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1. Úvod

Vstupem České republiky do Evropské unie, v květnu 2004, se nám naskytla možnost čerpání 

finančních dotací z různých fondů EU. Prostřednictvím těchto dotací je možné zvýšit kvalitu 

a dostupnost služeb a zajistit občanům i jiná pozitiva plynoucí z členství v EU. Evropská unie 

se pomocí intervencí snaží sjednotit ekonomickou úroveň všech členských regionů

a tím podpořit hospodářskou a sociální soudržnost. V programovém období 2007 – 2013 bude 

Česká republika čerpat finanční prostředky ze dvou fondů, z Evropského sociálního fondu 

a Evropského fondu regionálního rozvoje.   

Téma bakalářské práce zní Řízení a aplikace projektů v rámci strukturálních fondů EU. Téma 

bylo zvoleno z důvodu atraktivnosti problematiky týkající se financování projektů

ze strukturálních fondů EU a také z důvodu stále narůstajícího počtu projektů, které 

jsou z těchto fondů dotovány. 

Cílem bakalářské práce je aplikace vybraného operačního programu financovaného 

ze strukturálních fondů EU v programovém období 2007 -2013. 

Bakalářská práce je vypracována v souladu s pravidly pro její vypracování. Bakalářská práce 

je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola je Úvod a poslední, pátá kapitola je Závěr, 

ve kterém je zhodnocen celý projekt.  

  

Druhá kapitola se zabývá strukturálními fondy, základními cíli a principy strukturální politiky 

a jejím financování.  

Ve třetí kapitole je analyzován Regionální operační program Střední Morava. V analýze 

se nejprve zabýváme obecně ROP střední Morava, poté je pozornost zaměřena na čtyři 

prioritní osy programu, kterými jsou Doprava, Integrovaný rozvoj a obnova regionu, Cestovní 

ruch, Technická pomoc a pod ně spadající oblasti podpory.  

Čtvrtá kapitola je aplikace vybraného projektu. V této kapitole je popsán projekt revitalizace 

Hanáckého náměstí v Kroměříži, jeho cíle, vazby na jiné projekty, cílové skupiny, publicita 

projektu, partneři projektu, udržitelnost projektu a jeho financování, samotná realizace 

a výsledné zhodnocení. 
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V práci je využita odborná literatura, interní dokumenty města Kroměříže a další dokumenty 

zveřejněné na webových stránkách města, také je čerpáno se stránek Ministerstva průmyslu 

a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních 

věcí. Nejvíce však bylo využito webových stránek Regionálního operačního programu Střední 

Morava, jeho prováděcích dokumentů a stránek strukturálních fondů. V bakalářské práci 

jsou použity metody rešerše literatury a komparace.  
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2.  Strukturální fondy EU 

Strukturální fondy jsou nejdůležitějšími finančními nástroji, které Evropská unie 

používá pro snížení rozdílů a subvenci hospodářské a sociální soudržnosti. Spojené úsilí 

strukturálních fondů přispívá k posílení konkurenční pozice Evropské unie, a tím ke zlepšení 

budoucích vyhlídek jejích občanů.1  

2.1. Strukturální politika  

Strukturální politika se snaží zprostředkovat všem svým obyvatelům, firmám 

a ostatním subjektům pozitiva, která vycházejí z členství v Evropské unii. Hlavním cílem 

strukturální politiky je co největší snížení rozdílů v ekonomické úrovni členských států

a regionů. Markantní rozdíly jsou v EU řešeny odpovídajícími nástroji a finančními zdroji, 

to vše v souladu s principem solidarity. Přerozdělování finančních prostředků má za úkol 

vyrovnat hospodářskou úroveň v členských státech EU, přispět k rozvoji regionů, 

a tím podpořit hospodářskou a sociální soudržnost. „Významný úkol tedy připadá strukturální 

a regionální politice, jejichž pomocí se EU i jednotlivé členské státy snaží snížit především 

rozdíly v životní úrovni mezi regiony, aktivně bojovat s vysokou nezaměstnaností, 

a to zejména podporou hospodářských i sociálních struktur v zaostávajících regionech 

či v regionech s nevyhovující strukturou průmyslu.“ Evropská unie se snaží pomocí velkého 

množství prostředků cílevědomě zlepšovat strukturu ve sférách a regionech, které její pomoc 

potřebují. 2

V roce 1960 byl založen Evropský sociální fond, jehož hlavní prioritou bylo přispívat 

k rekvalifikaci pracovní síly zainteresovaných regionů a zamezovat nezaměstnanosti mládeže. 

V roce 1962 byl založen Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond na podporu 

financování společné zemědělské politiky. Evropský fond regionálního rozvoje, který vznikl 

v roce 1975, je spojován se zavedením společné regionální politiky Evropské unie. EFRR 

byl tím základním prvkem, jenž odstartoval realizaci regionální politiky.  

Roku 1988 byla provedena první reforma regionální politiky, a to z důvodu, že bylo 

potřeba nalézt optimálnější možnost realizace integračních cílů v oboru regionální politiky. 

                                                
1 WOKOUN, R., LUKÁŠ, Z., KOUŘILOVÁ, J.: Výkladový slovník regionální a strukturální politiky Evropské 
unie. Praha, IFEC, 2002., str. 144. 
2 WOKOUN, R. Strukturální fondy a obce I.. 1. vyd. Praha: Aspi a.s., 2006., str. 9.  
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„Bylo rozhodnuto o integraci regionální politiky s částí sociální a částí zemědělské politiky 

do tzv. strukturální politiky.“ Druhá reforma strukturálních fondů nastává po podepsání 

Maastrichtské smlouvy v roce 1993.3

2.1.1.  Základní principy strukturální politiky 

Využívání strukturálních fondů a strukturální politiky Evropské unie vychází z těchto 

základních neboli operačních principů: 

• Princip koncentrace - hlavní snahou tohoto principu je, aby byly prostředky z fondů

EU využívány pouze k realizaci daných předem stanovených cílů, co nejúčelnějším 

způsobem a nestávaly se z nich drobnější méně významné akce. Zjednodušeně

je hlavním cílem uskutečnění základních cílů Společenství.

• Princip partnerství - v tomto principu jde o spolupráci mezi Komisí a danými 

orgány na národní, regionální a místní úrovni. Princip partnerství si určí každý 

členský stát pro všechny etapy programů. Všechny strany spolupracují jako partneři. 

Nejdůležitější věcí je, aby se sami příjemci (regiony, města, obce) podíleli 

na konkrétním rozdělování finančních prostředků.

• Princip programování - Jeden ze základních principů poskytování pomoci 

ze strukturálních fondů. Je to časový rozvrh pro rozložení pomoci. Konec 

programovacího období je shodný s finančními vyhlídkami pro celkový rozpočet 

Společenství. Prostředky ze strukturálních fondů jsou rozdělovány na schválené 

programy a následnou realizaci konkrétních projektů. Tyto prostředky nejsou 

rozdělovány na základě jednotlivých projektů, ale na základě víceletých 

a víceoborových programů. 

• Princip adicionality (doplňkovosti) - Princip adicionality spočívá v tom, 

že poskytované finanční prostředky z rozpočtu EU nepokrývají všechny výdaje 

na projekt, ale mají pouze doplňující charakter k národním nebo jiným zdrojům. 

Jedná se o spolufinancování projektu. „Prostředky poskytnuté ze zdrojů Evropské unie 

musí být doplněny určeným podílem zdrojů ze strany příjemce pomoci.“  

• Princip monitorování a vyhodnocování - Nejdůležitější náplní principu 

monitorování a vyhodnocování je sledování a vyhodnocování  ustanovení týkajících 

                                                
3 WOKOUN, R. Strukturální fondy a obce I.. 1. vyd. Praha: Aspi a.s., 2006., str. 11-12.  
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se efektivnosti vynakládaných prostředků. Kontrola je velmi podrobná, zabývá 

se jak stránkou finančního plnění tak svědomitou revizí věcného plnění. Hodnocení 

dopadu projektu je vyžadováno před jeho začátkem, v průběhu je dopad monitorován 

a na závěr je vyhodnocen skutečný přínos projektu.  

• Princip solidarity - Státy Společenství, které jsou více vyspělé pomáhají pomocí 

svých finančních prostředků, vkládaných do společného rozpočtu, státům s méně

rozvinutými ekonomikami.4

• Princip subsidiarity - Zásada subsidiarity je jednou ze základních zásad v rámci 

EU, touto zásadou se stanoví, že politická rozhodnutí v EU musí být vždy přijímána 

na nejnižší možné správní a politické úrovni, a co nejblíže k občanům.5

2.1.2. Strukturální politika v období 2007 – 2013 

Strukturální politika v období 2007 – 2013 se soustředí na aktivity vedoucí k podpoře 

hospodářské a sociální soudržnosti ve všech členských i kandidátských státech EU. Hlavním 

cílem je redukce diferencí mezi dílčími regiony EU. Nejvyšší finanční subvence plynou 

do regionů členských států, které jsou značně strukturálně zaostalé, zejména venkovské 

oblasti, ostrovy a další.6  

Cíle v období 2007 – 2013 byly pojaty zcela jiným způsobem než cíle v předchozím 

období 2000 – 2006, v cílech byla zohledněna Lisabonská strategie a také závěry summitu 

v Göteborgu. Společenství se v období 2007 – 2013 nejvíce zaměřuje na politiku hospodářské 

a sociální soudržnosti, jako na hlavní nástroj pro růst a zaměstnanost. Instituce Společenství 

také reagují na změnu ekonomické a sociální situace, ke které došlo po přistoupení 10 států  

do EU.  

„Hlavní cíle pro období 2007 -2013 jsou obsaženy v Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, 

z 11.7. 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 

sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, 

a to v kapitole II., čl. 3.“7   

                                                
4 BOHÁČKOVÁ, I, HRABÁNKOVÁ, M. Strukturální politika Evropské unie. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009., 
str. 49 taktéž WOKOUN, R. Strukturální fondy a obce I.. 1. vyd. Praha: Aspi a.s., 2006., str. 13-14 
5 http://www.eu-oplysningen.dk/euo_en/spsv/all/61/  
6 http://www.mpo.cz/dokument22937.html  
7 BOHÁČKOVÁ, I, HRABÁNKOVÁ, M. Strukturální politika Evropské unie. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009., 
str. 43 - 45 
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2.1.3. Cíle strukturální politiky v období 2007 – 2013 

Strukturální politika EU má v programovém období 2007 – 2013 tři cíle: 

Cíl – Konvergence 

 Hlavním náplní cíle konvergence je rychlejší proces sbližování členských států, které 

jsou celkově na nižší úrovni rozvinutosti. Konvergence je přednostním cílem fondů, 

financujích proces sbližování. Ke způsobům realizace Cíle – Konvergence se používají 

investice do hmotného a lidského kapitálu, vývoj nových výrobků, rozkvět znalostí 

společnosti, zlepšování schopnosti přizpůsobení se na ekonomické a sociální změny, 

zlepšování kvality životního prostředí a hlavně zvyšování výkonnosti institucionální správy.

Tato a další ustanovení by měla utvářet lepší podmínky pro ekonomický růst a růst 

zaměstnanosti. Cíl - Konvergence je orientován na zaostávající regiony. 

Cíl – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

 Cílem regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti je hlavně zvýšení 

zaměstnanosti a dále zesílení schopnosti konkurence a atraktivity regionů. Způsoby 

k dosažení cíle jsou investice do lidského a hmotného kapitálu, růst znalostí o podnikání, 

ochrana životního prostředí, přizpůsobování pracovních sil na změněné podmínky na trhu 

práce a stejný přístup pro všechny osoby na trh práce. Pod tento cíl spadají regiony 

na úrovních NUTS I a NUTS II (viz příloha I.).  

Cíl – Evropská územní spolupráce 

 Evropská územní spolupráce je realizována pomocí přeshraniční, nadnárodní 

a meziregionální formy spolupráce. V tomto cíli jde o výměnu zkušeností na příhodné územní 

úrovni, jsou zde zapojeny všechny regiony poblíž pozemských hranic, které jsou na úrovni 

NUTS III.8

                                                
8 BOHÁČKOVÁ, I, HRABÁNKOVÁ, M. Strukturální politika Evropské unie. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009., 
str. 44-46 
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2.2. Strukturální fondy 

Strukturální fondy jsou stěžejním nástrojem strukturální a regionální politiky.9

Pro podporu ustanovení regionální a strukturální politiky používáme dva strukturální fondy. 

SF jsou hmatatelným prvkem uskutečňování politiky soudržnosti. Pomocí SF Společenství 

pomáhá při vytváření a udržování ekonomické prosperity a žádoucí sociální úrovně všech 

území Společenství.10

Snahou Evropské komise je podpora rozvoje těch regionů, jejichž úroveň nedosahuje 

v daných kritériích na jistý evropský standard (venkovské, problémové městské oblasti, 

oblasti s geografickým nebo přírodním znevýhodněním atd.), to vše pomocí strukturálních 

fondů .11

V současné době existují 2 strukturální fondy: 

• Evropský fond regionálního rozvoje – ERDF 

• Evropský sociální fond – ESF  

2.2.1. Evropský sociální fond (European Social Fund) 

ESF je nejstarším fondem, byl založen v roce 1957 za účelem snížení nezaměstnanosti 

a zlepšení fungování trhu práce. Je nejvýznamnějším nástrojem v oblasti intervencí 

zaměřených na lidské zdroje, především na mladé, ale i na staré pracovní síly 

a na nezaměstnané.12 Úkolem ESF je růst zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, 

subvence sociálního začleňování osob na trh práce, podpora rovných příležitostí na trhu práce, 

rozvoj lidských zdrojů a trhu práce.13 ESF je klíčový prvek strategie 

EU 2020 pro ekonomický růst a zaměstnanost. V období 2007-2013 by mělo být členským 

státům EU z ESF přerozděleno 75 mld. EUR. 14

                                                
9 WOKOUN, R. Strukturální fondy a obce I.. 1. vyd. Praha: Aspi a.s., 2006., str. 9 
10 BOHÁČKOVÁ, I, HRABÁNKOVÁ, M. Strukturální politika Evropské unie. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009., 
str. 95 
11 http://www.finance.cz/evropska-unie/informace/financovani/evropska-unie-financovani-strukturalni-fondy/  
12 BOHÁČKOVÁ, I, HRABÁNKOVÁ, M. Strukturální politika Evropské unie. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009., 
str. 103 
13 http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf  
14 http://ec.europa.eu/employment_social/esf/discover/esf_en.htm  
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V rozpočtovém období 2007 – 2013 reaguje Evropský sociální fond na několik 

důležitých okolností a to na přístup 12 nových členů do EU, na stárnutí obyvatel 

EU a na prohlubující se a pokračující proces globalizace. Svým dílem se podílí na dosahování 

stanovených cílů Společenství a to zejména v oblasti naplňování Cíle – Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost a Cíle - Konvergence.15

Povinnosti ESF jsou dány Nařízením Rady č. 1083/2006: 

• Zvyšování přizpůsobivosti pracovníků a společností, podniků a podnikatelů - 

V tomto bodě se ESF soustřeďuje na systémy celoživotního vzdělávání v podnicích, 

odbornou přípravu a služby zaměstnancům při zvyšování flexibility, podporu inovací 

a rozvoj podnikání. Dále je to vytváření a vedení inovačních a produktivnějších 

způsobů organizace práce, rozvoj speciálních služeb pro zaměstnanost, odbornou 

přípravu, pomoc sektorům souvisejícím s restrukturalizací a vytváření systémů, které 

budou schopny předpovídat ekonomické změny, požadavky na dovednosti 

zaměstnanců a pracovní místa.  

