lo být dosaženo postupným pln�ním 

krátkodobých až st�edn�dobých cíl� a priorit. Pro jejich úsp�šné napln�ní byly identifikovány 

jednotlivé projektové zám�ry a okruhy aktivit, jejichž postupnou realizací bude zajišt�n 

rozvoj m�sta ve všech klí�ových oblastech. 

2.3.2 Prioritní oblasti a jejich cíle 

Prioritní oblast 1 – Lidské zdroje 

• Nový Ji�ín - regionální centrum vzd�lávání, cílem je  vzd�lanostní a kvalifika�ní 

struktura obyvatel m�sta v souladu s pot�ebami trhu práce 

• kvalitní život a dostate�ný zdroj služeb pro zdravotn� postižené a sociáln�

znevýhodn�né ob�any 

• podporovat ekonomickou aktivitu ob�an� m�sta a aktivní zp�sob života 

• rozvíjet a podporovat celoživotní vzd�lávání 

• zvýšit intenzitu zapojení ob�an� na ve�ejné samospráv� [17] 
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Prioritní oblast 2 – Kvalita života 

• rozvoj nevyužívaných lokalit na území m�sta 
• rozvoj ploch a infrastruktury pro bytovou výstavbu 
• rozvoj kulturních, sportovních a volno�asových aktivit ob�an� m�sta 
• zkvalitn�ní obchodu a služeb v obci 

Prioritní oblast 3 – Podnikatelské prost�edí 

• rozvoj ploch a nemovitostí k podnikání 
• vytvo�ení informa�ního systému pro podnikatele 
• využívání prost�edk� z EU 

Prioritní oblast 4 – Infrastruktura 

• zlepšení dopravní situace ve m�st� – zvyšování bezpe�nosti, zlepšování pr�jezdnosti, 

�ešení parkování 

• zvyšování bezpe�nosti cyklist� a p�ších v silni�ním provozu 

• obsluha p�ipravované pr�myslové zóny 

Prioritní oblast 5 – Životní prost�edí a zem�d�lství 

• zkvalitn�ní ekologické výchovy 
• �išt�ní odpadních vod a zlepšení stavu vodních tok�
• správa a údržba zelen�
• odpadové hospodá�ství 
• úspora energií a podpora ekologického vytáp�ní 

Prioritní oblast 6 – Cestovní ruch a turismus 

• rozvíjení a prohlubování úrovn� propagace m�sta 
• zlepšení úrovn� orienta�ních systém� pro turisty a návšt�vníky m�sta 
• vhodné dopln�ní a p�ípadné zlepšení úrovn� základních služeb pro návšt�vníky m�sta 
• zlepšení nabídky speciálních turistických služeb 
• podpora a rozvoj atraktivních turistických cíl� ve m�st� a nejbližším okolí 
• prohloubení spolupráce v oblasti turismu s okolními regiony a m�sty [17] 

Podrobné informace o jednotlivých prioritních oblastech jsou dostupné na webových 

stránkách m�sta Nový Ji�ín. 
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2.4 Projekty m�sta Nový Ji�ín a jejich podpora EU 

M�sto Nový Ji�ín využívá na podporu svého rozvoje pomoc ze strukturálních fond� EU. Tato 

podpora je realizována pomocí tematických a regionálních opera�ních program�. 

2.4.1 Realizované projekty 

Na tyto projekty byly použity finan�ní prost�edky EU z p�edcházejícího období EU           

2000 – 2006. Mezi tyto projekty pat�í následujících 5 projekt�, které m�sto Nový Ji�ín 

realizovalo. 

Rozvoj dopravní obslužnosti regionu - bezbariérová MHD v Novém Ji�ín�    

• cílem projektu je nov� z�ízení M�stské hromadné dopravy v Novém Ji�ín�, zavedení 

vlastního systému hromadné dopravy, zvýšení územního pokrytí na území m�sta a 

obcí Kunín a Šenov u Nového Ji�ína, po�ízení dopravní techniky v�etn� informa�ního 

systému a elektronického odbavovacího systému, z�ízení asisten�ní služby 

pro handicapované cestující, poskytování pravidelných cyklických školení cílových 

skupin obyvatel 

• celkové uznatelné výdaje projektu byly 21 095 tis. K�, z toho 15 821 tis. K�

ze strukturálních fond� EU a 5 274 tis. K� z rozpo�etu m�sta 

• období realizace projektu v letech 2005 - 2006 

Výstavba metropolitních sítí na území m�sta Nový Ji�ín a Euroregionu Silesia   

• cílem projektu je rozvoj informa�ních a komunika�ních sítí v regionech, který je 

rozd�len do 4 etap, a to: metropolitní sí	 m�sta Nový Ji�ín, metropolitní sí	 m�sta 

Nový Ji�ín – Dlouhá, Lou�ka, Kojetín a dv� etapy posílení komunika�ní sít� regionu 

Silesia 

• celkové uznatelné výdaje projektu za všechny 4 etapy byly 43 105 tis. K� a z toho 

32 329 tis. K� ze strukturálních fond� EU, zbytek výdaj� byl financován ze státního 

rozpo�tu a rozpo�tu m�sta 

• období realizace projektu v letech 2004 – 2007 [15]
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Rozvoj cestovního ruchu Euroregionu Silesia - Toulky Novoji�ínskem  

• na základ� partnerství mezi municipalitami6 Severní Moravy, Slezska a Powiatu 

Raciborzkego je cílem vytvo�it turistický informa�ní systém Novoji�ínského regionu, 

webové stránky ve t�ech jazykových mutacích a informa�ní centrum pro návšt�vníky 

regionu 

• celkové uznatelné výdaje projektu byly 479 tis. K� a z toho ze strukturálních fond�

EU 359 tis. K�, zbytek výdaj� byl hrazen rozpo�tem m�sta 

• období realizace projektu v letech 2006 – 2007 

Informa�ní st�edisko Europe Direkt 

• cílem projektu je vybudování informa�ního st�ediska poskytující informace 

o záležitostech Evropské unie, institucích a politice EU, strukturálních fondech EU a 

financování projekt�

• celkové uznatelné výdaje projektu byly 731 tis. K�, z toho strukturální fondy EU 

dotovaly projekt hodnotou 617 tis. K�, zbytek výdaj� byl financován rozpo�tem m�sta 

• období realizace projektu v letech 2006 – 2007  

Územn� analytické podklady obce Nový Ji�ín 

• cílem je zajistit technickou pomoc p�i po�ízení prvních územn� analytických podklad�

ú�adem obce s rozší�enou p�sobností Nový Ji�ín pro jeho správní �ízení 

• cílem je také nalezení a ur�ení problém� k �ešení v územn� plánovacích 

dokumentacích jednotlivých obcí, provedení odborných pr�zkum� s vyhodnocením 

stavu a vývoje území jako sou�ást podklad� pro rozbor udržitelného rozvoje území 

• tento projekt byl spolufinancován z prost�edku Evropského fondu regionálního 

rozvoje 

• celkové výdaje projektu �inily 587 tis. K�, a z toho výdaje EU 499 tis. K�, 88 tis. K�

bylo spolufinancováno ze SR �R 

• projekt byl realizován v roce 2008 [15] 

                                                          
6 Municipalitu chápeme jako obecní samosprávu, pop�ípad� samosprávné orgány jednotlivých územn� správních 
jednotek. 
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2.4.2 Rozpracované projekty 

Tyto projekty jsou realizované pomocí Národního strategického referen�ního rámce �R 

pro období 2007 – 2013 díky ROP a TOP. 

