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Abstrakt

Diplomová práce eší možnosti externího financování prost ednictvím dotací. V teoretické

ásti se zabývá obecnou charakteristikou Evropských fond a také problematikou Regionální

politiky EU. 

V praktické ásti se práce zam uje zejména na podmínky pro získání dotací v rámci

Regionálního opera ního programu Moravskoslezsko, analyzuje hlavní problémy, nedostatky

a kritické faktory, které byly zaznamenány z dosud p ijatých žádostí o dotace. Dále popisuje

obecný postup získávání dotací a na záv r jsou zde uvedeny návrhy na zlepšení.

Cílem práce je seznámit s postupy k úsp šnému vy ízení dotace, definovat jednotlivé fáze

celého projektu, upozornit na chyby, které byly dosud zaznamenány a navrhnout vhodná

ešení na zlepšení.

Abstract

Thesis deals the possibilities of external funding through grants. In the theoretical part deals

with the general characteristics of European funds and the problems of EU regional policy.

The practical part focuses on requirements of getting grants under the Regional Operational
Programme Moravskoslezsko, analyzes the main problems, shortcomings and critical factors, that
have been recorded yet from received requests for grants. Thesis describes the general process of
getting grants and finally the proposals for improvement. Objective is to apprise of the procedures for
the successful execution of grant, define individual phases of the project, attention to errors, that have
been recorded and suggest appropriate solutions to imrove.

Klí ová slova: Dotace, zpracování projektu, financování, Regionální politika Evropské

unie

Keywords: Grant, processing project, financing, EU regional policy
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1. Úvod

Téma možnosti externího financování prost ednictvím dotací jsem si vybrala z toho d vodu,

že již n kolik let pracuji na M stském ú adu v Jablunkov a pojem „dotace” je zde stále

ast ji používán a erpání dotací se stává jakousi samoz ejmostí v souvislosti s možnou

realizací nejr zn jších nových projekt , služeb, rekonstrukcemi i opravami budov, škol nebo

místních komunikací v Jablunkov .

Obec, jakožto územn správní celek, má možnost investic a výdaj pouze v rámci svého

schváleného rozpo tu, na který bohužel doléhají vládní a legislativní zm ny, které byly

v poslední dob stále výrazn jší a negativn jší. Na stran p íjm figurují p íjmy da ové

a neda ové, transfery a dotace a úv ry a p j ky, které je nutné ú eln a efektivn využívat

hlavn k užitku ob an , v rámci politického programu zvolených zastupitel .

Proto zejména s ohledem na spokojenost a pot eby ob an využívají obce k pokrytí r zných

investic možnosti erpat na r zné projekty dotace.

eská republika svým vstupem do Evropské unie dne 1. kv tna 2004 otev ela podnikatel m,

ve ejným a státním sektor m, široké možnosti erpání finan ních prost edk Evropské unie. 

Svou pomoc nabízí prost ednictvím fungování regionální politiky Evropské unie, která se

snaží o snížení ekonomické nerovnosti mezi jednotlivými regiony a podporu aktivit r zných

právních subjekt . Pro každé tyto potencionální zájemce však stanoví jasná pravidla, která je

pot eba splnit.

Do doby vstupu do Evropské unie bylo možné erpat finan ní prost edky formou dotací

 z ministerstev eské republiky a n kolika málo organizací, které jsou ovšem také pod

záštitou ministerstev.

Každý projekt, který chce obstát v množství p edkládaných projekt , musí mít vždy jasn

stanovené cíle, cílovou skupinu uživatel a rozpo et a také zde musí být uvedeny p ínosy
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projektu, které by m ly svou formulací a doloženými skute nostmi zaujmout a p esv d it

k p iznání dotace. 

Cílem mé práce je na p íkladu M sta Jablunkov zhodnotit p ístup m sta k využívání erpání

dotací a sestavit návrh metodiky, jak správn postupovat a jakým zásadním chybám by se

m ly m sta, o podobné velikosti jako je Jablunkov, na základ dosud zjišt ných chyb

vyhnout.

Seznamuji s jednotlivými kroky, jak správn postupovat ve snaze získat dotace, definuji

jednotlivé fáze celého projektu, snažím se upozornit na význam p ípravy projektu

a zpracování projektového zám ru, prosp šnost a významnost innosti konzultant regionální

rady MSK, která znásobuje pravd podobnost úsp šného schválení projektu. 

Dále chci obecn seznámit s popisem a základními principy fond Evropské unie  a regionální

politiky Evropské unie a snažím se popsat a analyzovat možnosti, jak financovat projekty

prost ednictvím dotací z Regionálního opera ního programu Moravskoslezsko a tím erpat

podporu pro projekty.