• Zlepšování přístupu k zaměstnání a udržitelnost - Přístup se zaměřuje 

na modernizaci a posilování institucí pracovního trhu, činnosti aktivních 

a preventivních opatření na trhu práce, postupy při podpoře prodlužování pracovního 

života a aktivního stárnutí. Tento přístup taktéž podporuje zakládání nových podniků

a realizaci samostatné výdělečné činnosti. Zlepšování přístupu k zaměstnání je značně

orientováno na ženy, usiluje o výrazné zlepšení postoje k zaměstnání, ke zvýšení 

zaměstnanosti žen a udržitelného profesního vývoje žen v zaměstnání za účelem 

minimalizace vyloučení kvůli pohlaví na pracovním trhu. Pomocí zavedení snazšího 

přístupu k péči o děti se snaží o sladění soukromého a pracovního života 

žen. Speciální druh péče je věnován posílení sociální integrace přistěhovalců

prostřednictvím zvýšení jejich účasti v oblasti zaměstnanosti.  

• Zlepšení sociálního začlenění znevýhodněných osob - Tento bod patří pomoci 

znevýhodněným lidem, za opětovné zapojení na trh práce, boji proti nezaměstnanosti 

a diskriminaci v profesním vývoji a podpoře pozitivního přístupu k rozličnosti 

na pracovišti.  

                                                
15 BOHÁČKOVÁ, I, HRABÁNKOVÁ, M. Strukturální politika Evropské unie. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009., 
str. 107 
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• Posílení lidského kapitálu - Posílení lidského kapitálu se týká reforem systémů

vzdělávání a odborné přípravy s cílem zvyšovat zaměstnanost, posilovat smysl 

základního a odborného vzdělání a odborné přípravy na pracovním trhu. Zkvalitňovat 

schopnosti vzdělávajících pracovníků, ti by se měli velmi dobře orientovat 

v inovacích a znalostní ekonomice. Pozornost je věnována celoživotnímu zájmu 

na vzdělání a odborné přípravě a prohlubování základního, odborného a terciárního 

vzdělávání a odborné přípravy. ESF se snaží o snížení počtu obyvatel 

s nedokončeným vzděláním, o posílení lidského kapitálu v oblasti výzkumu a inovací, 

a to podporou postgraduálního studia a odborných příprav pracovníků výzkumu. 

ESF usiluje o spolupráci mezi univerzitami, podniky a výzkumnými středisky.  

V programovém období 2007 – 2013 se snaží Evropský sociální fond bojovat nejen 

s nezaměstnaností, ale také se zaměřuje na vzdělávání a dovednosti pracovní síly. Nové 

zaměření má za důsledek kladení většího důrazu na výzkumné aktivity a vytvoření kvalitní 

vzdělávací soustavy. ESF se snaží vytvořit takové okolnosti, ve kterých budou vzdělaní 

a flexibilní pracovníci schopni a ochotni využít své schopnosti a dovednosti pro zaměstnání. 

V předešlý letech se začal přikládat větší důraz začleňování imigrantů na trh práce, protože 

imigrace znamená pro některé země jeden z vážnějších společenských problémů.16

Nejen tuto problematiku upravují operační programy umožňující čerpání prostředků

z ESF v oblasti lidských zdrojů. V programovém periodě 2007 – 2013 Česká republika 

využívá prostředky Evropského sociálního fondu prostřednictvím tří operačních programů: 

• Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost – OP LZZ  

• Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – OP VK  

• Operační program Praha – Adaptabilita – OPPA17

2.2.2. Evropský fond regionálního rozvoje (European Regional Development Fund) 

Evropský fond regionálního rozvoje vznikl v roce 1974 jako reakce na přistoupení 

3 nových členů do EU, tyto státy přistoupily v roce 1973 a přinesly s sebou řadu různých 

                                                
16 BOHÁČKOVÁ, I, HRABÁNKOVÁ, M. Strukturální politika Evropské unie. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009., 
str. 107-109 
17 http://www.esfcr.cz/07-13  
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regionálních nerovností, které bylo třeba řešit. Na vyrovnávání nerovností mezi regiony 

byl zřízen Evropský fond regionálního rozvoje neboli finanční podpůrný nástroj. Prostředky 

ERDF mají fungovat jako podpůrné prostředky k prostředkům států EU.18 „ERDF zahrnuje 

investice do infrastruktury, na rozvoj malého a středního podnikání, investice do životního 

prostředí, výchovy a zdraví, výzkumu a vývoje atd.“19 V rozpočtovém období 2007 – 2013 

bude z ERDF rozděleno 308 mld. EUR.20

 ERDF upravuje Nařízení Rady č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském 

fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a o zrušení 

nařízení č. 1260/1999. Nařízení Rady určují úkoly ERDF a velikost jeho podpory s ohledem 

na Cíl – Konvergence, Cíl - Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a Cíl - Evropská 

územní spolupráce. Působení fondu je řízeno čl. 2 Nařízení č. 1080/2006.  

Největší úsilí ERDF vyvíjí v oblastech posílení konkurenceschopnosti, inovací, 

vytváření a ochrany udržitelných pracovních míst a zabezpečení udržitelného rozvoje.  

ERDF zasahuje do investičních oblastí, a to především do: 

• produktivních investic přispívajících k tvorbě a ochraně udržitelných pracovních míst, 

prostřednictvím přímé podpory investic do malých a středních podniků

• investic do infrastruktury 

• investic na podporu regionálního a místního rozvoje

Působení ERDF je úzce spojeno s realizací cílů Společenství. Investicemi              

do Cíle - Konvergence napomáhá fond ke zvyšování zaměstnanosti, udržitelnému 

integrovanému hospodářskému rozvoji na regionální a místní úrovni. Úředně je vymezeno 

11 priorit, přesná kombinace těchto priorit je podmíněna konkrétní situací daného členského 

státu. Zkráceně se jedná se o tyto priority: 

• výzkum a technologický rozmach, inovace a podnikání, přenos technologií 

a informací do podnikové sféry, podpora služeb pro podnikatele a spolupráce 

terciární sféry s konkrétními subjekty z praxe  

                                                
18 BOHÁČKOVÁ, I, HRABÁNKOVÁ, M. Strukturální politika Evropské unie. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009., 
str. 109 - 110 
19 http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/politiky-eu/regionalni-a-strukturalni-
politika/1000521/4283/#strukturalni_fondy  
20 http://www.eeda.org.uk/erdf.asp  
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• podpora vzniku informační společnosti, expanze komunikačních 

a elektrotechnických  oborů, zavádění a efektivní používání komunikačních 

a informačních technologií 

• rozšiřování místních iniciativ 

• životní prostředí, odpadové hospodářství, vodní hospodářství, eliminace důsledků

klimatických změn, náprava kontaminovaných oblastí, podpora biodiverzity, vložení 

peněžních prostředků do oblastí NATURA 2000, udržitelné výrobní postupy

• předcházení rizikům 

• cestovní ruch včetně lepší nabídky služeb v cestovním ruchu, propagační služby 

a vyšší přidaná hodnota 

• investice do kultury, zdravotnické a sociální infrastruktury, investice související 

se zohledňováním životního prostředí, investice v oblasti energetiky, vzdělávání 

a dopravy 

Nabídka priorit je velmi široká, přísluší do ní lidské i hmotné regionální schopnosti.

„Rovněž tak nabídka priorit pro Cíl – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

nabízí členských státům mnoho možností volby. Všechny možnosti jsou soustředěny 

do tří priorit, a to: 

• inovace a znalostní ekonomika 

• životní prostředí a předcházení rizikům 

• přístup k dopravním a telekomunikačním službám obecného hospodářského zájmu“21

Financování podpor pro Cíl – Evropská územní spolupráce je soustředěno také 

do tří priorit, a to zejména do: 

• rozvoje oblastí úzce spjatých s přeshraniční, hospodářskou, sociální 

a environmentální činností pomocí strategií pro udržitelný územní rozvoj 

• pokračování v nadnárodní spolupráci a její další rozvoj, a také oboustranné kooperace 

mezi pobřežními regiony 

• posílení efektivnosti regionální politiky 

                                                
21 BOHÁČKOVÁ, I, HRABÁNKOVÁ, M. Strukturální politika Evropské unie. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009., 
str. 116 - 118 
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ERDF je též zainteresován na opatřeních zajišťujících udržitelný rozvoj měst, hlavně

při řešení hospodářských, sociálních i environmentálních problémů, se kterými se postižená 

města musí potýkat. ERDF intervenuje ve pospěch geograficky a přírodně znevýhodněných 

regionů.22

Hlavní prioritou České republiky v rámci cílů evropské regionální politiky je posílení 

nárůstu konkurenceschopnosti ČR na světovém trhu a zaměření se  na znalostní ekonomiku. 

Z toho důvodu byl na období 2007 - 2013 připraven Operační program Výzkum a vývoj 

pro inovace (OP VaVpI), který je financován z prostředků ERDF.  

Řídícím orgánem Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace je Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy. OP VaVpI nově umožňuje čerpání prostředků určených 

na výstavbu nových kapacit, rekonstrukci stávajících školských zařízení a pro výzkum 

a vývoj.23

2.3. Fond soudržnosti 

Fond soudržnosti stojí mimo strukturální fondy. Fond soudržnosti někdy také 

nazývaný Kohezní fond (Cohesion Fund) je nejmladší fond a je dalším nástrojem, vyjma 

strukturálních fondů, který má za úkol naplňování cílů Společenství. Evropské společenství 

se pomocí svých politik, intervencí a ostatních aktivit snaží o podporu hospodářské a sociální 

soudržnosti a o solidaritu mezi členskými státy. ES považují posílení soudržnosti 

za nejdůležitější podmínku rozkvětu a úspěchu celého Společenství.  

„Fond soudržnosti vznikl na základě Nařízení Rady (ES) č. 1164/1994 z 16.5.1994 

o zřízení Fondu soudržnosti, které navázalo na Nařízení Rady (EHS) č. 792/1993 z 30.3. 1993 

o zřízení finančního nástroje soudržnosti.“24 Jedním z hlavních důvodů založení fondu 

je vzájemný vztah mezi politikou soudržnosti a důležitostí existence finančních nástrojů

v odvětví dopravní infrastruktury a životního prostředí, ty prezentují kolektivní zájem 

budování Hospodářské a měnové unie a fungování vnitřního trhu EU. 

Fond soudržnosti již od svého založení poskytuje finanční prostředky na projekty 

v oblasti transevropských dopravních infrastrukturních sítí a životního prostředí. Kohezní 

fond se dotýkat oblastí souvisejících s udržitelným rozvojem, zejména využívání 

                                                
22 Tamtéž 
23 http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/zakladni-informace-o-erdf-2  
24 BOHÁČKOVÁ, I, HRABÁNKOVÁ, M. Strukturální politika Evropské unie. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009., 
str. 141- 143 
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obnovitelných zdrojů energie a energetické politiky. Tyto prostředky jsou poskytovány 

členským zemím, kde je hrubý národní produkt měřený paritou kupní síly nižší, 

než je 90 % průměru Společenství, na nové členské státy, Řecko a Portugalsko.  

Rozdíl mezi poskytováním finančních prostředků ze strukturálních fondu a z Fondu 

soudržnosti je v tom, že prostředky z Fondu soudržnosti jsou poskytovány přímo členským 

státům, kdežto prostředky ze strukturálních fondů jsou poskytovány regionům. Zaměření 

Fondu soudržnosti v předchozích obdobích nebylo, na rozdíl od strukturálních fondů, 

na dlouhodobé programy, ale více na konkrétní projekty. V současném programovacím 

období se bude Fond soudržnosti společně s ERDF soustřeďovat na víceleté investiční 

programy, ty budou řízeny decentralizovaně, nikoli na projektech, které musí jednotlivě

schválit Evropská komise. 

Rozdíl byl také v základním kritériu pro poskytování podpor. Výše DPH na obyvatele 

měla jiný rozměr a příspěvky byly udělovány pouze projektům, u kterých Společenství hradí 

veškeré uznatelné náklady, oproti Strukturálním fondům, které na dané projekty jen přispívají.

Dalšími kritérii pro poskytnuté podpor jsou např.: počet obyvatel, sociálně-ekonomické 

faktory, rozloha atd. Výši podpor stanovilo Nařízení na 80 – 85 % veřejných anebo jiných 

ekvivalentních výdajů podle druhu činnosti, na které byla podpora udělena. „Žádná výdajová 

položka pak nesměla zároveň čerpat z Orientační sekce evropského orientačního a záručního 

zemědělského fondu, Evropského sociálního fondu, Evropského fondu pro regionální rozvoj 

nebo Finančního nástroje pro podporu rybolovu. Intervence byly a jsou poskytovány 

na základě projektové aktivity členských států“25   

Stejně jako strukturální fondy i Fond soudržnosti podléhá přísným hodnotícím 

a kontrolním pravidlům. V rámci Fondu soudržnosti je hodnocena efektivnost a účinnosti 

vynaložených prostředků.  

Působnost Fondu soudržnosti v  programovém období 2007 – 2013 je spojena 

s činností strukturálních fondů, zejména s Cílem – Konvergence. V souvislosti s tímto 

spojením poskytuje Fond soudržnosti své prostředky především na plnění daného cíle. 