Ve�ejná zele� v Novém Ji�ín�

• PO �. 5 Životní prost�edí a zem�d�lství 

• cílem projektu je obnova a úprava ploch ve�ejné zelen� v zastav�ném území m�sta 

Nový Ji�ín 

• provedením obnovy a t�chto úprav dojde k regeneraci a zlepšení kvality ve�ejných 

prostranství, a to zejména v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší a oblastech 

s prokazateln� p�ekro�enými hodnotami emisních plyn�  

• projekt je podporován prioritní oblastí �. 5 – Životní prost�edí a zem�d�lství 

• plánované výdaje projektu na projekt jsou ve výši 1 563 tis. K�  

• celkové uznatelné náklady na akci �iní 1 419 292 K�, z toho je p�ísp�vek z fondu 

Evropské unie 1 206 398 K� (85%), p�ísp�vek Státního fondu Životního prost�edí �R 

�iní 70 965 K� (5%) a m�sto Nový Ji�ín p�ispívá �ástkou 141 292 K� (10%) 

• k 30.6.2009 byly dle plánovaného harmonogramu dokon�eny práce na realizaci 

projektu a v roce 2008 schválena dotace z Opera�ního programu ŽP 

Odkanalizování vybraných m�st a obcí regionu Novoji�ínska 

• PO �. 5  Životní prost�edí a zem�d�lství 

• obsahem projektu je výstavba chyb�jící kanalizace v oblastech tohoto regionu jako 

Mo�kov, Životice, Lou�ka, Žilina, V�t�kovice u Lubiny a Kop�ivnice 

• cílem je vy�ešit špatné stavy vodních tok�, které ovliv�ují �istotu povrchových vod 

�eky Odry 

• plánované výdaje projektu jsou ve výši 591 034 tis. K� za svazek obcí, z toho 

150 000 tis. K� výdaje M�sta Nový Ji�ín 

• za�átkem kv�tna 2008 byla podána žádost na projekt na Státní fond životního 

prost�edí do Opera�ního programu Životní prost�edí, tento projekt nebyl p�ijat, proto 

byl p�epracován a v sou�asné dob� je žádost o dotace hodnocena odbornými útvary 

Státního fondu ŽP �R 
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Integrovaný plán rozvoje m�sta 

• Integrovaný plán rozvoje m�sta obsahuje soubor �asov� provázaných projekt�, které 

jsou realizovány ve vybrané zón� m�sta  

• cílem je využití �erpaných prost�edk� ke zlepšení prost�edí v problémových sídlištích, 

zam��ených p�edevším na revitalizaci prost�edí problémových sídliš	 a na regeneraci 

bytových dom�

• p�íjemci podpory projektu jsou obce nebo vlastníci bytových dom�, kterými m�žou 

být obce, bytová družstva �i jiné obchodní spole�nosti 

• dotace z evropského fondu ERDF �iní 3 666 244 EUR, celkový objem finan�ních 

prost�edk� v projektu je 195 510 tis. K� a zahrnuje prost�edky m�sta, EU, SR a 

vlastník� bytových dom�

Rekonstrukce sportovního areálu Nový Ji�ín 

• PO �. 2 Kvalita života 

• cílem  projektu je  revitalizace ploch mezi jednotlivými stávajícími sportovišti areálu 

v Novém Ji�ín�, tak aby došlo k vytvo�ení prostoru pro trávení volného �asu 

pro širokou ve�ejnost, p�edevším pak pro rodi�e s d�tmi, žáky škol, zájmové skupiny, 

t�lesn� postižené ob�any 

• plánované výdaje projektu jsou ve výši 48 000 tis. K�

• v �ervenci roku 2008 bylo dokon�eno zpracování návrhu projektové dokumentace 

a v sou�asnosti probíhají vyjád�ení dot�ených orgán� státní správy, právnických a 

fyzických osob a vlastník� inženýrských sítí k tomuto projektu 

Revitalizace bývalých zahrad Gymnázia Nový Ji�ín  

• PO �. 2 Kvalita života  

• projekt je zam��en na revitalizaci území bývalých zahrad Gymnázia v centru m�sta, 

na ulici Palackého 

• cílem je revitalizace územní, kterou vznikne ve�ejné prostranství, park 

s volno�asovými aktivitami pro obyvatele a návšt�vníky m�sta Nového Ji�ína 

• obsahem projektu je také demolice stávajících nevyužívaných objekt�

• plánované výdaje projektu jsou ve výši 17 123 tis. K�, maximální výše dotace z EU 



- 31 -  

p�edstavuje �ástku 15 839 348,56 K�; projekt  má být ukon�en v prosinci roku 2010 

• projekt byl v prosinci 2008 podán do Regionálního opera�ního programu NUTS II 

Moravskoslezsko, kde byl schválen a má být dokon�en v prosinci 2010; v projektu 

probíhají vyjád�ení dot�ených orgán� státní správy, PO, FO aj. 

�

Rekonstrukce Masarykova nám�stí – 2. etapa  

• PO �. 2  Kvalita života 

• realizací projektu je rekonstrukce Masarykova nám�stí II. etapy, kdy dojde 

k dokon�ení komplexní revitalizace centrálních ploch v M�stské památkové rezervaci 

Nového Ji�ína, dopln�ní centra o �áste�n� p�vodní um�lecká díla aj. 