V záv ru navrhuji také možné postupy, jak zefektivnit systém vyhlašování a reakce na výzvy

a jak zjednodušit administrativní ást projektu, což by m lo za cíl zrychlení vy ízení možného

získání dotace. 
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2. Možnosti financování územn správních celk

eská republika dosud prošla n kolika reformami a zm nami ve ve ejné správ a tyto

reformy probíhají i nadále. Zásadními zm nami ve len ní došlo vznikem krajské samosprávy

a poté v roce 2003 zrušením okresních ú ad a vznikem správních obvod obcí s rozší enou

p sobností. Vzniklo tak 14 kraj , které zahájily innost k 1.1.2001 a které jsou nazývány

vyššími územn správními celky a další etapou reformy ve ejné správy bylo již zmi ované

zrušení okresních ú ad a jejich nahrazení obcemi s rozší enou p sobností s ú inností od

1.1.2003. Takových obcí III. typu vzniklo 206 v rámci 14 kraj .

Dne 1. ledna 2000 vstoupila v eské republice v platnost Klasifikace územních

statistických jednotek CZ-NUTS, která nahradila do té doby platný íselník kraj a okres

a zavedla systém klasifikace územních statistických jednotek používaný v zemích Evropské

unie. Podchytila sou asn nov vzniklé územn správní uspo ádání eské republiky (14

kraj ). Klasifikace CZ NUTS zahrnuje tu ást evropské klasifikace NUTS, která popisuje

území eské republiky. Je nedílnou sou ástí evropské klasifikace NUTS. [37]

Od 1. ledna 2008 popisuje klasifikace CZ-NUTS územní struktury pouze do úrovn kraj .

Pro územní jednotky nižší než kraj existuje systém LAU (Local Administrative Units), jehož

cílem je podchytit územní jednotky regionálního charakteru. Oba statistické systémy jsou

vzájemn propojeny vazbami.  [37]

Tabulka 1 - Za azení územních jednotek eské republiky v systému NUTS a LAU [37]

Hlavním d vodem pro zavedení spole né evropské klasifikace je snaha o získávání zejména

ekonomických informací o území na srovnatelné bázi. Nastavuje závazné limity charakteru
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územních statistických jednotek, jejichž zabezpe ením se vytvá ejí základní p edpoklady pro

objektivní vyhodnocování a srovnávání r zných evropských region . Na základ jednotn

pojaté klasifikace je možno i jednotným zp sobem pracovat se statistickými daty všech

lenských stát . [37]

Obecn lze íci, že p íjmy územních rozpo t tvo í da ové p íjmy, transfery a dotace,

neda ové p íjmy (p íjmy související s vlastní aktivitou územních samospráv, tj. poplatky,

p íjmy z majetku), úv ry a p j ky a kapitálové p íjmy.

Da ové p íjmy obcí

o da z p íjm právnických osob, kdy je poplatníkem sama obec 

o da z nemovitostí

o da z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a funk ních požitk .

o da z p íjm fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby.

o da z p íjm právnických osob (krom p ípadu, kdy je poplatníkem obec sama). 

o da ze samostatné výd le né innosti.

Neda ové p íjmy obcí  - p íjmy z místních poplatk :

o poplatek ze ps .

o poplatek za láze ský nebo rekrea ní pobyt.

o poplatek za užívání ve ejného prostranství. 

o poplatek ze vstupného. 

o poplatek z ubytovací kapacity.

o poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst. 

o poplatek za provozovaný výherní hrací p ístroj.

o poplatek za zhodnocení stavebního pozemku. 
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Dotace ze státního rozpo tu:

o dotace schválené rozpo tovým zákonem  jsou stabilním p íjmem

• ú elové dotace

• odv tvové vyrovnávací dotace

• územní vyrovnávací dotace

• návratné finan ní výpomoci

o mimo ádné dotace

Dotace ze státních fond a fond Evropské unie:

V eské republice se poskytují obcím dotace ze státních ú elových fond r zných

ministerstev a také prost ednictvím innosti fond EU a regionální politiky EU.

Kapitálové p íjmy:

P íjmy z prodeje dlouhodobého majetku obce, nap .:

o pozemk

o nemovitostí

o dlouhodobého hmotného majetku 

o dlouhodobého nehmotného majetku

Ostatní kapitálové p íjmy:

o p ijaté dary a p ísp vky na po ízení dlouhodobého majetku,

o p íjmy z prodeje akcií

o p íjmy z prodeje majetkových apod. 
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3. M sto Jablunkov

Podle ustanovení § 1 zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších

p edpis , je M sto Jablunkov základním územním samosprávným spole enstvím ob an .

K  trvalému pobytu je zde k 01. 01. 2011 p ihlášeno 5717 ob an .

Obec je ve ejnoprávní korporace (právnická osoba), která m že mít vlastní majetek

a hospoda í podle vlastního rozpo tu. Stát m že zasahovat do innosti obce, jen vyžaduje li to

ochrana zákona a jen zp sobem stanoveným zákonem. Obci je zákonem sv ena moc

samostatn plnit ve ejné úkoly.