Účast Fondu soudržnosti má v tomto období novou podobu, stejně jako strukturální 

fondy se spolupodílí na financování žádaných aktivity, a to na úrovni 85 %.26

                                                
25 BOHÁČKOVÁ, I, HRABÁNKOVÁ, M. Strukturální politika Evropské unie. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009., 
str. 141- 143 taktéž  MAREK, D., KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 
2. aktualizované vydání Brno: Barrister & Principal, 2009., str. 30
26BOHÁČKOVÁ, I, HRABÁNKOVÁ, M. Strukturální politika Evropské unie. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009., 
str. 142- 143 
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2.4. Financování strukturální politiky EU 

Zvyšující se význam strukturální politiky můžeme snadno prokázat ze změn 

finančních intervencí v jednotlivých časových obdobích. Výše pomoci se začala měnit 

v 60. letech. Zvyšování nebo snižování velikosti finanční pomoci je spojeno s tím, jaký 

význam byl přikládám strukturálním opatřením. 

 Na počátku 60. letech nebyl směr vývoje poskytování finanční pomoci na strukturální 

aktivity příliš rozvinutý, ve srovnání s ostatními výdaji, byly výdaje na strukturální politiku 

nízké, nebyly zvlášť vysoké oproti jiným výdajům Společenství.  

Do 2. poloviny 60. let existoval pouze jeden strukturální fond a to Evropský sociální 

fond. Po vzniku Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu dochází 

ke zvýšení subvencí programů regionálního charakteru. Na konci 60. let strukturální politika 

nepatří mezi hlavní cíle Společenství a to z toho důvodu, že ekonomiky členských států

jsou vyrovnané a nejsou potřebné žádné zásahy. 

V 70. letech se začínají zvyšovat celkové strukturální výdaje a také objemy financí.  

Toto zvyšování se děje v souvislosti s rozšířením Společenství o nové členy a částečně

v souvislosti se založením Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tendence posilovat 

zaznamenala strukturální politika i v 80. letech. 

Stejně jako v 70. letech i v letech 80. pokračuje trend růstu podílu strukturálních 

výdajů na celkových výdajích Společenství. Současně rostou i objemy vynakládaných 

prostředků na strukturální politiku. Růst výdajů na strukturální politiku byl způsoben 

především rozšířením Společenství o země s nevýkonnou ekonomikou. Nevýkonné země jako 

Řecko nebo Portugalsko požadují značnou strukturální podporu a z toho důvodu probíhá 

reforma strukturálních fondů.  

 90. léta jsou poznamenána stejným vývojem jako v předchozích dekádách, prostředky 

strukturální podpory jsou koncentrovány ve čtyřech strukturálních fondech a Fondu 

soudržnosti.    

 Po roce 2000 rostou peněžní podpory do strukturální politiky. Je to částečně

i z důvodů přistoupení deseti nových států do EU. Na konci rozpočtového období          

2000 – 2006 jsou peněžní podpory ve výši přibližně 30 % výdajů Společenství.  

V aktuálním rozpočtovém období 2007 – 2013 je podíl strukturálních výdajů

na celkových výdajích shodný s předchozí programovou periodou.27

                                                
27 BOHÁČKOVÁ, I, HRABÁNKOVÁ, M. Strukturální politika Evropské unie. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009., 
155 – 158  
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2.5. Finanční alokace podle jednotlivých strukturálních odvětví 

Evropský sociální fond měl i po vzniku dalších strukturálních fondů důležité 

postavení, jelikož v něm byla shromážděna více než jedna třetina celkových prostředků fondů. 

V 70. letech fond významně posiluje a získává čím dál víc finančních prostředků. V letech 

1988 – 1999 došlo k nejvýraznějšímu nárůstu prostředků fondu z důvodu reformy 

strukturálních fondů. Následující rok nastal propad přídělů peněžních prostředků do všech 

fondů, ale po tomto období propadu se situace navrací k trend růstu objemu kapitálových 

prostředků.  

Evropský fond regionálního rozvoje byl již od svého založení důležitým zdrojem 

dotací pro regiony Společenství. Poměr celkového objemu prostředků ERDF na celkovém 

objemu prostředků ve všech fondech je přibližně 50 %. V roce 1981 se stává prioritou 

orientace na regionální strukturální podpory, což vede k značnému navýšení prostředků

ERDF. K dalšímu nárůstu prostředků došlo v roce 1988 kvůli výše zmiňované reformě

strukturálních fondů a v roce 1996 díky odstranění dopadů vytváření Hospodářské a měnové 

unie. Začátek rozpočtového období byl pro ERDF ve znamení poklesu finančních prostředků, 

ale tento propad byl v dalších letech odstraněn a prostředky fondu se opět významně

zvyšovaly.28

                                                
28 BOHÁČKOVÁ, I, HRABÁNKOVÁ, M. Strukturální politika Evropské unie. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009., 
str. 162 – 163
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3. Analýza operačního programu 

Obecně se regionální operační programy snaží o zrychlení rozvoje regionů

ČR, posílení konkurenceschopnosti, zvýšení atraktivity regionu pro investice a zlepšení 

životní úrovně obyvatel měst a vesnic, to vše při zachování udržitelného a vyrovnaný rozvoje 

regionů.29

3.1. Regionální operační program NUTS II Střední Morava 

Regionální operační program NUTS II Střední Morava dále ROP Střední Morava, 

vznikl na základě realizovaných projektů v předchozím programové období 2004 – 2006. 

ROP Střední Morava se řadí mezi 26 operačních programů, pomocí kterých získává Česká 

republika v programovém období 2007 - 2013 finanční prostředky ze strukturálních fondů

Evropské unie.30

Vizí ROP Střední Morava je posílení konkurenceschopnosti, celkové zvýšení 

dynamiky regionu a srovnání ekonomického tempa s ostatními regiony ČR. Aby mohla 

být tato vize naplněna je třeba restrukturalizovat velké části ekonomických odvětví v globální 

perspektivě, také jsou nutné změny v infrastruktuře. Tyto změny časem přinesou vyrovnání 

pohraničních oblastí a dopravní dostupnosti území, bez toho, aby bylo poškozeno životní 

prostředí a kouzlo tradic. Ohleduplný postoj ke změnám a spojení s kulturními, relaxačními 

a rehabilitačními kapacitami povede k vytvoření segmentu turismu, pomocí kterého 

se stabilizuje ekonomika venkovského prostoru. 

Strategií ROP Střední Morava je, aby byl region v roce 2013 rozvinutější, vyspělejší 

a měl kvalitní dopravní infrastrukturu, kvalitnější vzdělávací procesy, účelně využité 

podnikatelské schopnosti pro služby, cestovní ruch a volný čas a vyspělý zpracovatelský 

průmysl. Důležité je i to, aby ROP Střední Morava nabízenými službami cestovního ruchu 

a jeho infrastrukturou napomáhal zvyšování celkového ekonomického výkonu regionu,

a aby byla ekonomická vyspělost regionu srovnatelná s úrovní vyspělosti ČR. Těchto cílů

má být dosaženo prostřednictvím uskutečnění cílů ostatních operačních programů

a bezprostředního sociálního a hospodářského rozvoje. Výsledek se ve výše zmíněných 

oblastech projeví v nárůstu zaměstnanosti, snížení míry nezaměstnanosti a strukturální 

                                                
29 http://www.rr-strednimorava.cz/uploads/publikace/ROP_brozura_final_tisk.pdf 
30 http://www.rr-strednimorava.cz/rop-sm  
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nezaměstnanosti, zlepšení struktury průmyslu a služeb, posílení ekonomického vlivu regionu

soudržnosti Střední Morava, srovnáno na ukazatelích HDP na obyvatele.31  

Globálním cílem ROP Střední Morava je posílení konkurenceschopnosti regionu, zvýšení 

hospodářské vyspělosti, a zkvalitnění životní úrovně obyvatel regionu. Celková koncepce 

globálního cíle se zaměřuje na stabilizaci prostoru venkova, posílení hospodářského růstu 

oblastí měst, zvláště rozvojových center regionu. Globálního cíle dosáhneme naplněním 

interních kapacit regionu tzn. zvýšením závislosti mezi zaměstnaností, centry prosperity  

a  venkovskými oporami. Zároveň má region svůj externí rozvojový potenciál v oblasti 

cestovního ruchu, dopravy a zajištění zajímavých příležitostí pro podnikání, tento potenciál 

by měl být po uskutečnění cílů ROP posílen. Pod globální cíl spadají ještě tři specifické cíle: 

• „Zajištění efektivní, flexibilní a bezpečné dopravní infrastruktury v rámci regionu 

a spolehlivé, kvalitní a integrované veřejné dopravní služby; 

• Zlepšení kvality života v regionu, atraktivnosti měst a obcí, zajištění kvalitní 

a dostupné sociální služby a příznivých podpůrných podmínek pro podnikání; 

• Zvýšení atraktivnosti regionu pro účely cestovního ruchu zlepšením 

jeho infrastruktury, služeb, informovanosti a propagace“32

3.2. Prioritní osy ROP Střední Morava 

„Od specifických cílů jsou odvozeny čtyři prioritní osy: 1) Doprava, 2) Integrovaný 

rozvoj a obnova regionu, 3) Cestovní ruch a 4) Technická pomoc“33 Z těchto čtyř prioritních 

os jsou tři osy určeny k přímému naplňování specifických cílů programu, čtvrtá osa je pouze 

podpůrná. Prioritní osy jsou rozděleny do 13 oblastí podpory, aby byla strategie vycházející 

ze specifických cílů úspěšná musí být splněny individuální oblasti podpory.34

Pro ROP NUTS II Střední Morava činí výše poskytnutých finančních podpor z fondů

EU 657, 39 milionů EUR, což je 2,46 % ze všech prostředků určených ČR. Finanční podpora 

pro tento operační program bude navýšena z veřejných zdrojů České republiky 

o 116,01 mil. EUR.35

                                                
31 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava, s. 74, 82 - 83.  
32 MAREK, D., KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2. aktualizované 
vydání Brno: Barrister & Principal, 2009., str. 51 
33 Tamtéž 
34 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava, s. 122.  
35 http://www.strukturalni-fondy.cz/rop-sm 
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3.2.1.  Doprava 

Prioritní osa Doprava bude realizována převážně prostřednictvím pomoci rozvoje 

regionálních silnic, velmi důležitý je i rozvoj dopravní infrastruktury a propojení regionu 

soudržnosti Střední Morava s jinými regiony ČR a zahraničím. Důležitým aspektem 

je bezpečnost a ekologie komunikační infrastruktury. Dalším velmi podstatným aspektem 

je podpora vzniku veřejné integrované dopravní služby, která bude poskytovat kvalitní 

a bezpečnou veřejnou přepravu. Cílem osy Doprava je podpořit oblast ochrany životního 

prostředí, z toho důvodu se budou stavět nové cyklostezky a cyklotrasy jako další forma 

místní dopravy, tento krok by měl pomoci zatraktivnit region pro turisty.  

Globálním cílem prioritní osy Doprava je zabezpečení přizpůsobivé, efektivní 

a bezpečné dopravní infrastruktury regionu soudržnosti Střední Morava a zajištění kvalitních, 

spolehlivých a integrovaných veřejných dopravních služeb.36

Tematické prioritní ose Doprava bude z Evropského fondu regionálního rozvoje 

přerozděleno 255,1 mil. EUR, což činí 38,8 % prostředků určených ROP SM. 37  

Specifický cíl 1. Zvýšení kvality dopravní infrastruktury uvnitř regionu a jejího 

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

Strategie pro tento cíl spočívá především v modernizaci a renovaci regionální dopravní 

infrastruktury s přihlédnutím ke společnému propojení ekonomických center regionu 

soudržnosti Střední Morava, připojení urbanizovaných center, důležitých turistických oblastí, 

napojení předměstský částí regionu na tato ekonomická centra a zvýšení přístupnosti sítě

TEN-T. Podpořeny budou ty projekty, které budou přímo, ale i nepřímo souviset 

se zdokonalením připojení na síť TEN-T. Také budou podporovány projekty a činnost týkající 

se redukce rozsahu dopravní zátěže na ekologické systémy a obyvatele, dále budou 

sponzorovány projekty související s výstavbou a rozšiřováním silničních tahů

II. a III. rychlostní kategorie, zlepšením kapacity silnic (zvyšování kapacity komunikací), 

eliminací nebezpečných míst kolem silnic, změnou trasování, napojením důležitých 

průmyslových oblastí, to vše prostřednictvím adekvátních stavebních postupů, kterou redukují 

zatížení životního prostředí. Ve městech bude přikládána důležitost modernizaci vozovek 

a stejně jako u silnic II. a III. rychlostní kategorie bude pozornost zaměřena na zlepšení 

kapacity silnic s přihlédnutím k omezením týkajících se eliminace škod na ekologickém 

                                                
36 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava, s. 86, 124. 
37 http://www.strukturalni-fondy.cz/rop-sm 
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systému. Na venkově se provedou aktivity výstavby a rozšiřování vozovek a změna 

nevyhovujícího trasování. Zásadní je napojení na úseky komunikace vedoucí mimo region.

V regionu se zajistí odstranění nebezpečných míst kolem silnic, napojení důležitých 

technologických, průmyslových a inovačních oblastí, vše v souladu s životním prostředím. 

Důležitou úlohu bude mít zlepšení dosažitelnosti a vývoje regionální letištní infrastruktury, 

ta má zásadní vliv na potenciál celého regionu.

Specifický cíl 2. Zajištění kvalitního a spolehlivého systému veřejné dopravy v regionu 

modernizací a integrací jednotlivých druhů dopravy  

Strategií druhého cíle je rozvoj veřejné osobní přepravy (včetně veřejné MHD), 

integrovaných struktur dopravy, výstavba nových zastávek, přestupních míst veřejné přepravy 

a opravy nevyhovujících stanic. Dalším cílem je redukce osobní dopravy v městských 

centrech, zabezpečení kvalitní dopravní obslužnosti pro obyvatele venkovských lokalit 

a současně podpora aktivit, které mají za úkol přiblížit poutavá turistická centra 

návštěvníkům. Nemalé úsilí bude vynaložena na odstranění nežádoucích dopadů dopravy 

na životní prostředí a zdraví občanů a vybudování ekologičtější městské hromadné dopravy.  