• cílem je zajistit reprezentativní podobu historického centra 

• celkové výdaje projektu �iní 37 359 tis. K� a z toho dotace EU 24 569 tis. K�

• dne 22.4.2009 rozhodl Výbor regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko 

o p�id�lení dotace  z Regionálního opera�ního programu NUTS II Moravskoslezsko a 

k 27.8.2009 byly ukon�eny fyzické práce na realizaci projektu a zahájeno �ízení 

o ud�lení kolauda�ního souhlasu 

Multifunk�ní spole�enské centrum 

• PO �. 2  Kvalita života 

• obsahem projektu je rekonstrukce a �áste�ná nadstavba t�í blok� areálu bývalé 

základní školy v Novém Ji�ín�

• cílem realizace je získat prostory odpovídající sou�asným moderním trend�m v oblasti 

interiérové, audiovizuální technologie a informa�ní techniky 

• plánované výdaje projektu jsou 40 345 tis. K�

• v prosinci 2008 byla podána žádost o dota�ní prost�edky z EU na tento projekt 

do Regionálního opera�ního programu NUTS II Moravskoslezsko, projekt splnil 

kritéria formálního hodnocení 
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Nový Ji�ín – m�sto klobouk�

• PO �. 6 Cestovní ruch a turismus 

• realizací projektu je vybudování Návšt�vnického centra Nový Ji�ín - m�sto klobouk�, 

s cílem zvýšení turistické atraktivity m�sta i Moravskoslezského kraje v návaznosti 

na historii klobou�nictví v Novém Ji�ín�

• sou�ástí návšt�vnického centra bude výstavní sál pro tematické výstavy, interaktivní 

expozice technologických proces� p�i výrob� klobouk�, multifunk�ní ateliér pro d�ti, 

reprezentativní prodejna klobouk� a klobouková kavárna 

• plánované výdaje projektu jsou ve výši 13 838 tis. K�

• projekt  byl schválen Regionální radou 22. 7. 2009 

Regenerace území bývalé továrny Tonak na ulici Bezru�ova 

• PO �. 2 Kvalita života 

• projekt je zam��en prost�ednictvím investice do demolic veškerých nadzemních a 

podzemních objekt� a p�ípravy území na regeneraci nevyužívaného a zvlášt�

zanedbaného území v bezprost�ední blízkosti centra m�sta 

• cílem je zregenerování ploch s výborným dopravním a technickým napojením 

na okolní infrastrukturu, která bude v budoucnu zastav�na v rámci rozvoje území 

ob�anskou a obytnou vybaveností a dojde tak k celkovému rozvoji m�sta v oblasti 

obytné vybavenosti 

• plánované výdaje projektu jsou 34 234 tis. K�

• projekt schválen Regionální radou 19. 8. 2009 

�

eGovernment – Czech POINT 

• v projektu jde o vybudování p�ístupového místa pro komunikaci s informa�ními 

systémy ve�ejné správy, z�ízení kontaktního místa ve�ejné správy - místního 

pracovišt� k tzv. Czech POINT 

• cílem je po�ízení technického a technologického vybavení místního pracovišt�, a tak 

z�ízení kontaktního místa umožní ob�an�m a podnikatelským subjekt�m jednoduše a 

rychle komunikovat s ú�ady územní samosprávy 
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• plánované výdaje projektu jsou ve výši 68 tis. K�  

• k 10.7.2009 bylo Ministerstvem vnitra rozhodnuto o p�id�lení dotace ve výši 

68 540 K�

Regenerace panelového sídlišt� Nový Ji�ín – Lou�ka 

• PO �. 2 Kvalita života 

• cílem je zkulturn�ní parter�, okolí obytných dom� a regulace dopravy prost�ednictvím 

vytvo�ení obytných ulic se zklidn�nou dopravou, vymezenými parkovacími plochami 

a prostorem pro pohyb vozidel a chodc�

• ve �ty�ech etapách jsou plánované výdaje 52 111 tis. K�

• v sou�asné dob� jsou ukon�eny  etapy I., II. a III.; zahájení provedení prací poslední 

etapy bylo p�ipravováno na srpen roku 2009 

„Chrán�né bydlení Nový Ji�ín“ 

• PO �. 1 Lidské zdroje 

• projekt je zam��en na transformaci ústavního pobytového za�ízení v Tiché - Domov 

Tichá a dalších pobytových za�ízení sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 

• obsahem projektu „Chrán�né bydlení Nový Ji�ín“ je rekonstrukce nemovitosti 

stávajícího nevyužívaného školského za�ízení ZŠ v Novém Ji�ín�

• cílem je vybudovat za�ízení typu denního a týdenního stacioná�e 

• plánované výdaje projektu: 20 188 tis. K� [15] 
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3 Analýza �erpání zdroj� ze strukturálních fond� EU 

Vstupem �eské republiky a ostatních �lenských stát� do Evropské unie získaly možnost 

�erpání  finan�ních zdroj� ze strukturálních fond�. Tyto fondy mohou být nápomocné tam, 

kde jsou mén� rozvinuté regiony nebo v oblastech, kde jsou v�tší rozdíly mezi t�mito regiony. 

Strukturální fondy a jejich politika má velký význam pro „Nové“ �leny Evropské unie, kde 

pat�í státy, které p�istoupily do Evropské unie v roce 2004 a 2007. To zna�í, že mezi tyto státy 

pat�í i �eská republika se svým vstupem do EU dne 1. kv�tna 2004. [1] 

3.1 �erpání zdroj� ze SF �eskou republikou v období 2004 – 2006 

Ve zkráceném programovém období 2004 – 2006 se v rámci Cíl� 1, 2 a 3 v �eské republice, 

prost�ednictvím politiky hospodá�ské a sociální soudržnosti realizovalo 16 program�

podporovaných fondy Evropské unie. Výše alokace t�chto zdroj� byla zhruba 80 mld. K�. 

[13] 

3.1.1 Rámec podpory spole�enství  

Jedná se o dokument, který schvaluje Evropská komise spole�n� s p�íslušným �lenským 

státem na základ� Národního rozvojového plánu. �ídící orgán tohoto dokumentu je 

odpov�dný za ú�innost a správnost provád�ní podpory pomoci poskytované ze strukturálních 

fond� �eské republice.  

  

3.1.2 Rozd�lení prost�edk� mezi strukturální fondy a jiné nástroje EU 

V následující tabulce jsou rozd�leny prost�edky ze strukturálních fond�, Fondu soudržnosti a 

iniciativ Spole�enství v �eské republice pro zkrácené období 2004 – 2006. [13] 

Z následující tabulky plyne, že SF byly ve zkráceném období 2000 – 2006 pro �eskou 

republiku jedním z nejv�tších finan�ních zdroj�. 
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Tabulka �. 3  

Nástroje a alokace zdroj� EU v �eské republice 
(v mil. eur) 

    
    

Nástroje 2004 - 2006 

Fond soudržnosti  945,3 

   Strukturální fondy              1 584,4 

Cíl 1 (13 kraj�)                     1 454,3 

Cíl 2 (Praha)    71,3 

Cíl 3 (Praha)    58,8 

Iniciativy Spole�enství  100,8 

Operace celkem                     2 630,5 

Zdroj: Programy 2000 – 2006. Strukturální-fondy [online]. 2009.  

[cit. 2010-04-   07]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/ 

Programy-2004-2006 

Graf �. 1    

Strukturální fondy a jejich využití v období 2004 – 2006 

   

     Zdroj: vlastní zpracování 
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P�edchozí graf znázor�uje �erpání finan�ních zdroj� ze strukturálních fond� EU, dle 

jednotlivých Cíl� 1, 2 a 3. Z grafu  plyne, že nejvíce zdroj� ze strukturálních fond� je 

alokováno do oblasti Cíle 1, a to do region�, kde je HDP na obyvatele nižší než 75 % pr�m�ru 

HDP Evropské unie. Tento Cíl 1 podporoval rozvoj a strukturální zm�ny v t�chto regionech. 

3.2 �erpání zdroj� ze SF �eskou republikou v období 2007 – 2013 

V sou�asném období, tedy období 2007 – 2013 je �erpání ze strukturálních fond� a Fondu 

soudržnosti sledováno pomocí MMZ. M�sí�ní monitorovací zpráva p�edstavuje hlavní výstup 

finan�ního sledování pr�b�hu realizace opera�ních program� v tomto programovacím období. 

3.2.1 Programy v �R  

Jak již bylo v první kapitole �e�eno, v sou�asném období je v �eské republice využíváno 

26 opera�ních program�, které jsou rozd�leny mezi t�í cíle politiky hospodá�ské a sociální 

soudržnosti. 

Pod Cíl Konvergence spadají v �R všechny regiony soudržnosti s výjimkou hl. m�sta Prahy. 

Je realizovaný pomocí TOP a ROP. Na tento Cíl 1  p�ipadá v �R 25,89 miliard €. 

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zam�stnanost bere v �R v úvahu jen hlavní m�sto 

Prahu se dv�ma OP. Na Cíl 2 p�ipadá v �R 0,42 miliard €. Na Cíl Evropské územní 

spolupráce p�ipadá v �R 0,39 miliard eur a prost�edky na n�j lze �erpat z devíti OP. [14] 

3.2.2 Aktuální monitorovací zpráva k m�síci únoru 2010 

K b�eznu 2009 bylo v �R podáno �ídícím orgán�m prvního a druhého cíle Kohezní politiky 

p�edloženo 33 782 žádostí v celkové výši podpory 806,5 mld. K�, které p�esahují disponibilní 

alokace ve výši 801,7 mld. K�. K datu 3. b�ezna 2010 bylo rovn�ž schváleno 13 499 projekt�

s hodnotou 319,4 mld. K�. Proplacené finan�ní prost�edky byly ve výši 108,6  mld. K�

a tém�� 80 % t�chto prost�edk� tvo�í t�i OP Doprava, OP Podnikání a inovace a OP ŽP. [6] 
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3.3 �ešení projektu podporovaného SF v obci Nový Ji�ín 

Jak jsem již uvedla v souvislosti s mou bakalá�skou prací a absolvovanou praxí na M�stském 

ú�ad� v Novém Ji�ín�, kde jsem si vybrala konkrétní projekt financovaný ze SF, který v této 

kapitole popíšu. 

3.4 Projekt „Chrán�né bydlení Nový Ji�ín“ 

Již v roce 2007 �ešil Moravskoslezský kraj problém p�ísp�vkové organizace v oblasti 

sociálních služeb, a to  Domov Tichá, p�ísp�vková organizace. Problém spo�íval 

v nenapln�né kapacit� a nevyhovujících podmínkách, jako je dostupnost nebo bezbariérovost 

pro cílovou skupinu obyvatel tohoto domova s mentálním postižením. 

Koncem roku 2007 byla k tomuto ú�elu vybrána vhodná nemovitost ve m�st� Nový Ji�ín a 

za�aly projek�ní práce pro toto pobytové za�ízení, které zajistí nejen �áste�nou transformaci 

Domova Tichá, jako týdenního stacioná�e, ale zam��í se i na klienty jiných sociálních za�ízení 

v Moravskoslezském kraji. Dne 3.9.2008 Rada Moravskoslezského kraje souhlasila 

s transforma�ními zám�ry a s podáním projektu m�sta Nový Ji�ín „Chrán�né bydlení Nový 

Ji�ín“, a tím umožnila zahájení projektu. Datum ukon�ení tohoto projektu je stanoveno 

na 17. prosince 2011, což zna�í, že délka trvání projektu �iní 27,5 m�síc�. [8] 

3.4.1 Cíl a ú�el projektu 

Hlavní aktivitou projektu je transformace Domova Tichá a rekonstrukce nemovitosti bývalé 

Základní školy v Novém Ji�ín�, která je tím ur�ená k provozu služeb chrán�ného bydlení. 

Rekonstrukcí dojde k bezbariérovosti celého objektu, vybudování spole�ných prostor, p�ti 

samostatných bytových jednotek s obývacím pokojem, kuchy�ským koutem a sociálním 

za�ízením. Realizací projektu tak dojde k vyšší kvalit� a vyšší kvalit� a v�tší  nabídce 

sociálních služeb v  kraji. [8] 
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Cílem je úsp�šný vznik a realizace projektu, který nabídne poskytování sociálních služeb 

osobám mentáln� postiženým a osobám s kombinovanými vadami v Moravskoslezském kraji. 

Tento cíl bude dosažen po rekonstrukci bezbariérového objektu na chrán�né bydlení, v�etn�

dodávek a montáží vnit�ního vybavení. I nadále bude trvale využíván stávající objekt v obci 

Tichá.  

Transformace Domova Tichá a jiných obdobných sociálních za�ízení je dále popsaná 

v dokumentu Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji a v p�íloze této 

koncepce s názvem Transforma�ní zám�ry ve vybraných p�ísp�vkových organizacích. Tuto 

koncepci zpracoval v dubnu roku 2008 Krajský ú�ad Moravskoslezského kraje, odbor 

sociálních v�cí ve spolupráci s „Pracovní skupinou pro kvalitu sociálních služeb v MSK“. 

Hlavním smyslem je transformace ústavní pé�e, která umožní lidem s postižením žít život 

v b�žném p�irozeném prost�edí s využitím komunitních služeb. Bližší informace o této 

koncepci možno nalézt na webových stránkách MSK. [8] 

3.4.2 Výstup projektu 

Kapacita  za�ízení bude sloužit 15 klient�m, kde bude p�ednostn� nabídnuto 6 míst pro klienty 

Domova Tichá a zbylých 9 míst pro klienty jiných sociálních za�ízení Moravskoslezského 

kraje. Domov Tichá z�stane po realizaci projektu zachován pro t�i klienty obce Tichá a 

klienty se zdravotním postižením dle zákona �. 108/2006 Sb., která nabízí možnost 

celoro�ního pobytu pod dohledem zdravotního a sociálního personálu. Tím z�stanou 

v Domov� Tichá zachována i pracovní místa. 