Specifický cíl 3. Zvýšení kvality infrastruktury pro bezmotorovou dopravu  

Strategie tohoto cíle je zaměřena na zkvalitnění infrastruktury pro bezmotorovou 

dopravu, pro potřeby denního používání v oblasti ekonomické činnosti i volnočasových 

aktivit, důraz je kladen na bezpečnost používání, ekologii a pokles všední dopravní zátěže 

v předměstských zónách. V městských centrech bude pomoc orientována především 

do výstavby cyklostezek, vedoucích souběžně s frekventovanými komunikacemi, které jsou 

určeny pro denní dopravu do zaměstnání. Na území venkova se bude přispívat na projekty, 

jejichž úkolem je zajistit propojení stávající sítě cyklotras a cyklostezek a jejich rozšiřování.  

Oblast podpory Regionální dopravní infrastruktura 

Aktivity spojené s touto oblastí podpory jsou provádění přípravy a slaďování 

integrovaných projektů a integrovaných plánů rozvoje území, vše, co se týká stavebních 

úprav, rozšiřování, modernizace, výstavby a eliminace nebezpečných částí silnic II. a III. třídy 

a na ně navazujících úseků účelových a místních silnic, úprava frekventovaných silnic 

II. a III. třídy, která jsou nedaleko sídel a navazují na trend zvyšování kvality životního 

prostředí obyvatel, provádění opatření na snížení negativních dopadů provozu na ekosystémy 

v okolí silnic II. a III. třídy, zkvalitnění propojení rozvíjejících se průmyslových zón a objektů
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na regionální síť komunikací II. a III. třídy. prostřednictvím výstavby nebo stavebních úprav 

a možného rozšíření stávajících komunikací, budování, modernizace, eventuální rozšíření 

a stavební úpravy infrastruktury fungující v rámci jednoho regionálního letiště, pořízení 

technických zařízení a ostatního vybavení sloužícího pro toto regionální letiště, infrastruktura 

pro zajištění vyšší bezpečnosti, předcházení rizikům a jejich eliminace.  

Nevratnou finanční pomoc přijímají dle příslušných zákonů obce, kraje, organizace 

zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, dobrovolné svazky obcí,  Správa železniční 

dopravní cesty, s. o., veřejnoprávní subjekty ve významu obecného nařízení, kde je nejméně

jedním ze zakladatelů nebo zřizovatelem kraj. Pomoc je poskytována na integrované 

a individuální projekty.   

Oblast podpory Veřejná doprava 

V rámci této oblasti podpory budou podpořeny činnosti týkající se přípravy, realizace 

a slaďování integrovaných projektů a plánů rozvoje území, výstavba přestupních míst

integrované veřejné dopravy, výstavba, rozšíření a stavební úpravy zastávek veřejné dopravy, 

která nesplňují odpovídající kritéria, modernizace a budování soustav veřejné dopravy, nákup 

dopravních i ekologických dopravních prostředků a jejich vybavení, úpravy zastávek, 

přístupových cest a přeměna vybavení na bezbariérové, zavádění pokrokových a zároveň

ekologických technologií ve veřejné dopravě, renovace drážních vozidel.

Podporu přijímají kraje, dobrovolné svazky obcí, obce, organizace zřízené nebo 

založené krajem, podnikatelské subjekty, správa železniční dopravní cesty, s.o., provozovatelé 

drážní dopravy dle příslušných zákonů, veřejnoprávní subjekty ve smyslu obecného nařízení, 

kde je alespoň jedním se zakladatelů nebo zřizovatelem kraj, obecně prospěšné společnosti 

dle příslušných zákonů. Příjemcům bude na individuální a integrované projekty poskytnuta 

nevratná finanční pomoc. 

Oblast podpory Bezmotorová doprava 

  Aktivity podporující bezmotorovou dopravu jsou činnosti uskutečňované v rámci 

přípravy, realizace a slaďování Integrovaných projektů a plánů rozvoje území, budování 

důležitých regionálních stezek pro bezmotorovou dopravu a opatření týkající se zvýšení její 

bezpečnosti, upřednostňování bezmotorové dopravy. 
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Příjemci podpory jsou dle příslušných zákonů kraje a jimi zřizované nebo zakládané 

organizace, obce, dobrovolné svazky obcí a podnikatelské subjekty. Dotace budou poskytnuty 

ve formě nevratné finanční pomoci na individuální a integrované projekty.38

3.2.2. Integrovaný rozvoj a obnova regionu 

Ve všech částech regionu soudržnosti Střední Morava bude převládat                 

územně-integrovaný přístup. Obnova městských oblastí bude podporována různými způsoby 

včetně integrovaných a jednotlivých projektů. U specifického zaměření na pomoc centrům  

regionu se bude jednat o podporu v podobě integrovaného plánu rozvoje oprávněným 

městům. Při použití podpůrných postupů ve prospěch podnikání se bude jednat o pomoc 

v podobě individuálních projektů. Na venkově a ve městech bude pozornost věnována 

zdokonalení chodu veřejných služeb a investic do znovuoživení kraje, formy pomoci se budou 

opět zakládat na integrovaných a jednotlivých projektech. 

Globálním cílem této prioritní osy v rámci regionu soudržnost Stření Morava 

je zvýšení kvality života, přitažlivosti center regionu, měst a vesnic, výhodných okolností 

pro podnikání a zaručení dobré a dosažitelní sociální služby. „Intervence v rámci tohoto 

globálního cíle budou prováděny v souladu s národními a komunitními zákony a takovým 

způsobem, aby bylo zajištěno správné a efektivní využívání Evropského fondu pro regionální 

rozvoj a aby bylo zabráněno dosahování nepřiměřeného zisku.“39

Tematické prioritní ose Integrovaný rozvoj a obnova regionu bude přerozděleno 

z ERDF 259 mil. EUR, to činí 39,4 % všech prostředků určených ROP SM .40

Specifický cíl 1. Zvýšení atraktivity a kvality života v regionálních centrech  

Tento specifický cíl  se snaží o úplné řešení problémů týkajících se rozvoje regionu 

soudržnosti Střední Morava.“ Specifický cíl bude naplňován prostřednictvím podpory 

posilování role pólů (center) rozvoje a jejich konkurenceschopnosti a odstraňování bariér 

jejich hospodářského rozvoje.“ Také se bude starat o znovuoživení hospodářského rozkvětu 

center Olomouce a Zlína, jejich zatraktivnění a zkvalitnění života v nich. Přispíváno bude také 

na činnosti, které se týkají veřejného transportu, sociální infrastruktury a fyzické revitalizace 

kraje. Jedná se o pomoc při obnově a budování infrastruktury a místních komunikací, 

                                                
38 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava, s. 131 - 132.
39 Tamtéž, s. 86,  
40 http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/rop-stredni-morava/1001703/ 
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a to výhradně s návazností na občanskou vybavenost a veřejná prostranství, jejich efektivnější 

využití, likvidaci nepoužívaných budov a ekologických přítěží, renovace, stavební úpravy 

a eventuální rozšíření stávajících staveb a efektivnější využití urbanizovaných prostor. 

Zároveň s předchozím bodem bude zabezpečována revitalizace městských částí, 

nevyužívaných anebo málo využívaných prostor, další podpora bude zaměřena na zvyšování 

kvality veřejných služeb, které se orientují na kvalitu života ve městech. V rámci sociální 

infrastruktury bude rozvíjena vzdělávací infrastruktura, dostupnost zdravotní péče 

a sociálních služeb, zájmových činností a všech aktivit provozovaných ve volné čase. Velmi 

důležitý bude nákup vybavení, technologický vývoj, kvalita služeb a úprava infrastruktury, 

to celé s ohledem na začlenění okrajových skupin společnosti, jako jsou například 

handicapované osoby. Bude podpořen rozvoj infrastruktury sociálních služeb a  rozvoj 

infrastruktury pro sociální integraci skupin obyvatel, kteří jsou ohroženi sociálním 

vyloučením tak, aby byla zaručena odpovídající dostupnost a kvalita poskytovaných služeb. 

Vzdělávací infrastruktura bude podpořena prostřednictvím modernizace vybavení škol 

tak, aby byly využívány moderní technologií a bylo poskytováno kvalitní vzdělání 

pro potřeby trhu práce. Podporovány budou aktivity vymezené v dlouhodobých regionálních 

cílech vzdělávání a vývoje vzdělávací soustavy, jsou to zejména projekty orientované 

na celoživotní vzdělávání a rozvoj komunitních  a oborových center. Přitom budou formovány 

předpoklady pro přípravu a nabídku odborníků pro hi-tech odvětví a nová strategická odvětví 

v množství, které uspokojí současnou poptávku a zároveň podnítí poptávku budoucí.

Ve zdravotnictví se bude podpora orientovat na zkvalitnění služeb, obstarání zdravotní 

techniky, programy zdravotní ochrany, efektivní hospodaření se zdroji a stavební úpravy 

nezbytné pro chod zdravotních zařízení spojené s nákupem nové zdravotní techniky. 

Integrovaný záchranný systém bude věnovat pozornost snaze o vyšší bezpečí obyvatel, 

předcházení rizikům a jejich řešení. Tento cíl má za úkol vylepšit krizového řízení a ochranu 

obyvatelstva v případě mimořádných událostí. Obnova brownfields (v současnosti 

nevyužívaná nebo špatně využívaná území, která mají rozvojový potenciál při zvolení jiného 

účelového využití – jedná se o území se zničeným fyzickým okolím a ekologickým zatížením, 

např. bývalé vojenské a průmyslové prostory, podpořeny budou projekty, ve kterých nebudou 

areály brownfields sloužit k průmyslovému využití) v urbanizovaných oblastech pro použitím 

na sociální infrastrukturu a revitalizaci bude schválena jedině v situaci, kdy je vlastníkem 

brownfields veřejný institut nebo je zde spojitost s využitím projektu PPP. 
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Specifický cíl 2. Zvýšení atraktivity, kvality života a služeb ve městech  

Strategie pro druhý cíl bude podporovat revitalizaci a zvýšení zajímavosti měst 

a kvality života v regionu soudržnosti Střední Morava. Pomoc bude směřována do fyzické 

revitalizace oblastí a sociální infrastruktury. Stejně jako v předchozím cíli bude podporována 

obnova a výstavba infrastruktury a místních komunikací a návazností na občanskou 

vybavenost a veřejná prostranství, jejich efektivnější využití, likvidace nepoužívaných budov 

a ekologických přítěží, renovace, stavební úpravy a možné rozšíření stávajících staveb 

a efektivnější využití urbanizovaných prostor. Tato podpora se nevěnuje stavbě ani úpravám 

komunikací II. a III. třídy ani místní dopravní infrastruktury, které se na ně navazují, 

to je obsahem Regionální dopravní infrastruktury. Fyzická revitalizace městských částí 

se bude provádět v městských jádrech, především v těch, která v důsledku nedostačující 

finanční pomoci v minulosti chátrají nebo neplnění poslání vztahující se na centrální území 

měst. Fyzické revitalizace budou také probíhat v ostatních městských částech 

s nedostatečným rozvojem, neplnících uspokojivě své poslání, areálech brownfields a dalších 

rozvojových oblastí ve městech. Ostatní aktivity tohoto specifického cíle jsou shodné 

s aktivitami Cíle 1. Zvýšení atraktivity a kvality života v regionálních centrech. Strategie bude 

stejně postupovat v oblasti sociálních služeb, školství, hi-tech odvětví, zdravotnictví 

a regeneraci brownfields.  

Specifický cíl 3. Zvýšení atraktivity a kvality života na venkově  

Tento specifický cíl má za úkol podporu rozvoje venkovských oblastí a činností , které 

povedou ke zvýšení kvality života v nich. Bude podpořena fyzická revitalizace kraje a rozvoj 

sociální infrastruktury. Stejně jako v předchozích cílech, i zde bude podporována obnova 

a výstavba infrastruktury, místních komunikací a návazností na občanskou vybavenost 

a veřejná prostranství, jejich efektivnější využití, likvidace nepoužívaných budov 

a ekologických přítěží, renovace, stavební úpravy a možné rozšíření stávajících staveb, 

efektivnější využití urbanizovaných prostor. Tato podpora se nevěnuje stavbě ani úpravám 

komunikací II. a III. třídy ani místní dopravní infrastruktuře, které na ně navazuje, toto 

je oblasti podpory spadající pod Regionální dopravní infrastrukturu. Budou podpořeny 

aktivity orientované na rozšiřování sociální infrastruktury, její modernizace, oprava, stavební 

úpravy, rozšiřování současných objektů, přeměna nepoužívaných prostor a staveb, nákup 

vybavení pro zvýšení kvality poskytovaných služeb, zavádění pokrokových technologií 

a využívání technologického vývoje při rozvoji a úpravě sociální infrastruktury s ohledem 

na začlenění marginalizovaných skupin společnosti, jako jsou například handicapované 
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osoby. „K posílení regionálních inovačních systémů zahrnujících spolupráci mezi všemi 

regionálními hráči v inovačním procesu bude také podpořeno budování infrastruktury 

a systémů, a to i v rámci aktivit a experimentů s vysoce inovačními a rizikovými pilotními 

projekty.“ Další aktivity tohoto specifického cíle jsou totožné s aktivitami Cíle 1. Zvýšení 

atraktivity a kvality života v regionálních centrech a Cíl 2. Zvýšení atraktivity, kvality života 

a služeb ve městech. Strategie bude vycházet ze stejné koncepce jako dvě strategie 

předcházející v oblasti sociálních služeb, školství, zdravotnictví a regeneraci brownfields.  

Specifický cíl 4. Zlepšení podmínek pro rozvoj malých a středních podniků zvýšením 

využitelnosti nemovitostí určených pro jejich podnikatelské aktivity  

Strategie 4. cíle se snaží o zlepšení okolností pro rozvoj malých a středních podniků

v regionu soudržnosti Střední Morava. Podpořena bude regenerace brownfields, která bude 

provedena pomocí revitalizace, stavebních úprav, investic do technické a dopravní 

infrastruktury a popřípadě i pomocí demolice.  

Oblast podpory Rozvoj regionálních center 

Podpora pro města, které vytváří regionální póly rozvoje (města nad 50 000 obyvatel), 

bude věnována výlučně pomocí integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) viz příloha III. 

Oblast podpory Rozvoj regionálních center bude přispívat zejména na aktivity spojené 

s fyzickou revitalizací a rozvojem kraje, provádění přípravy, realizace a koordinace 

integrovaných plánů rozvoje území a integrovaných projektů, budování technického a jiného 

vybavení oblasti a přeložek, opravy a budování infrastruktury, regionálních a účelových 

obslužných silnic, likvidace nepoužívaných budov a ekologických zatížení, obnova, stavební 

úpravy a rozšíření současných objektů, úpravy veřejných prostranství a hrubé terénní úpravy, 

sadba květin, přeměna neúčelně užívaných urbanizovaných prostor a jejich nové využití.

Aktivity zaměřené na rozvoj sociální infrastruktury jsou realizace přípravy, provádění 

a slaďování integrovaných plánů rozvoje území a integrovaných projektů, vzdělávací 

infrastruktura (mateřské, základní a střední školy a infrastruktura pro celoživotní vzdělávání), 

infrastruktura pro poskytování zdravotní péče, sociálních služeb, zájmových aktivit a aktivit 

prováděných ve volném čase, nákup výbavy vedoucí ke zkvalitnění poskytovaných služeb 

a technologický rozvoj, zkoušky a pilotní aktivity na posílení lokálních inovačních systémů, 

modifikace infrastruktury s přihlédnutím na integraci osob s handicapem a jiných ohrožených 

skupin společnosti, infrastruktura pro vyšší bezpečnost, předcházení rizikům a jejich 

eliminace.  
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Aktivity namířené na rozvoje veřejné dopravy, které jsou doplňkovou aktivitou 

a jejich uplatnění je v zónovém přístupu, jsou výstavba nových zastávek veřejné dopravy, 

stavební úpravy a opravy nevyhovujících zastávek, výstavba přestupních terminálů

integrované veřejné dopravy, modernizace a budování struktur městské hromadné dopravy

a nákup vybavení včetně pořízení dopravních prostředků i prostředků ekologických, úprava 

zastávek přístupových cest a vybavení tak, aby vyhovovalo potřebám handicapovaných osob, 

postupné zavádění moderních a ekologicky šetrných technologií ve veřejné dopravě.

Nevratná finanční pomoc je určena městům Olomouc a Zlín a ostatním subjektům, 

jejichž individuální projekty jsou součástí odsouhlaseného integrovaného plánu rozvoje 

města. Operace poskytující finanční pomoci jsou založeny na integrovaném plánu rozvoje 

měst a individuálních projektech předkládaných v rámci integrovaného plánu rozvoje měst. 

Oblast podpory Rozvoj měst 

Řídící orgán ROP Střední Morava může deklarovat výzvu pro integrovaný plán 

rozvoje měst stanovený pro města v této oblasti podpory. Tato výzva se týká území obcí 

s nejméně 5 000 obyvateli. 

Podporované aktivity zaměřené na fyzickou revitalizaci území jsou totožné 

s aktivitami podporovanými v oblasti podpory Rozvoj regionálních center.  

 Podporované aktivity zaměřené na rozvoj sociální infrastruktury jsou taktéž shodné 

s aktivitami podporovanými v oblasti podpory Rozvoj regionálních center.  

V rámci aktivit finančního inženýrství bude podpořena iniciativa Jessica, 

a to prostřednictvím nástrojů finančního inženýrství, provádění činností přípravy, realizace 

a uvedení do vzájemného souladu integrovaných plánů rozvoje území a integrovaných 

projektů. 

Příjemci jsou dle příslušných zákonů kraje a organizace jím zřízené nebo založené 

s výjimkou měst Olomouc a Zlín, obce s více než 5000 obyvateli, výjimku tvoří města 

Olomouc a Zlín, dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace a majitelé 

nemovitostí v památkových zónách výlučně v návaznosti na integrované projekty podané 

veřejným sektorem. Podpora je opět poskytována na individuální a integrované projekty 

ve formě nevratné finanční pomoci.  

Oblast podpory Rozvoj venkova 

Oblast podpory Rozvoj venkova je určena na rozvoj území obcí, které mají méně

než 5 000 obyvatel.  
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Oblast podpory Rozvoj venkova podporuje fyzickou revitalizaci území a rozvoj 

sociální infrastruktury, další cíle jsou identické s cíli předcházejících oblastí podpory.  

Finanční pomoc přijímají kraje a organizace, které zřizuje nebo zakládá, dobrovolné 

svazky obcí, obce s méně než 5 000 obyvateli, nestátní neziskové organizace a majitelé 

nemovitostí v památkových oblastech, ale jen v návaznosti na integrované projekty 

předkládané veřejným sektorem, všechny subjekty se musí řídit příslušnými zákony. Podpora 

je určená individuálním a integrovaných projektům a je ve formě nevratné finanční pomoci. 

Oblast podpory Podpora podnikání 

Aktivity prováděné v této oblasti podpory jsou stavební úpravy, popřípadě rozšíření, 

revitalizace a modernizace současných staveb určených pro podnikání v rámci brownfields, 

zlepšení infrastruktury průmyslových zón, odstranění nevyužívaných objektů a znovuoživení 

území. 

Podporu ve formě nevratné finanční pomoci přijímají malé a střední podniky 

respektive podnikatelské subjekty podle příslušného zákona na individuální a integrované 

projekty.41

3.2.3. Cestovní ruch 

Cestovní ruch se soustředí na úplné využití potenciálu tohoto oboru ve prospěch 

sociálně-ekonomického vývoj oblasti. V rámci prioritní osy Cestovní ruch budou projekty 

uskutečňovány na základě různých podpor. Projektům týkajícím se veřejné a podnikatelské 

sféry cestovního ruchu budou poskytnuty rozvinutější podoby podpory. Projekty v oblasti 

reklamy a vedení cestovního ruchu budou realizovány jako jednotlivé nebo integrované 

projekty. Záměrem je rozvíjet venkovské, městské, alternativní a lázeňské oblasti 

pro turistické účely.  

Globálním cílem této osy je zatraktivnění regionu soudržnosti Střední Morava, 

aby byl region zajímavější pro turistický ruch je nutné zkvalitněním jeho infrastruktury, 

poskytování informací, služeb a propagace.42

Tematické prioritní ose Cestovní ruch bude z ERDF přerozděleno 121,6 mil. EUR, 

což činí 18,5 % prostředků určených ROP Střední Morava.43

                                                
41 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava, s. 150. 
42 Tamtéž, s. 86 
43 http://www.strukturalni-fondy.cz/rop-sm 



27

Specifický cíl 1. Zvýšení atraktivnosti regionu zkvalitněním infrastruktury pro rozvoj 

cestovního ruchu na území s vysokou koncentrací infrastruktury a služeb  

Strategie pro tento specifický cíl se zaměřuje na souhrnný a ucelený rozvoj oblasti 

s potenciálem soustředěným do služeb a infrastruktury. Toto zaměření má za úkol přispět 

ke zvýšení přitažlivosti regionu pro účely soukromých kapitálových investic do rozšiřování 

služeb v turistickém ruchu, ten je primární podmínkou pro růst konkurenceschopnosti 

s následnou ekonomickou expanzí v dané lokalitě. Příspěvky budou alokovány do výstavby 

a kvality infrastruktury a informačních systémů pro turistické účely a podporu ekologie 

v cestovním ruchu. Podpořena bude výstavba komunikační sítě, objektů a prostorů

používaných pro účely cestovního ruchu. V regionech je nutné podporovat rozšiřování služeb 

cestovního ruchu. Také je nutné podporovat tvorbu, zkvalitňování a rozšiřování turistických 

služeb poskytovaných podnikateli.  

Specifický cíl 2. Zvýšení atraktivnosti regionu zkvalitněním infrastruktury pro rozvoj 

cestovního ruchu na území mimo vysokou koncentraci infrastruktury a služeb  

Specifický cíl dva je orientován na území, kde není rozvinutý soubor odvětví 

zajišťujících ekonomické a sociální systémové funkce a služby. Tento cíl podporuje aktivity 

uvedené ve Specifickém cíli 1 a také projekty, které podporují zvyšování atraktivity oblasti 

pro návštěvníky a využívání přírodního a kulturního dědictví.  

Specifický cíl 3. Rozvoj služeb v cestovních ruchu zajišťovaný podnikatelskými subjekty   

Třetí specifický cíl se soustřeďuje na soukromé subjekty a na rozkvět služeb 

v cestovním ruchu. „Zásadními koncepcemi pro všechny tři specifické cíle jsou Program 

rozvoje cestovního ruchu pro Olomoucký kraj a Program rozvoje cestovního ruchu 

pro Zlínský kraj.“ 

Specifický cíl 4. Zvýšení zájmu turistů o region podporované koordinovaným rozvojem 

a propagací produktů cestovního ruchu  

Strategie tohoto specifického cíle se bude týkat optimální spolupráce marketingu, 

expanze regionálních agentur v odvětví řízení cestovního ruchu a reklamy cestovního ruchu 

v regionu soudržnosti Střední Morava. V přírodních turistických lokalitách, kde působí 

veřejné, podnikatelské i neziskové subjekty, je třeba posílit, pomocí vzniku systému 

destinačního managementu, růst cestovního ruchu. 
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Oblast podpory Integrovaný rozvoj cestovního ruchu 

Integrovaný rozvoj cestovního ruchu je zaměřen na rozvoj oblastí, kde je vysoká 

koncentrace infrastruktury a služeb. Skutečně bude území vytýčeno v prováděcím dokumentu 

tak, že se nebude rozprostírat po území celého kraje. Jednotlivá území budou mít svůj 

integrovaný plán rozvoje území a budou řízena jedním předkladatelem (příloha IV.).  

Aktivity realizované v této oblasti jsou příprava, koordinace a provádění 

integrovaných plánů rozvoje území a integrovaných projektů, rozvoj a zlepšení infrastruktury 

pro aktivní trávení volného času a kulturně-poznávací formy turistického ruchu, lázeňství 

a výstavnictví, rozvoj a renovace sportovních prostor využitelných především pro účely 

turistického ruch, vytvoření společné soustavy turistických okruhů, navigačních tabulí 

a naučných stezek v oblastech vyhledávaných turisty, stavební úpravy kulturních 

a technických památek a kulturních zajímavostí se plánem využití  pro cestovní ruch. 

 Vybavení je podpořeno na základě uvedených aktivit i samostatně s ohledem 

na zkvalitnění poskytovaných služeb. Pomocí těchto aktivit lze podpořit tvorbu doplňkové 

nebo návazné infrastruktury cestovního ruchu, jedná se zejména o výstavbu komunikací 

směřujících k objektům cestovního ruchu, parkovišť a jejich propagace, ale jen v návaznosti 

na výše zmíněné aktivity.    

Příjemci podpory jsou kraje, dobrovolné svazky obcí, zájmové sdružení právnických 

osob, kde nejméně jedna právnická osoba, která je členem daného zájmového sdružení, je kraj

nebo krajem založená nebo zřízená právnická osoba s poslání rozvoje cestovního ruchu. Další  

subjekty, jejichž individuální návrh je součástí ratifikovaného integrovaného plánu rozvoje

území, vyjma příjemce podpory uvedené v oblasti podpory Podnikatelská infrastruktura 

a služby, statutární město Olomouc, dle příslušných zákonů. Podporovány jsou operace 

na základě integrovaného plánu rozvoje území a individuální projekty předkládané v rámci 

integrovaného plánu rozvoje území a to formou nevratná finanční pomoci.  

Oblast podpory Veřejná infrastruktura a služby 

“Tato oblast podpory je zaměřena na podporu aktivit mimo území s vysokou 

koncentrací infrastruktury a služeb, které budou podporovány v oblasti podpory 3.1.“ 

Aktivity realizované v této oblasti podpory jsou stejné jako aktivity realizované 

v Oblasti podpory Integrovaný rozvoj cestovního ruchu. Vybavení může být podpořeno 

i samostatně, ale pouze s přihlédnutím na zvýšení kvality poskytovaných služeb. Pomocí 

zmíněných aktivit lze podpořit tvorbu doplňkové nebo návazné infrastruktury České 
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republiky, a to prostřednictvím výstavby komunikací směřujících k objektům turistického 

ruchu, parkovišť a jejich propagace, ale jen v návaznosti na výše zmíněné aktivity.    

Nevratnou finanční pomoc na základě individuálních a integrovaných projektů

dle příslušných zákonů přijímají obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové 

organizace a zájmové sdružení právnických osob, kde je členem alespoň jedna právnická 

osoba, u které je zřizovatelem nebo zakladatelem kraj nebo jím zřízená právnická osoba 

se záměrem rozvoje cestovního ruchu. 

Oblast podpory Podnikatelská infrastruktura a služby 

Aktivity spojené s touto oblastí podpory jsou modernizace, výstavba nebo rozšíření  

stávajících kapacit ubytovacích zařízení, které si kladou za cíl zvýšení ubytovacího standardu, 

vylepšení a rozšíření stravovacích služeb a zařízení, „rozvoj infrastruktury pro incentivní 

a kongresovou turistiku a výstavnictví“, výstavba a renovace sportovních areálů využitelných 

hlavně pro účely cestovní ruch, stavební úpravy, rozšiřování a modernizace lázeňských 

objektů, stavební úpravy kulturních a technických památek a kulturních zajímavostí s cílem

využití pro turismus. Budování návazné infrastruktury a komplementárních služeb 

využitelných v rámci cestovního ruchu. Prostřednictvím těchto aktivit je možné podpořit 

tvorbu doplňkové nebo návazné infrastruktury cestovního ruchu, jedná se zejména o výstavbu 

komunikací směřujících k objektům cestovního ruchu a parkovišť. Vybavení může 

být s přihlédnutím ke zvýšení kvality poskytovaných služeb podpořeno i samostatně. 

Podnikatelským subjektům, kteří uskutečňují projekty v územích, definovaných v oblasti 

podpory Integrovaný rozvoj cestovního ruchu, bude zveřejněna specifická výzva pro podávání 

žádostí. V určený územích budou projekty navazovat na aktivity veřejného sektoru.  

Podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby) jsou dle příslušného zákona 

příjemci nevratné finanční pomoci, které je určena na individuální projekty.  