Základní �innosti v za�ízení chrán�ného bydlení: 

• ubytování v malých bytových jednotkách, blížící se p�irozenému prost�edí 
• stravování nebo pomoc p�i zajišt�ní stravování 
• výchovné, vzd�lávací a aktiviza�ní �innosti 
• kontakt se spole�ností 
• sociáln� terapeutické �innosti 
• pomoc p�i uplat�ování práv a obstarávání osobních záležitostí [8]  
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3.4.3 Cílové skupiny projektu 

Cílovou skupinu tvo�í muži i ženy s r�zným stupn�m mentálního postižení nad 18 let v�ku, 

kte�í jsou umíst�ni v nevyhovujících  za�ízeních nespl�ujících  kvalitu sociálních služeb, kde 

za�ízení neodpovídá standard�m kvality sociálních služeb jako nap�íklad tam, kde klienti 

obývají mnohal�žkové pokoje, sociální za�ízení jsou umíst�ny na chodbách a bývají spole�né 

pro v�tší po�et osob. V projektu  je kladen d�raz na soukromí klient� s malou kapacitou 

za�ízení, které odpovídá i malé skupin� obyvatel. Tím se chceme p�iblížit projekt�m 

vyplývajícím ze zkušeností a praxe v EU. [8] 

3.4.4 Potencionální poptávka 

Potencionální poptávku tvo�í na Novoji�ínsku a v jeho blízkém okolí za�ízení sociálních 

služeb, které poskytují služby pro stejnou nebo podobnou skupinu osob shodující se s tímto 

projektem. Poptávka je daná také tím, že v celkem dvanácti p�ísp�vkových organizacích MSK 

probíhá proces transformace, který je sou�ástí koncepce Moravskoslezského kraje. Klienti 

t�chto za�ízení jsou možnými klienty Chrán�ného bydlení v Novém Ji�ín�. [8]  

3.5 Etapy projektu 

V následující kapitole jsou popsány základní  fáze každého projektu, a to fáze p�edinvesti�ní, 

investi�ní, provozní a likvida�ní. V projektu se p�edpokládá, že pokud  budou dodrženy 

všechny bezpe�nostní p�edpisy a bude provád�na údržba za�ízení dle platných vyhlášek, tak 

k likvidaci ani nedojde. 

3.5.1 P�edinvesti�ní fáze 

V této fázi bylo provedeno výb�rové �ízení na dodavatele finan�n� ekonomické analýzy 

projektu. Projektový tým zahájil zpracování žádosti o dota�ní prost�edky v�etn� nezbytných 

p�íloh.  V zá�í roku 2008 bylo zahájeno výb�rové �ízení na provozovatele chrán�ného bydlení 

dle zákona 128/2000 Sb., o obcích, výstupu žádosti o dotaci z ROP – NUTS 2 
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Moravskoslezsko a zpracované projektové dokumentace spole�nosti Kud�lka, s. r. o., se 

sídlem v Kunín�. Rada m�sta Nového Ji�ína  rozhodla, že provozovatelem za�ízení bude 

Slezská Diakonie o. p. s., se sídlem v �eském T�šín�. [8] 

3.5.2 Investi�ní fáze 

Investi�ní fáze probíhá od února roku 2009. Prob�hlo již výb�rové �ízení na dodavatele stavby 

dle zpracované dokumentace a položkového rozpo�tu. Zahájení fyzické rekonstrukce 

stavby prob�hlo 4. kv�tna 2009. Výb�rové �ízení na montáž vnit�ního za�ízení chrán�ného 

bydlení bude  realizováno od 1. �ervence 2010. Ukon�ení fyzické realizace bude 19.11.2010 a 

v období od 1. listopadu do 31. prosince 2010 bude provedeno výb�rové �ízení 

na 9,5 pracovních míst. Od za�átku roku 2011 do 28. února 2011 bude ukon�en výb�r klient�

chrán�ného bydlení. Ukon�ení projektu, kontrola výsledk�, záv�re�ná zpráva a vyú�tování 

projektu bude 17. prosince 2010. [8] 

Podrobné informace o jednotlivých �innostech  projektu jsou uvedeny v p�íloze 

�. 1 Harmonogram projektu. 

3.5.3 Provozní fáze 

Provoz za�ízení chrán�ného bydlení bude zahájen zkušebn� od 1. ledna do 28. února 2011 a 

od 1. b�ezna 2011 budou p�ijati klienti, kterým v tomto za�ízení budou poskytovány sociální 

služby ur�ené osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami. V za�ízení bude 

zachovávaná stálá funk�nost bydlení a provoz bude zajiš	ován z p�íjm� klient� a dotace 

z Ministerstva práce a sociálních v�cí �R. [8] 
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3.6 Finan�ní plán projektu „Chrán�né bydlení Nový Ji�ín“ 

Finan�ní plán je jedna z d�ležitých �ásti projektu, týkající se jeho fází a zdroj�.  Tento plán je 

nezbytnou sou�ástí projektové žádosti a v p�ípad� ud�lení podpory je sou�ástí smlouvy 

uzav�ené mezi �ídícím orgánem a kone�ným spot�ebitelem. Obsahuje �asový plán �erpání 

dotací v realiza�ní fázi projektu a dohodnutou výši spolufinancování jak ze strukturálních 

fond�, tak i fond� �R, pop�ípad� soukromých zdroj�.  

3.6.1 Výdaje projektu v p�edinvesti�ní fázi 

V rámci této fáze vznikly výdaje, které se týkají služeb v souvislosti se zpracováním 

projektové dokumentace ke stavb� a zpracování finan�ní a ekonomické analýzy ke studii 

proveditelnosti. Jedná se o tzv. nezp�sobilé výdaje, nebo – li neuznatelné náklady, které 

nemohou být spolufinancovány ze strukturálních fond�.  

Tabulka �. 4  

Výdaje v p�edinvesti�ní fázi  projektu 

(v K�) 

        
        

  Položka Výdaj Rok 

projektová dokumentace    46 767,0 2007 

projektová dokumentace pro stavební 
povolení a stavbu 

 472 010,0 2008 

studie proveditelnosti    50 000,0 2008 

finan�ní a ekonomická analýza,  
analýza citlivosti, finan�ní plán 

   92 000,0 2008 

N
ez

p�
so

bi
lé

 v
ýd

aj
e 

mzdy projektového týmu    57 096,0 2008 

Nezp�sobilé výdaje celkem  717 873,0 2008 

P�edinvesti�ní výdaje celkem  717 873,0   

    Zdroj:  vytvo�eno z interních zdroj� žadatele 
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V tabulce �. 4 jsou veškeré nezp�sobilé výdaje, které budou v projektu vynaloženy 

v p�edinvesti�ní  fázi. Tyto nezp�sobilé výdaje jsou ve výši 717 873 K�. I když tyto výdaje 

v projektu existují, nemají vliv na dotace získané z EU, nebo	 jsou a musí být financovány 

v programovém období 2007 - 2013 z vlastních zdroj� žadatele. 

3.6.2 Výdaje projektu v investi�ní fázi 

Sou�ástí investi�ní fáze budou výdaje na rekonstrukci objektu, a to v�etn� investice 

do vybudování výtahu a montáž vnit�ního vybavení, jedná se o výdaje zp�sobilé.  

Tabulka �. 5 

Výdaje v investi�ní fázi projektu 

(v K�) 

       
       

  Položka Výdaj 

stavební práce      12 746 926,5 

ZTÍ a ÚT  1 381 072,3 

elektroinstalace  2 410 409,2 

vzduchotechnika     114 956,3 

sklad     500 027,2 

zpevn�né plochy 715 502,9 

oplocení 181 392,8 

sadové úpravy 178 500,0 

dodávky a montáž vnit�ního vybavení 923 000,0 

Z
p�

so
bi

lé
 v

ýd
aj

e 

publicita a marketing   51 888,0 

Zp�sobilé výdaje celkem       19 203 675,2 

Nezp�sobilé v. mzdy projektového týmu 266 760,0 

Nezp�sobilé výdaje celkem 266 760,0 

Investi�ní výdaje celkem  9 470 435,2 

  

   Zdroj:  vytvo�eno z interních zdroj� žadatele 
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P�edchozí tabulka zobrazuje veškeré zp�sobilé výdaje v investi�ní fázi, které jsou ve výši 

19 203 675,2 K�. Tvo�í je �innosti týkající se p�ípravných prací, výstavby, marketingu a 

publicity pro realizaci projektu. Tyto výdaje musí být p�im��ené, ú�elné a efektivní a musí být 

v souladu s legislativními požadavky a ú�etnictvím. Zaplacení t�chto výdaj� musí 

být p�ed proplacením ze strukturálních fond� papírov� doloženo. V této fázi vznikají také 

výdaje nezp�sobilé, které tvo�í mzdy pracovník� projektového týmu.  

3.6.3 Výdaje v provozní fázi projektu 

V provozní fázi projektu budou v budoucnu hrazeny výdaje materiálového i nemateriálového 

charakteru a výdaje osobní.  

Mezi materiálové výdaje �adíme spot�ební materiál jako kancelá�ské pot�eby, �istící a 

hygienické pot�eby a ostatní materiál v�etn� u�ebních pom�cek pro klienty. Nemateriálové 

výdaje budou zahrnovat energii, opravy, údržbu, cestovní náklady, pojišt�ní aj. Veškeré tyto 

provozní výdaje vycházejí z pot�eb za�ízení a jsou kalkulovány na základ� praktických 

zkušeností Slezské diakonie. [8] 

3.7 Žádost o dotaci na projekt „Chrán�né bydlení Nový Ji�ín“ 

Žádost o dotaci na tento projekt byla realizována prost�ednictvím již v první kapitole 

zmi�ované webové žádosti BENEFIT 7, která je ur�ena k podpo�e projekt� do regionálního 

opera�ního programu. Projekt je podporován Regionálním opera�ním programem 

Moravskoslezsko a je financován ze strukturálního fondu Evropské unie, a to z Evropského 

fondu regionálního rozvoje. 

3.7.1 ROP Moravskozlesko 

Regionální opera�ní program NUTS 2 Moravskoslezsko spadá mezi ROP v cíli Konvergence 

a je pro n�j vymezeno 716,09 mil. €, tj. asi 2,68 % veškerých zdroj� z fond� EU pro �eskou 

republiku. Ze zdroj� �R má být navíc financování programu vyšší o 126,37 mil. €.  



- 44 -  

ROP Moravskoslezsko má 5 prioritních os, které rozd�lují opera�ní programy do oblastí 

podpory, které ur�ují r�zné typy projektu podporované v rámci p�íslušné prioritní osy. [14] 

Prioritní osy ROP MS: 

• Regionální infrastruktura a dostupnost 
• Podpora prosperity regionu 
• Rozvoj m�st 
• Rozvoj venkova 
• Technická pomoc 

Projekt chrán�né bydlení je podporován prioritní osou �. 2, na kterou je z fondu EU 

vy�len�no 182,2 mil. €, které tvo�í 25,45 % ROP Moravskoslezsko. Pod tuto prioritní osu 

m�žeme zahrnout projekty jako je nap�. rozvoj sociálních a zdravotních služeb apod. [14]

3.7.2 Identifikace opera�ního programu projektu 

Identifikace opera�ního programu je sou�ástí žádosti BENEFIT 7, která je charakterizována 

v první kapitole o dotacích z EU. Ur�uje, díky kterým opera�ním program�m, prioritním 

osám a cíl�m m�že být dotace na tento konkrétní projekt poskytnuta.  

Identifikace OP 

�íslo opera�ního programu:  CZ.1.10 

Název opera�ního programu:  ROP NUTS 2 Moravskoslezsko 

�íslo prioritní osy:   10.2 

Název prioritní osy:   Podpora prosperity regionu 

�íslo oblasti podpory:  10.2.1 

Název oblasti podpory:  Infrastruktura ve�ejných služeb 

�íslo podoblasti podpory:  10.2.1.2 

Název podoblasti podpory:  Rozvoj infrastruktury sociálních služeb 

�íslo výzvy:    05 

Název výzvy:    Výzva �. 2.1-05 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb - 

     transformace pobytových za�ízení 

Typ ú�etní jednotky: Pro jednotky u nichž hlavním p�edm�tem není podnikání  
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3.7.3 Zdroje financování projektu 

P�ehled financování projektu je rovn�ž, jako identifikace OP, jednou ze sou�ástí webové 

žádosti BENEFIT 7.  