Oblast podpory Propagace a řízení 

Aktivity prováděné v oblasti podpory Propagace řízení jsou zřízení vedoucí soustavy

krajských agentur a partnerských sdružení, na kterém se podílí větší počet místních subjektů

soukromého a veřejného sektoru z odvětví cestovního ruchu. Aktivity přípravy, provádění 

a koordinace integrovaných projektů a integrovaných plánů rozvoje území. Doba působnosti 

vedoucí soustavy musí být minimálně 5 let po ukončení projektu. „Komplexní a jednotný 

marketing turistické destinace využívající různých způsobů komunikace“, na kterém se podílí 

větší počet veřejných i soukromých subjektů v dané lokalitě formou partnerství, formování 
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regionálních a nadregionálních výstupů cestovního ruchu, marketingová komunikace 

u nových i současných produktů cestovního ruchu, zavedení uniformního informačního 

a rezervačního systému a zavedení nebo rozšíření systémů kvality služeb turismu.

Příjemci jsou dle příslušných zákonů kraje, organizace jím zřízené nebo založené, 

zájmová sdružení právnických osob, kde je alespoň jedním členem kraj, jím založená nebo 

zřízená právnická osoba za účelem rozvoje cestovního ruchu. Peněžní podpora bude 

poskytnuta formou nevratné finanční pomoci na operace, zakládající se na individuálních 

a integrovaných projektech.44

3.2.4. Technická pomoc 

Technická pomoc je osou podpůrnou, která má za úkol přispívat k uskutečnění 

věcných, klíčových prioritních os, může být také velmi důležitá pro tvorbu a uskutečňování 

politik, které se úzce dotýkají veřejné správy a služeb na místní a regionální rovině. „Význam 

prioritní osy spočívá v podpoře aktivit zaměřených na implementační část a část zaměřenou 

na absorpční kapacitu.“ Činnosti vykonávané v rámci technické pomoci musí směřovat 

k vyšší informovanosti, nabývání nových znalostí, prohlubování dovedností a odborné praxe, 

které jsou nutné pro zpracování návrhů a plánů a  uskutečnění požadavků plynoucích 

z nařízení. Pro trvání a uspíšen reforem je velmi významný růst efektivity a kvality odvedené 

práce ve veřejném sektoru, a to především v oblasti ekonomické, sociální, zdravotní, 

vzdělávací, ekologie, spravedlnosti a zaměstnanosti.   

Globálním cílem čtvrté osy je zaručit adekvátní administrativní kapacity, účinnou 

správu a realizaci, poskytování informací, kontrolu, dozor a hodnocení ROP Střední 

Morava.45  

Tematické prioritní ose Technická pomoc bude přiděleno z ERDF 21,7 mil. EUR, 

to je 3,3 % všech prostředků určených ROP SM.46  

Specifický cíl 1. Zajištění podmínek pro úspěšnou implementaci ROP Střední Morava 

Strategie tohoto cíle bude naplněna prostřednictvím realizace a odpovídající kvality 

a kapacity implementačních soustav plánu. Adresátem technické pomoci je Regionální rada, 

která jako řídící orgán plní řadu úkolů vztahujících se na správu, monitoring, implementaci 

                                                
44 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava, s. 157 - 158. 
45 Tamtéž, 158 – 160. 
46 http://www.strukturalni-fondy.cz/rop-sm 
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a dohled nad prováděním ROP Střední Morava. Technická pomoc umožňuje Regionální radě

zajištění adekvátní administrativní výkonnosti a pořízení vybavení a specializovaných služeb, 

které jsou potřebné pro efektivní realizaci ROP Střední Morava. Zároveň pomocí 

prohlubováním kvalifikace pracovníků Úřadu Regionální rady upevňuje nezbytnou znalostní 

základnu. 

Specifický cíl 2. Zvyšování absorpční kapacity v regionu a zajištění úspěšného čerpání 

prostředků ze strukturálních fondů EU  

Strategií cíle dva zabezpečuje odpovídající absorpční kapacitu (způsobilost subjektů

v dané oblasti formovat a prezentovat projekty pro podání do ROP Střední Morava) 

a rozšíření kapacit vztahujících se na využitím pomoci. Bude podpořeno vzdělávání všech 

účastníků na všech územních úrovních a jejich zapojení do přípravy a do provádění programu 

i individuálních projektů. Informovanost a kvalifikace možných adresátů je velmi důležitá, 

z toho důvodu bude přikládán důraz jejímu zvyšování a to formou školení, kurzů, workshopů, 

seminářů, vytvořením internetových stránek, vydáváním publikací a brožur a poradenskou 

činností.

Oblast podpory Podpora řídících, implementačních a kontrolních úkolů řídícího orgánu 

V této oblasti budou podporovány aktivity zaměřené na efektivní řízení, monitoring, 

implementaci, realizaci a dozor nad ROP Střední Morava. Pod hlavní aktivity podpořené 

oblastí podpory spadají řízení a implementace, monitoring a hodnocení, kontrola a kontrolní 

systémy, podpora interního kontrolního systému, revize uskutečňovaná aktivit přímo na místě

a s tím spojené podávaní informací, kontrola zadávání veřejných zakázek, dohled 

nad předpisy pro udělení veřejné podpory, poskytování informací a publicita, nepostradatelné 

funkce finančního odboru ROP Střední Morava, nákup, rozvoj a udržování IT systémů

a počítačových monitorovacích systémů, příprava a vývoj lidských zdrojů.  

Příjemcem peněžních prostředků je dle příslušného zákona Regionální rada regionu 

soudržnosti Střední Morava jako řídící orgán ROP Střední Morava. Podpora bude poskytnuta 

ve formě nevratná finanční pomoci na individuální a integrované projekty.  

Oblast podpory Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu 

Činnosti vykonávané v této oblasti podpory musí bezprostředně směřovat k lepší 

informovanosti, nabývání nových vědomostí, schopností a odborné praxe, které jsou 

předpokladem pro vypracování plánů a projektů, plnění příslušných nařízení nebo jiných 
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aspektů rozvoje regionu. Aktivity realizované v oblasti podpory jsou příprava, provádění 

a slaďování integrovaných projektů a integrovaných plánů rozvoje území, organizování 

různých kurzů, školení, seminářů, workshopů, publikace brožur a dokumentů s návazností 

na programové období 2007 – 2013, reklama, zpracovávání a řízení integrovaných 

rozvojových plánů a projektů a individuálních projektů, rozvoj spolupráce, poradenská 

činnost a činnosti přímo navazující na programy týkající se absorpční kapacity z období   

2004 – 2006.  

Příjemcem finanční pomoci jsou podle příslušných zákonů Regionální rada regionu 

soudržnosti Střední Morava jako řídící orgán ROP Střední Morava, kraje, organizace jimi 

zřizované nebo zakládané a ostatní subjekty, u nichž je součástí individuálního projektu 

schválený integrovaný projekt, předložený kompetentním příjemcem. V rámci této podpory 

bude poskytnuta nevratná finanční pomoc na individuální a integrované projekty.47  

3.3. Financování ROP Střední Morava 

ROP Střední Morava financuje Evropský fond pro regionální rozvoj a částečně

ČR z veřejných zdrojů. Finanční plán ROP Střední Morava je vytvořen v návaznosti 

na přidělení prostředků cíle Konvergence, který je uveden v Národním strategickém 

referenčním rámci. Každý operační program má vymezenu maximální výši podpory 

pro financování prioritních os programu z veřejných rozpočtů ČR a z rozpočtu Evropské unie. 

Výše finanční podpory pro ROP Střední Morava je 657,39 mil. EUR (cca 18,54 mld. Kč), 

to je přibližně 2,46 % všech prostředků přidělených z fondů EU pro Českou republiku.48

Jednotlivé prioritní osy mohou být financovány výlučně z jednoho strukturálního fondu. 

EU poskytne ROP Střední Morava finanční intervenci nepřesahující 85% celkových veřejně

způsobilých výdajů. Hranice 85% je nejvyšší možná finanční účast EU. Řídící orgán 

zabezpečí, aby jakákoliv státní podpora, poskytnutá v rámci operačního programu 

ROP Střední Morava, byla přidělena v souladu s platnými procedurálními předpisy 

a s pravidly pro přidělování státní podpory. „Finanční toky mezi MMR, Regionální radou 

a příjemcem Vztah mezi MMR a Regionální radou je upraven Rozhodnutím o poskytnutí 

dotace vydaného MMR, dále ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech, a Metodikou finančních toků a kontroly.“49

                                                
47 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava, s. 160 - 161. 
48 http://www.rr-strednimorava.cz/uploads/publikace/ROP_brozura_final_tisk.pdf 
49 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava, s. 184. 
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ROP Střední Morava je primárně orientován na podporu investičních projektů, avšak 

na základě čl. 34, odst. 2 obecného nařízení je možné použít tzv. křížové financování.  

Křížové financování umožňuje čerpat finanční prostředky doplňkovým způsobem 

do limitu 10 % na prioritní osu, to znamená, že mohou být podpořeny aktivity patřící 

do oblasti pomoci z ESF, ale jen za předpokladu, že tento postup přímo souvisí s projektem 

a je nezbytný pro jeho uspokojivou realizaci. Aktivity pro křížového financování budou 

uváděny v soulad s jednotlivými vedoucími orgány operačních programů financovaných 

z ESF. „Při aplikaci křížového financování bude postupováno v souladu s „Pokyny 

pro křížové financování na programové období 2007 – 2013“ vydanými na národní úrovni 

tak, aby byla dodržena příslušná ustanovení nařízení ES.“50

                                                
50 Tamtéž, s. 186. 
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4. Aplikace vybraného projektu 

Vybraným projektem pro tuto kapitolu je Projekt Revitalizace prostoru bývalých 

kasáren - Hanácké náměstí v Kroměříži. Tento projekt byl realizován v období            

2/2009 – 7/2010 prostřednictvím dotací z Regionálního operačního programu Střední Morava, 

prioritní osy integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory rozvoj měst a podoblast 

podpory fyzická revitalizace území.

Hlavním záměrem projektu bylo zvýšit atraktivitu města Kroměříže pro práci, 

investice a také kvalitu městského života pomocí revitalizace území. Prostřednictvím 

revitalizace Hanáckého náměstí došlo k začlenění bývalého vojenského objektu do území 

města a jeho následnému využití pro konání různých akcí a aktivit.51  

4.1. Projekt Revitalizace prostoru bývalých kasáren - Hanácké náměstí v Kroměříži 

V Kroměříži zůstal po odchodu poslední vojenské posádky opuštěný areál 

(brownfield). Tento areálový komplex se skládal z bývalého vojenského nástupiště, které 

je v zástavbě mezi budovami vlastněnými městem a částečně soukromými i veřejnými 

subjekty. Postupně dochází k rekonstrukci komplexu a hledání jeho nového využití. Zmíněný 

brownfield neměl na okolí pozitivní vliv. Komplex kasáren těsně sousedí s centrem města, 

z toho důvodu je žádoucí rekonstrukce objektu, neboť špatný stav kasáren má bezprostřední 

dopad na pomalý rozvoj okolních aktivit. Bývalá kasárna separuje historické jádro města 

od sídlišť na kraji města, ve kterých žije velká část obyvatel Kroměříže. Jedná se o část města, 

kde se nachází sídliště Zachar I, Zachar II a rodinné domy. Hanácké náměstí je jakousi 

přirozenou spojnicí pro obyvatele. Denně tudy procházejí do práce, za koníčky nebo za svými 

povinnostmi, je to také průchozí prostor mezi centrem města, sídlištěm, kroměřížskou 

nemocnicí, psychiatrickou léčebnou a místním hřbitovem. S Hanáckým náměstím sousedí 

supermarket a nově zrekonstruovaná vojenská ubytovna, které bude fungovat jako domov 

pro seniory. 

Je evidentní, že toto místo si zasloužilo zapojení do infrastruktury Kroměříže.

Rekonstrukce Hanáckého náměstí má kladný vliv na spokojenost a komfort obyvatel města, 

bylo zde vytvořeno místo pro relaxaci i aktivní trávení volného času. Projekt přinesl oživení 

a zatraktivnění města pro možné investory. Tento prostor je umístěn v lokalitě, kde nelze 

                                                
51 MĚSTO KROMĚŘÍŽ. Finální verze žádosti (ROP-IP). Kroměříž, 2007. s. 2.  
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počítat s jeho ekonomickým výnosem. Z toho důvodu je náměstí využito ke zlepšení kvality 

městského života. To povede k rozvoji ekonomických aktivit.52

4.2. Cíl projektu  

Projekt Revitalizace prostoru bývalých kasáren - Hanácké náměstí v Kroměříži 

měl za cíl zatraktivnit město Kroměříže pro zaměstnání, investice a zvyšování kvality života 

pomocí revitalizace území.  

Vojenský areál byl typickým brownfiel neboli nevyužívaným prostorem. Tudíž 

muselo dojít k revitalizaci a jeho začlenění do prostoru města. Po začlenění je areál využit 

k novým aktivitám. Výsledkem revitalizace je Parkové náměstí s amfiteátrem, kterému 

dominuje fontána. Na náměstí se také nachází dětské hřiště, velké množství laviček a zeleně, 

také jsou zde vystavěny nové komunikace a na ně navazující parkovací místa. Zrevitalizované 

Hanácké náměstí nyní slouží k odpočinku, volnočasovým aktivitám anebo je jím možné projít 

do centra města.   

„V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava 

(dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední 

Morava výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj 

a obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblast podpory 2.2.1 Fyzická 

revitalizace území.“53

4.3. Cíle programu, prioritních os, oblasti podpory, specifické cíle 

Cílem programu je především dosažení vyšší ekonomické vyspělosti, zvýšení 

konkurenceschopnosti regionu a zvýšení životního standardu obyvatel. Cílem prioritní 

osy Integrovaný rozvoj a obnova regionu je zvýšení kvality života, atraktivity regionálních 

center v regionu soudržnosti Střední Morava, měst a obcí, zajištění hodnotné a dosažitelné 

sociální služby a výhodných subvenčních podmínek pro podnikání. Cílem oblasti podpory 

Rozvoj měst je zatraktivnění měst pro práci a investice a zlepšení kvality života ve městech 

pomocí investic do infrastruktury a znovuoživení území.54

                                                
52 MĚSTO KROMĚŘÍŽ. Finální verze žádosti (ROP-IP). Kroměříž, 2007. s. 5.  
53 MĚSTO KROMĚŘÍŽ. Vyhlášení výzvy. Kroměříž, 2007. s. 1. 
54 Tamtéž. 
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Specifické cíle projektu jsou : 

• znovuoživení bývalého vojenského nástupiště

• zatraktivnění dané lokality 

• začlenění území do urbanistického řešení města 

• nové využití prostranství 

• zlepšení kvality aktivit konaných ve volném čase 

• vytvoření místa pro setkávání všech generací 

Po rekonstrukci doplňuje Hanácké náměstí historický prostor města moderními prvky. 