Tabulka �. 6  

P�ehled financování projektu 

(v K�) 

     
     

 Celkové výdaje projektu 20 188 308,2 

 Celkové zp�sobilé investi�ní výdaje       18 373 787,2 

 Celkové zp�sobilé neinvesti�ní výdaje   829 888,0 

 p�íjmy projektu         0,0 

 p�íjmy zp�sobilé         0,0 

 p�íjmy nezp�sobilé         0,0 

 Zp�sobilé výdaje bez p�íjm�       19 203 675,2 

 Vlastní podíl žadatele 

 ve�ejné prost�edky m�sta         1 440 275,6 

 soukromé prost�edky        0,0 

 Dotace projektu 

 rozpo�et RR       17 763 399,6 

 z toho EU       16 323 123,9 

 z toho SR         1 440 275,6 

 Celkové ve�ejné prost�edky  19 203 675,2 

 Celkové prost�edky na krytí nezp�sobilých výdaj�   984 633,0 

 žadatel         0,0 

    Zdroj:  vytvo�eno z interních zdroj� žadatele 

V tabulce vidíme, že celkové výdaje na projekt „Chrán�né bydlení Nový Ji�ín“ jsou ve výši 

20 188 308, 2 K�. Celkové prost�edky, které vychází z p�edchozí tabulky �. 5 a budou 

na projekt uvoln�ny, �iní 19 203 675,2 K�. Rozpo�et m�sta Nový Ji�ín, tedy ve�ejné 
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prost�edky (prost�edky žadatele) �iní �ástku 1 440 275,6 K�. P�íjmy ze státního rozpo�tu jsou 

ve stejné výši, jako ve�ejné prost�edky a ob� tyto položky �iní spole�n� 15 % podílu 

financovaného projektu. Dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje podporují projekt 

�ástkou 16 323 123,9 K�, což �iní 85 % podílu projektu. Tento podíl financování z ERDF je 

vždy v této výši a podíl financování ze SR a rozpo�tu m�sta �iní 15 %. �ástka ve výši 

984 633 jsou  nezp�sobilé výdaje plynoucích z tabulky �. 4 a �. 5. Jde o rozdíl 

mezi celkovými výdaji projektu a dotacemi, které jsou na projekt poskytnuty. 

V následujícím grafu jsou zobrazeny jednotlivé finan�ní podíly na projekt „Chrán�né bydlení 

Nový Ji�ín“, které vycházejí z Tabulky �. 6. Jasn� jsou zde zobrazeny prost�edky Evropského 

fondu regionálního rozvoje, které �iní 16 323 123,9 K� a projekt tak podporují nejvyšším 

podílem ve výši 85 %. Spolu s p�ísp�vkem státu 1 440 275,6 a procentním podílem 7,5 %, 

tvo�í regionální rozpo�et 92,5 %. S vlastním podílem žadatele, tedy rozpo�tu m�sta Nový 

Ji�ín rovn�ž ve výši 7,5 % tvo�í celkové zp�sobilé výdaje na tento projekt. 

Graf �. 2 

Zdroj: vlastní zpracování 

Finan�ní podíly projetku "Chrán�né bydlení Nový Ji�ín"

1 440 275,6

1 440 275,6

16 323 123,9

rozpo�et m�sta NJ 7,5 %

SR 7,5 %

 ERDF  85 %
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3.7.4 Finan�ní plán projektu 

Jedná se o plán, kde je uvedena p�edpokládaná �ástka k proplacení dotace, datum p�edložení 

žádosti o platbu a po�adí žádosti o tyto platby. Aby mohly být tyto platby uhrazeny, musí 

M�stský ú�ad v Novém Ji�ín� prokázat veškeré dokumentace a podklady o tom, že se projekt 

realizuje dle daného harmonogramu. U projektu „Chrán�né bydlení Nový Ji�ín“ se jedná o t�i 

platby, které jsou uvedeny v následující tabulce.  

Tabulka �. 7 

Finan�ní plán 

(v  K�) 
        

Po�adí žádosti          
o platbu 

P�edpokládaná �ástka              
k proplacení dotace RR 

Datum p�edložení žádosti            
o platbu 

1. 6 043 094,6 6.1.2010 

2. 4 902 500,0 4.8.2010 

3. 6 817 805,0          17.12.2010 

Celkem          17 763 399,6  

           Zdroj: vytvo�eno z interních zdroj� žadatele 

V  tabulce �. 7 jsou uvedeny  t�i p�edpokládané �ástky k proplacení dotace z RR. Z tabulky 

vyplývá, že v lednu roku 2010 byla vyplacená první �ástka z rozpo�tu �R a z Evropského 

fondu regionálního rozvoje.  

3.7.5 Aktuální stav projektu 

V sou�asné dob� již prob�hla první platba, která se uskute�nila 6. ledna tohoto roku. M�lo se 

jednat o �ástku 6 043 094,6 K�. Tato platba byla nižší, ve skute�nosti �inila 5 509 004 K�. 

D�vodem bylo snížení celkových výdaj� projektu z  20 188 308,2 K� na 18 692 177,34 K�. 

Hlavní p�í�inou této zm�ny byla skute�nost, že p�ed podpisem smlouvy o poskytnutí dotace 

došlo k úpravám rozpo�tu, a to p�edevším díky zm�n� sazby DPH u stavebních prací. Jelikož 
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projekt �eší problematiku sociálního bydlení, byla uplatn�ná snížená sazba 9 %. Tím se 

zm�nily i celkové zp�sobilé výdaje a všechny dotace podílející se na financování 

popisovaného projektu. Jde tedy o dotace ERDF, dotace ze SR i dotace z rozpo�tu m�sta 

Nový Ji�ín. 

  

Tabulka �. 8  

Aktuální celkové výdaje projektu 

(v K�) 

     
     

Položka Náklady  % 

 Celkové výdaje projektu 18 692 177,34 

 Celkové zp�sobilé výdaje projektu 17 671 844,34 100,0 

 Rozpo�et m�sta NJ   1 325 388,33    7,5 

 Maximální výše dotace RR 16 346 456,01   92,5 

 SR   1 325 388,33    7,5 

 ERDF 15 021 067,69   85,0 

Zdroj: vytvo�eno z interních údaj� žadatele 

Ve výše uvedené tabulce jsou již hodnoty upraveny podle snížené 9 % sazby DPH. 

Podrobn�jší informace o t�chto celkových výdajích projektu jsou umíst�ny v p�íloze 

�. 2 Žádost o platbu. 
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Následující tabulka zobrazuje �íselné údaje týkající se první platby, která byla poskytnuta 

v lednu tohoto roku. Jsou v ní znázorn�ny jednotlivé položky, které první dotaci tvo�í. Výše 

dotace SR a ERDF �inila 5 509 004 K�. A  tvo�í  tak 92,5 % p�íjmu první platby projektu.  

ERDF tvo�í 85 % a 7,5 % SR. �ástka 446 676 K� je zdrojem z rozpo�tu m�sta Nový Ji�ín a 

rovná se stejné finan�ní hodnot� jako p�ísp�vek z rozpo�tu státu.  

Realizace zp�sobilých výdaj� první platby ve výši 5 955 680 K� kryje upravené celkové 

zp�sobilé výdaje projektu ve výši cca 33,7 %. 

Tabulka �. 9  

Vynaložené prost�edky za monitorované období 

(v  K�) 

     
     

Položka Náklady % 

 Celkové výdaje 6 698 518,5 

 Celkové zp�sobilé výdaje 5 955 680,0 100,0 

 Rozpo�et m�sta NJ    446 676,0     7,5 

 Požadovaná výše dotace celkem 5 509 004,0   92,5 

 SR    446 676,0     7,5 

 ERDF 5 062 328,0   85,0 

        Zdroj: vytvo�eno z interních údaj� žadatele 

Tabulka �. 10 prezentuje rozbor financování jednotlivých položek první platby a je dopln�na i 

o finan�ní �ástku nezp�sobilých výdaj� ve výši 742 838,51 K� a spolu se zp�sobilými výdaji 

celkem viz. Tabulka �. 9 dojdeme k celkovým výdaj�m první platby projektu, která �iní 

6 698 518,51 K�. 
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Tabulka �. 10  

P�ehled o �erpání prost�edk�  

(v K�) 
         
         

Požadované prost�edky k proplacení 
k této ŽOP 

Druh 

celkem  
z toho 

neinvesti�ní 

 Hlavní výdaje - publicita projektu      13 176,00 13 176,00 

 Hlavní výdaje - stavební �ást a výkup technologií 5 449 541,29          0,00 

 Hlavní výdaje - jiné hlavní výdaje    492 962,71   2 504,00 

 K�ížové financování               0,00          0,00 

 Zp�sobilé výdaje celkem 5 955 680,00 15 680,00 

 Nezp�sobilé výdaje celkem    742 838,51          0,00 

 Celkové výdaje projektu 6 698 518,51 15 680,00 

 Zdroj: vytvo�eno z interních údaj� žadatele 

Podrobn�jší informace o tabulce �. 9 a tabulce �. 10 jsou uvedeny v p�íloze �. 3 P�ehled 

o �erpání prost�edk�. 

Pokud realizace stavebních úprav budou probíhat v souladu s projektem a bude tím  dodržen i 

harmonogram �erpání finan�ních prost�edku jak z ERDF, SR i rozpo�tu m�sta, je p�edpoklad, 

že projekt „Chrán�né bydlení m�sta Nový Ji�ín“ bude zdárn� v termínu dokon�en a uspokojí 

tak cílové skupiny klient� v sociální oblasti.  
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4 Záv�r 

Ve své bakalá�ské práci se zabývám analýzou �erpání prost�edk� ze strukturálních fond� a 

na konkrétním p�ípad� analyzuji pr�b�h financování projektu „Chrán�né bydlení Nový Ji�ín“. 

 Na M�stském ú�ad� v Novém Ji�ín� na odboru obecního podnikání, který se touto 

problematikou zabývá, je n�kolik aktivních projekt�. Vybrala jsem si práv� „Chrán�né 

bydlení Nový Ji�ín“, jelikož má souvislost s Domovem v Tiché, který byl až donedávna 

sou�ástí Ústavu sociálních služeb v Novém Ji�ín�. V sou�asné dob� již spadá pod Slezskou 

diakonii v �eském T�šín�. 

Domov Tichá p�sobí formou týdenního stacioná�e pro mentáln� postiženou mládež 

s postižením r�zné úrovn�. Práv� klienti z této obce mají mít možnost využít nov�

budovaného  chrán�ného bydlení v nových podmínkách, jak je p�ipravováno projektem, který 

má zajistit realizaci nových forem bydlení a života v p�irozeném prost�edí.  

Jelikož v této obci Tichá od narození žiji a denn� kolem ústavu chodím, mám možnost 

o�ividn�, samoz�ejm� ne odborn�, posoudit klienty tohoto domova. Tento ústav p�sobí v obci 

již mnoho let v r�zných formách a byl i n�kolikrát p�estav�n. Laicky jsem si myslela a 

posuzovala, že ústav je pro tento typ klient� vhodný. Nov� rekonstruovaný a upravovaný 

„Domov v Novém Ji�ín�“, který budou tvo�it samostatné bytové jednotky s kuchy�kou, 

obývacím pokojem i sociálním za�ízením bude pro vybraný typ klient� nadstandardní a 

samostatný, p�esto blízký p�irozenému prost�edí. Je t�eba si ale uv�domit, že ve spole�nosti, 

ve které žijeme, hraje d�ležitou roli vzájemná komunikace a za�azení t�chto osob mezi b�žné 

ob�any. 

V��ím, že projekt chrán�ného bydlení, který má být dokon�en v tomto roce a zkušebn�

zprovozn�n od ledna roku 2011, dokáže peníze strukturálních fond� využít naprosto ú�eln�, 

ale i úsporn�, dle pravidel financování Evropské unie. Práv� na základ� financování tohoto 

projektu ze zdroj� strukturálních fond� mohou být spln�ny požadavky a cíle, které naplní 

o�ekávání zadavatele projektu, potencionálních klient� a p�isp�je k rozvoji a napln�ní 

sociálních pot�eb v Moravskoslezském kraji. Projekt je podporován Regionálním opera�ním 

programem Moravskoslezsko a je financován Evropským fondem regionálního rozvoje. 
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Cílem není jen zprovozn�ní v daném termínu, nýbrž i využití aktivit, které daný projekt 

nabízí. Jde o možnosti zajišt�ní stravování, výchovné a vzd�lávací �innosti, kontakt se 

spole�ností nebo odborná pomoc sociáln� terapeutických �inností. Hlavní aktivitou projektu 

je tedy transformace stávajícího objektu Domova Tichá a sou�asná rekonstrukce nemovitosti 

bývalé základní školy v Novém Ji�ín� s využitím služeb chrán�ného bydlení. Cílem je 

úsp�šný vznik bezbariérového objektu v�etn� dodávek a montáže vnit�ního vybavení, který 

nabídne poskytování sociálních služeb osobám mentáln� postiženým a osobám 

s kombinovanými vadami v Moravskoslezském kraji. 

Bakalá�ská práce je dopln�na o tabulky, které jsem zpracovala na základ� získaných údaj�

na M�stském ú�ad� v Novém Ji�ín�.  

Ráda bych pod�kovala svému garantovi z  M�stského ú�adu v Novém Ji�ín� za odbornou 

pomoc a rady, které mi pomohly p�i zpracování bakalá�ské práce. 
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