Pomocí těchto moderních prvků dochází ke spojení aktivit různého typu a různých generací. 

Na zrevitalizovaném náměstí vzniklo hřiště pro děti, amfiteátr a volné prostranství, 

kde si mohou obyvatelé Kroměříže odpočinout u fontány nebo posedět pod stromy. Kolem 

náměstí také vznikla nová bezplatná parkovací místa. Prostor města byl doplněn o doposud 

chybějící víceúčelové parkové náměstí.55

Strategie pro dosažení cílů byla realizována prostřednictvím revitalizace území s více 

než 5 000 obyvateli, zlepšení kvality života ve městě a zajímavosti pro práci a investice. 

 Zvýšení atraktivnost města a kvalita života v něm bylo provedeno pomocí investic 

do fyzické revitalizace území. Fyzická revitalizace území spočívá v obnově a výstavbě

infrastruktury a regionálních komunikací, pouze v návaznosti na občanské vybavení a veřejné 

prostranství, likvidace nevyužívaných budov a ekologických přítěží, obnova a stavební 

úpravy urbanizovaných ploch a veřejných prostranství a jejich účelnější využití. Účelem 

je celková úprava veřejných prostranství v dané lokalitě, která zapříčiní zvýšení investic, 

zvláště podnikatelských subjektů.56

4.4. Realizace projektu  

Projekt byl realizován podle schváleného harmonogramu (viz příloha V.) za přispění 

celého projektového týmu, který měl 14 členů, a zdrojů vymezených ve studii proveditelnosti. 

                                                
55 http://www.mesto-kromeriz.cz/stranka.asp?kod=58&modul=projekty&map=2 
56 MĚSTO KROMĚŘÍŽ. Vyhlášení výzvy. Kroměříž, 2007. s. 1. 



37

Pro zajištění souvislé realizace a řízení byly personální funkce přiděleny 

osobám z řad zaměstnanců města Kroměříže (žadatele) a partnerských organizací.  

Z hlediska připravenosti projektu pro realizaci musela být provedena řada úkonů před 

samotným zahájením stavby bylo třeba vytvořit interní směrnice pro účtování projektů

z ROP a rozdělit příslušné postupy, bylo nutné zpracovat dokumentaci ke stavebnímu řízení 

a počkat na vydání územního rozhodnutí, až poté bylo možno zahájit stavební řízení. Před 

samotným podpisem smlouvy o financování musely být připraveny všechny potřebné 

podklady, např. materiály pro uzavření smluv určujících výlučné užívání prostoru městem 

po dobu, kdy je projekt udržitelný. Revitalizace Hanáckého náměstí se dotkla i dvou 

pozemků, jejichž majitelem není město Kroměříž, proto musela být vyřešena všechna 

vlastnická práva k pozemkům, tzn. že s těmito subjekty byla uzavřena smlouva o souhlasu 

s realizací stavby a následně o využívání žadatelem (tj. městem Kroměříž) po dobu 

udržitelnosti projektu.   

Pro plynulé financování projektu ze strany žadatele byl projekt rozdělen do čtyř etap. 

Realizace projektu se dělí do tří fází – přípravné, realizační a provozní.57

Přípravná fáze projektu  

V přípravné fázi projektu muselo být zabezpečeno velké množství prací nutných 

pro předložení projektové žádosti včetně nezbytných příloh.  

Revitalizace Hanáckého náměstí byla odsouhlasena Radou města Kroměříže. „Návrh 

finanční podpory aktivit města Kroměříže z prostředků fondů Evropské unie v období       

2007 – 2013." Poté, co město definitivně rozhodlo o revitalizaci Hanáckého náměstí,  bylo 

nutné sjednotit budoucí podobu projektu. Konečná podoba realizace Hanáckého náměstí byla 

navrhnuta 19. června 2007 na veřejném jednání. Městský úřad Kroměříž vypracoval studii 

urbanisticko – výtvarné podoby Hanáckého náměstí, dokumentaci pro územní a stavební 

řízení a provádění stavby.  

Zastupitelstvo města Kroměříž schválilo na základě kalkulace investičních nákladů

na provedení projektu jeho dofinancování za předpokladu, že bude podpořen z Regionálního 

operačního programu Střední Morava. Projektovou žádost se všemi nezbytnými přílohami 

zpracoval Městský úřad spolu s Kroměřížskou rozvojovou kanceláří o.p.s., zpracování studie 

proveditelnosti bylo zadáno externímu dodavateli.  

                                                
57 MĚSTO KROMĚŘÍŽ. Finální verze žádosti (ROP-IP). Kroměříž, 2007. s. 6. 
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Realizační fáze projektu 

Realizační fáze projektu probíhala od května 2008 do konce června 2010. V této fázi 

projektu proběhlo výběrové řízení dodavatele stavebních prací a se zvoleným dodavatelem 

byla podepsána smlouva, poté se začaly realizovat stavební práce. Došlo k výstavbě

inženýrských sítí a posléze k vybudování parkového náměstí. Návrh Hanáckého náměstí 

vychází z osově symetrického pojetí. Kolem celého náměstí bude vystavěna obslužná silnice 

a parkoviště pro motorová vozidla. Hlavním elementem prostranství je fontána, dalším 

nápadným prvkem je vyvýšená dětská hrací plocha a amfiteátr. Amfiteátr uzavře celé 

prostranství. Na náměstí je stromořadí, které ohraničuje jednotlivé plochy.

„V prostoru náměstí budou využity čtyři základní typy zpevněné plochy: 

• dlažba z přírodního kamene a mozaiky  

• živičný asfaltový povrch bude použit na obslužných komunikacích 

• pískové mlatové povrchy budou řešeny v centrální části a budou navazovat 

na fontánu, hřiště a amfiteátr 

• travnaté plochy pak doplní jednak středovou část a také obvod náměstí; stromy 

pak budou vysázeny v ploše náměstí a rovněž rozčlení odstavná parkovací stání“58

Během celé realizační fáze projektu Rada projektu společně s monitorovacím týmem 

řídili a monitorovali projekt, dohlíželi na uskutečňování aktivit dle odsouhlaseného 

harmonogramu a finančního plnění rozpočtu projektu. Projektový tým a Rada projektu 

vypracovali etapové zprávy. Odchylky od podmínek sepsaných ve smlouvě, byly 

projednávány s gestorem projektu. Po celou dobu realizační fáze byl projekt propagován 

letáky, drobnými propagačními předměty, informačními tabulemi a informacemi 

zveřejněnými na webových stránkách města Kroměříže.

Provozní fáze projektu 

Provozní fáze projektu započala po završení realizační fáze. Tato fáze probíhá 

od července 2010. V prvním roce provozní fáze projektu se uskutečňují činnosti, které mají 

za úkol přispívat k naplnění rozhodujících ukazatelů projektu.

                                                
58 MĚSTO KROMĚŘÍŽ. Finální verze žádosti (ROP-IP). Kroměříž, 2007. s. 7. 
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Vznik pracovních míst – Pracovní místa byla vytvořena tři, jedno pro pracovníka 

údržby obslužných prostor a dvě pro ostrahu Hanáckého náměstí a prostoru v okolí. 

Pracovník obslužných prostor byl zapojen do soustavy městské policie, ta je organizační 

složkou Města Kroměříže. Pracovník údržby obslužných prostor se bude starat o dohled 

nad náměstím, vybavením veřejného WC, místa pro péči o děti atd. Tato místa jsou 

provozována v sousedním Klubu Velehradská. Tímto způsobem je zajištěno příjemné trávení 

volného času návštěvníků Hanáckého náměstí. 

Místní šetření – Pro splnění monitorovacích indikátorů bylo provedeno místní šetření. 

Příkladem monitorovacích indikátorů může být počet uživatel, kteří mají užitek revitalizace 

území, zvýšení počtu udržitelných podniků nebo organizací v dané lokalitě a zlepšení

přitažlivosti podpořených měst a obcí.  

Údržba – Údržbu veřejného prostranství a mobiliář zajišťovaly po celou dobu 

realizace projektu Kroměřížské technické služby, Správa majetku města Kroměříže, partneři 

projektu a vybraní dodavatelé. Tyto subjekty budou zajišťovat údržbu i po skončení doby 

udržitelnosti 

Kulturní a společenské akce – Na zrekonstruované Hanácké náměstí se přemístilo 

z neodpovídajících míst konání různých forem společenských a kulturních akcí. Pořadatelem 

těchto akcí jsou město Kroměříž (žadatel), neziskové organizace a neformální skupiny. 

Po skončení fyzické realizace nastala provozní fáze, o které budou v průběhu užívání 

pravidelně vypracovávány zprávy.59

4.5. Aktivity spojené s projektem, výstup projektu a cílové skupiny  

Vazba na jiné aktivity a projekty - Projekt navazuje na cíle týkající se zvýšení 

atraktivity města pro obyvatele a návštěvníky, podnikatelské subjekty a zlepšení života 

obyvatel spolu s přispěním ke zlepšení podmínek vedoucích k rozvoji podnikání, splnění 

těchto cílů si stanovilo vedení města Kroměříže. 

Projekt revitalizace Hanáckého náměstí je jedním z mnoha projektů týkajících 

se renovace a hledání nového využití pro stávající vojenské komplexy. Nedaleko nového 

Hanáckého náměstí se nachází zrevitalizované území bývalého barákového tábora, 

kde v brzké době započne výstavba nových rodinných domů. Z dřívější vojenské ubytovny 

                                                
59 MĚSTO KROMĚŘÍŽ. Finální verze žádosti (ROP-IP). Kroměříž, 2007. s. 7 - 8. 
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je nyní dům pro seniory. Ve městě byla zrekonstruována chátrající budova, která je nyní 

užívaná archivem Muzea Kroměřížska, také byla obnovena hasičská zbrojnice.  

Bývalý posádkový dům armády (hlavní budova komplexu), který se nalézá na okraji 

Hanáckého náměstí prošel rozsáhlou rekonstrukcí. V rámci rekonstrukce došlo k opravě

střechy, venkovní omítky a k sanaci krovů. Finanční prostředky pro rekonstrukci 

posádkového domu poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR z dotačního programu 

„Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití.“ Celkový rozpočet dosáhl 

částky 12,7 mil. Kč. 

V okolí náměstí jsou soukromé i veřejné subjekty přispívající na nové funkce objektu 

a jeho včlenění do města. Podstatné je, že zanikl Brownfield nacházející se na okraje 

historického centra města. 

Výstup projektu - Výstup projektu má pozitivní vliv na okolí náměstí. Díky 

revitalizaci území o rozloze 1,87 ha se Hanácké náměstí otevřelo veřejnosti. Dalším kladem 

je vytvoření tří pracovních míst, z toho jedno pracovní místo je vytvořeno pro pracovníka 

údržby obslužných prostor a ostrahu náměstí budou zajišťovat dva pracovníci. Kolem náměstí 

je umístěno 100 míst k parkování. Dopravní infrastrukturu zajišťuje nových 543 metrů silnic, 

pro chodce 810 metrů chodníků. Nově upravené a zrevitalizované území slouží ke konání 

různých druhů společenských a kulturních akcí. 

Cílové skupiny projektu - Cílovými skupinami, na které je projekt zaměřen 

jsou rodiny s malými dětmi, senioři, děti, mládež a osoby trvale nebo přechodně žijící 

v Kroměříži. Po úpravách byl na Hanáckém náměstí vybudován bezpečného prostor, který 

je využíván pro konání rozličných kulturních a společenských akcí, prostřednictvím těch akcí 

dochází i k důležitým mezigeneračním setkáním.  

Realizované náměstí, amfiteátr a hřiště byly navrhnuty jako bezbariérové, tudíž 

jej mohou bez obav využívat handicapované osoby. Vzhledem k tomu, že je Hanácké náměstí 

umístěno nedaleko centra měst, blízko nemocnice, domova pro seniory a Květné zahrady 

je navštěvováno především seniory a zdravotně postiženými občany, kteří zde tráví většinu 

čas odpočinkem a relaxací.60

                                                
60 MĚSTO KROMĚŘÍŽ. Finální verze žádosti (ROP-IP). Kroměříž, 2007. s. 2, 6, 9, 48. 
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4.6. Financování projektu 

Rozdělení finanční zdrojů pro Regionální operační program Střední Morava 

ze strukturálních fondů Evropské unie vycházející z jednání Ministerstva pro místní rozvoj. 

Finanční alokace pro regionální operační programy byla určena ve výši 18 % z globálních 

alokací přidělených České republice na cíl Konvergence.61  

Projekt byl financován dle pravidel financování Operačního programu Střední 

Morava. Revitalizace Hanáckého náměstí byla financována pomocí dotace Regionální rady. 

Dle schváleného rozpočtu měly být celkové výdaje na revitalizaci ve výši 31 926 406,- Kč. 

Avšak v průběhu rekonstrukce došlo ke zvýšení nákladů na stavební části stavby. Z toho 

důvodu bylo město Kroměříž nuceno zbylou část dofinancovat z vlastních zdrojů.  

 ROP Stření Morava schválil městu Kroměříž dotace ve výši 24 mil. Kč. Z těchto 

24 mil. Kč. přibližně 22,68 mil. Kč bylo z prostředků EU. Vlastní zdroje žadatele tvořily 

částku 7 926 406 Kč. Po přepočtení na procenta zjistíme, že se Evropská unie podílela 

na financování projektu 75,17 % a město Kroměříž 24,83 %.62   

Po změnách byla výše celkových nákladů vynaložených na revitalizace prostoru 

38 287 631,- Kč. Dotace poskytnutá z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední 

Morava činila 23 831 164,- Kč. Financování z vlastní zdroje města Kroměříže muselo 

být navýšeno ze 7 926 406,- Kč na 14 456 467,- Kč.63

Tab. 4.1. Přehled financování projektu

Celkové prostředky na 

krytí nezpůsobilých výdajů

Procenta z celkových 

nákladů
Celkové způsobilé 

investiční výdaje    
31 926 406,00 - 

Celkové způsobilé 

neinvestiční výdaje   
0,00 - 

Veřejné prostředky  7 926 406,00 24,83 

Dotace z rozpočtu RR   24 000 000,00 75,17 

- z toho EU     22 681 282,58 71,04 

Celkové veřejné prostředky 31 926 406,00 100,00 

Zdroj: Finální verze žádosti (ROP-IP), vlastní zpracování 

                                                
61 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava, s. 213. 
62 MĚSTO KROMĚŘÍŽ. Finální verze žádosti (ROP-IP). Kroměříž, 2007. s. 44. 
63 http://www.mesto-kromeriz.cz/stranka.asp?kod=58&modul=projekty&map=2 
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4.7. Publicita projektu  

Každý příjemce podpory je povinen informovat veřejnost, o spolufinancování projektu 

z fondů Evropské unie. Konkrétní pravidla pro způsob označení zařízení, staveb a jiných

výstupů projektu jsou definována v Metodickém pokynu Publicita.64

Publicitou projektu se rozumí nutnost označení projektu informační cedulí v momentě

zahájení fyzické realizace, všechny dokumenty, které jsou publikovány musí být označeny 

logem a po skončení fyzické realizace musí být před objektem minimálně po dobu 

udržitelnosti projektu instalována pamětní deska. Pamětní deska musí mít trvanlivou formu, 

tzn. že musí být vyrobena z leštěného kamene, skla, plastu nebo jiných trvanlivých materiálů

a musí informovat o finanční spoluúčasti ROP Střední Morava.65  

Publicita projektu Revitalizace prostoru bývalých kasáren byla zajištěna, v souladu 

s pravidly a nařízeními EU dle metodického pokynu Publicita k výzvě č. 02/2007. 

V investiční fázi byl projekt označen billboardem, na kterém byly povinné náležitosti 

a po skončení projektu byla na viditelné místo instalována bronzová pamětní deska. V této 

fázi byly také vyrobeny drobné propagační předměty, jako trička, bloky, propisky apod., které 

byly rozdávány při příležitosti otevření zrekonstruovaného Hanáckého náměstí cílovým 

skupinám. Projekt byl propagován ve všech fázích. „V předinvestiční fázi byla vydána tisková 

zpráva městem Kroměříží o přípravě projektu "Revitalizace prostoru bývalých kasáren -

Hanácké náměstí v Kroměříži", který se bude ucházet o podporu z Regionálního operačního 

programu NUTS II Střední Morava.“ V investiční fáze projektu vydávalo město Kroměříž 

tiskové zprávy o jeho průběhu realizace. Ve fázi provozu poskytuje město informace o konání 

akcích na webových stránkách města a v místním tisku.66  

4.8. Partneři projektu 

Partnery města Kroměříže při projektu Revitalizaci Hanáckého náměstí byli Mateřské 

centrum Klubíčko, o.s., Sdružení přátel výtvarného umění Kroměřížska, o.s., Kroměřížské 

technické služby, s.r.o., Správa majetku města Kroměříže.  

Mateřské centrum Klubíčko a Sdružení přátel výtvarného umění Kroměřížska 

o.s. se podíleli na předinvestiční fázi projektu a na přípravě partnerské smlouvy. 

                                                
64 http://www.rr-strednimorava.cz/pro-prijemce/pravidla-publicity 
65 Metodický pokyn - PUBLICITA V 13 MP P 7.1. 2009. s. 6. 
66 MĚSTO KROMĚŘÍŽ. Finální verze žádosti (ROP-IP). Kroměříž, 2007. s. 50. 
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Obě organizace budou v provozní fázi projektu spolupracovat na vytváření harmonogramu 

konaných akcí a budou se věcně i organizačně starat o konání společenských a kulturních 

akcí.  

Po uplynutí doby udržitelnosti projektu se předpokládá, že tyto organizacemi budou 

využívat prostor a možnosti Hanáckého náměstí pro prezentování vlastních aktivit pro širokou 

veřejnost i své příznivce.  

Kroměřížské technické služby, s.r.o. spolupracovaly s městem Kroměříží také 

již od předinvestiční fáze projektu, poskytovaly data pro finanční část studie proveditelnosti 

a zároveň byly v této oblasti konzultantem. V provozní fázi projektu zodpovídají 

KST za údržbu veřejného osvětlení. Po skončení udržitelnosti projektu bude veřejné osvětlení 

přepsáno na Kroměřížské technické služby, které jej budou i nadále spravovat.

Správa majetku města Kroměříže spolupracovala s městem Kroměříž také 

od předinvestiční fáze projektu a také spolupracovala při přípravě partnerské smlouvy. Správa 

majetku města Kroměříže byla stejně jako KTS poskytovatelem dat pro finanční část studie 

proveditelnosti a konzultantem této problematiky a veškeré další dokumentace. V provozní 

fázi projektu bude organizace zodpovídat za správu fontány. Uplynutím doby, po kterou 

je projekt udržitelný přechází vlastnictví fontány na Správu majetku města Kroměříže, 

ta se bude i nadále starat o provoz a fungování fontány. 

Všichni uvedení partneři mají zkušenosti s čerpáním intervencí z různých zdrojů.67

4.9. Udržitelnost projektu 

„Udržitelnost je doba, po kterou musí příjemce podpory udržet výstupy projektu.“ 

K zachování výstupů projektu se adresát subvence zavazuje ve smlouvě o financování. 

Ve smlouvě o financování je operačním programem blíže specifikována doba udržitelnosti 

projektu. Výsledný efekt projektu musí být zachován nejméně pět let, ode dne, kdy byla 

skončena fyzické realizace projektu. Udržitelnost projektu je upravena v souladu 

s článkem 57 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Udržení kvality výstupů a jejich realizace 

mohou kontrolovat příslušné instituce. Pokud žadatel nedostojí závazku udržitelnosti projektu 

může být v mezní situaci vyzván k navrácení části či celé dotace. Jestliže nastane v projektu 

zásadní změna, která bude mít vliv na povahu projektu nebo výsledek činnosti, anebo 
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umožňuje jakékoli firmě nebo veřejnému orgánu nevhodnou výhodu, členský stát musí tyto 

změny oznámit Komisi a pokračovat dle článku 98 Nařízení Rady 1083/2006.68

Udržitelnost projektu Revitalizace prostoru bývalých kasáren - Hanácké se dělí 

na udržitelný rozvoj ve fázi realizační a provozní.  

Udržitelnost v realizační fázi 

O dotaci žádalo město Kroměříž, které je zároveň i investorem. Za poslední čtyři roky 

město vynaložilo na investiční akce ročně více než 100 mil. Kč. Z toho plyne, že Kroměříž 

je stabilním žadatelem a má zkušenosti s realizací investičních akcí. Projekt realizace 

Hanáckého náměstí byl dlouhodobým cílem a byl podporován téměř všemi členy 

zastupitelstva. Potenciálním rizikem byl problém volby dodavatele stavebních prací. Výběr 

dodavatele proběhl jako veřejná soutěž v souladu s pravidly ROP a se zákonem 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách. Tímto způsobem došlo k vyloučení rizika nevhodné volby dodavatele 

stavebních prací. Město Kroměříž má jako žadatel o dotaci dostatek zkušeností 

i kvalifikovaných odborníků. Zkušenosti a kvalifikace jsou u tak velkého projektu obrovským 

přínosem, jelikož umožňují včasné rozeznání možných ohrožení, a tím pádem přijetí  

odpovídajících opatření. Prostřednictvím pravidelných kontrol a porad bude umožněna zpětná 

vazba v oblasti evaluace běhu realizace projektu. Zpětná vazba musí být prováděna takovým 

způsobem, aby byly zajištěna vypovídací schopnost všech potřebných indikátorů v daném 

časovém úseku.   

Udržitelnost v provozní fázi  

Projekt je konstruován jako neziskový, proto se jeho přínosy pro město nedají 

kvantifikovat. Zrevitalizované náměstí kladným způsobem ovlivní socioekonomické dopady, 

především spokojenost obyvatel, zlepšení bezpečnosti, včlenění nevzhledné oblasti 

do prostoru měst a její nové využití a pravděpodobnost sebeuplatnění cílových skupin. 

Všechna vyjmenovaná pozitiva budou dostatečnou odměnou. Samotný provoz bude 

zajišťovat město Kroměříž jako žadatel a jeho partneři. Žadatel se postará o údržbu veškerých 

ploch a mobiliáře pomocí svých dodavatelů. Náklady na údržbu a jiné výdaje na provoz 

budou zakomponovány do rozpočtu města a splaceny z provozních prostředků. Město 

Kroměříž je odpovědné za obnovení majetku opatřeného s přispěním projektu v situaci, kdy 
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by byl majetek poškozen nebo zničen. Partneři projektu zajistí stálou péči o Hanáckého 

náměstí a jeho fungování včetně servisu fontány a osvětlení ulic náměstí.69

4.10. Zhodnocení projektu  

 Hlavním cílem projektu bylo zvýšení ekonomické vyspělosti, zvýšení 

konkurenceschopnosti regionu a zvýšení životního standardu obyvatel.  

Po revitalizaci se Hanácké náměstí stalo oblíbeným místem pro odpočinek, aktivní 

trávení voleného času a relaxaci. Z bývalého vojenského areálu se vyklubal multifunkční 

prostor pro konání koncertů a jiných společenských akcí, které jsou hojně navštěvovány. 

V minulém roce se zde konalo několik koncertů pro mládež Young Summer Days, na letošní 

jaro se chystá 2. ročník - Sportovního dne na kolečkách. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o poměrně klidnou část města využívají náměstí především matky s dětmi a senioři. 

Prostranství bylo nepochybně zatraktivněno a nyní láká veřejnost i turisty (viz příloha VII.).  

Projekt byl financován z Operačního programu Střední Morava. Celý projekt závisel 

na získání dotace z ROP. Jelikož je město Kroměříž zkušeným žadatelem a má dost 

kvalifikovaných pracovníků, nebyl problém dotaci ze strukturálních fondů získat. Dotace byla 

poskytnuta ve výši 24 mil. Kč. I když v průběhu realizace stavby došlo k navýšení částky 

na stavební práce město Kroměříž nezaváhalo a dofinancovalo zbylou částku ze svého 

rozpočtu. I přes fakt, že je projekt neziskový, svým působením na posílení turismu bude 

mít vliv na zvýšení příjmů města.

Celý projekt je navržen jako bezbariérový, se spoustou míst k odpočinku. 

Bezbariérový je také amfiteátr a dětské hřiště. Z výše uvedeného je zřejmé, že na Hanáckém 

náměstí byly vytvořeny takové podmínky, aby se mohli setkávat všechny cílové skupiny 

bez ohledu na jejích zdravotní stav nebo sociální vyloučení. K tomuto faktu přispěje 

i to, že  je projekt neziskový. Má za úkol podpořit integrační aktivity města a jeho okolí. 

Od organizátorů nebude vybíráno nájemné, tudíž nebudou vybírat od účastníků akcí vstupné 

anebo jen symbolické. Tento fakt zlepší ekonomickou dosažitelnost konaných akcí 

pro účastníky ze sociálně slabších vrstev a ti nebudou vyřazeni ze společenského života 

města. Projekt vytvořil dost rovných příležitostí pro všechny. Odměnou bude především 

spokojenost obyvatel a návštěvníků akcí, pozitivní ovlivnění socioekonomických dopadů

a seberealizace cílových skupin. Nové Hanácké náměstí vytváří vhodné podmínky pro aktivní 

                                                
69 MĚSTO KROMĚŘÍŽ. Finální verze žádosti (ROP-IP). Kroměříž, 2007. s. 48. 
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trávení volného času nebo relaxaci bez ohledu na zdravotní, sociální anebo ekonomické 

překážky uživatelů náměstí.70

                                                
70 MĚSTO KROMĚŘÍŽ. Finální verze žádosti (ROP-IP). Kroměříž, 2007. taktéž http://www.mesto-
kromeriz.cz/uvod.asp?modul=obcan 
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5. Závěr 

Cílem bakalářské práce byla aplikace vybraného operačního programu financovaného 

ze strukturálních fondů EU v programovém období 2007 -2013. 

Druhá kapitole se zabývá strukturálními fondy jako nejdůležitějšími finančními nástroji 

Evropské unie, pro snižování rozdílů a subvenci hospodářské a sociální soudržnosti. Pomocí 

intervencí strukturálních fondů jsou v členský zemích EU a jejich regionech snižovány 

rozdíly v ekonomické úrovni. V současné době se EU zaměřuje na politiku hospodářské 

a sociální soudržnosti a na změny ekonomické a sociální situace. Tuto snahu podporují 

dva strukturální fondy, Evropský sociální fond a Evropský fond regionálního rozvoje. Dalším 

velmi významným fondem je Fond soudržnosti, který stojí mimo strukturální fondy EU. 

Pomocí těchto fondů a jiných nástrojů se snaží EU zprostředkovat svým občanům, firmám 

a ostatním subjektům pozitiva plynoucí z členství v Evropské unii.  

Třetí kapitola se věnuje analýze Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava. 

Realizace projektů podporovaných z ROP Střední Morava je důležitá pro posílení 

konkurenceschopnosti, celkové zvýšení dynamiky regionu a komparace ekonomického tempa 

s ostatními regiony v ČR. Region Střední Morava patří k nejslabším regionům v České 

republice a pro srovnání ekonomického tempa musí ujít ještě dlouhou cestu. V regionu 

je nutná restrukturalizace značné části ekonomických odvětví a změny v infrastruktuře, 

k čemuž mu dopomohou intervence ze strukturálních fondů zprostředkované regionálním 

operačním programem. Po provedení těchto změn má region velkou šanci na prosperující 

budoucnost.  

Čtvrtá kapitola je věnována projektu Revitalizace prostoru bývalých kasáren - Hanácké 

náměstí v Kroměříži. Hlavním cílem revitalizace bývalého vojenského areálu bylo jeho 

začlenění do prostoru města a zatraktivnění města Kroměříže pro práci, investice a  kvalitu 

městského života. V rámci revitalizace se rozšířila i parkovací místa ve městě, kterých 

je v dnešní moderní době nedostatek. ROP Střední Morava nepřímo podporuje i rodičovství. 

Vznikem nového prostoru došlo k rozšíření možností trávit volný čas s malými dětmi 

v příjemném prostředí. Výsledkem revitalizace je oblast, která svým vzhledem a polohou láká 

jak místní obyvatele, tak návštěvníky tohoto krásného městka k posezení, odpočinku, 
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relaxaci, ale i k aktivnímu trávení volného času. Při pohledu na tryskající fontánu se člověk 

zasní a rád zapomene na problémy všedního dne.  

Z práce vyplývá, že se město Kroměříž stará o rozvoj města a spokojenost místních obyvatel 

a návštěvníků.  
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