Tvo í územní celek, který je vymezen hranicí území m sta, vystupuje v právních vztazích

svým jménem a nese odpov dnost z t chto vztah vyplývající.

Pe uje o všestranný rozvoj svého území a o pot eby svých ob an ; p i pln ní svých úkol

chrání též ve ejný zájem. Spravuje své záležitosti samostatn jako samostatnou p sobnost

obce a jako svou p enesenou p sobnost vykonává státní správu ve v cech, které stanoví

zvláštní zákony.

V ele obecního ú adu je starosta obce, který obec reprezentuje navenek. Orgány m st jsou

zastupitelstvo a rada m sta, starosta a m stský ú ad.

Obce p sobí ve své samostatné p sobnosti – spravují záležitosti, které jsou v jejich zájmu

a v zájmu ob an , ale také v p enesené p sobnosti, kdy vykonávají státní správu v rozsahu,

které stanoví zákon a tuto p sobnost mohou vykonávat i v rámci celého správního obvodu,

nejen na území obce. 

Zánikem okresních ú ad k 1. lednu 2003 a p evedením inností vykonávaných dosud na

obce s rozší enou p sobností (tzv. obce 3) a krajské ú ady došlo k zásadní zm n ve

zp sobu výkonu a organizace ve ejné správy v eské republice. Od 1. ledna 2005 po et obcí

v Moravskoslezském kraji iní 299. Cílem uvedených zm n je p edevším p iblížení výkonu

jednotlivých agend blíže k ob an m tedy na obce s rozší enou p sobností a posun 
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rozhodovacích proces od úst edních orgán sm rem dol , což znamená, že vše bude ešeno

co nejblíže bydlišt ob an . [14]

M sto Jablunkov je tedy od 1. ledna 2003 obcí s rozší enou p sobností a vykonává státní

správu v p enesené p sobnosti ve svém správním obvodu.

3 .1. Struktura m stského ú adu

Vedení m stského ú adu
Starosta m sta Vedoucí organiza ního odboru a vnit ních v cí
Místostarosta m sta Vedoucí finan ního odboru
Tajemník M Ú Vedoucí odboru územního plánování a stavebního
Personalista ádu
Informatik Vedoucí odboru sociálních v cí a zdravotnictví
Velitel m stské policie Vedoucí živnostenského ú adu

Vedoucí odboru školství a kultury
Vedoucí odboru životního prost edí a zem d lství
Vedoucí odboru dopravy

Odbor organiza ní a vnit ních v cí Finan ní odbor
Cestovní doklady Mzdová agenda
CO, požární ochrana, podatelna M Ú Pokladna, místní poplatky
Matrika Rozpo tová agenda
Ohlašovna, evidence obyvatel Správa poplatk
P estupková agenda Ú etní agenda
Odbor územního plánování a stavebního ádu Odbor sociálních v cí a zdravotnictví
Ú ad územního plánování Odd lení pomoci v hmotné nouzi
Obecný stavební ú ad D m s pe ovatelskou službou, pe ovatelská služba
Speciální stavební ú ad pro stavby pozem. komunikací Komunitní plánování sociálních služeb
Správní orgán státní památkové pé e Kurátor pro mládež a dosp lé
Vyvlast ovací ú ad Odd lení sociálních služeb a zdravotnictví

Sociáln  právní ochrana d tí
Odbor místního hospodá ství Živnostenský ú ad
Odd lení investic Živnosti volné, vázané, emeslné a koncese
Správa h bitova a vodovod Odbor školství a kultury
Správa majetku, byty a nebytové hospodá ství, Jablunkovské informa ní centrum
pozemky, lesní hospodá ství Kultura a kino
Správa majetku m sta P enesená p sobnost odboru  státní správa,
Správa místních komunikací a ve ejného osv tlení vymáhání pohledávek
Odbor dopravy Samospráva na úseku školství
Evidence idi Sekretariát
Evidence vozidel
Silni ní správní ú ad, p estupky Odbor životního prost edí a zem d lství
Technik Lesní hospodá ství, myslivost a rybá ství

Orgán ochrany p írody a ovzduší
Orgán ochrany zem d lského p dního fondu,
nakládání s odpady
Vodoprávní ú ad, speciální stavební ú ad pro vodní
díla



 10 

M stský ú ad s rozší enou p sobností zajiš uje zejména tuto agendu:

o evidence obyvatel

o vydávání cestovních a osobních doklad

o vydávání idi ských pr kaz , technických pr kaz , evidence motorových vozid

o živnostenské oprávn ní

o výplata sociálních dávek

o sociáln právní ochrana d tí

o pé e o staré a zdravotn postižené ob any

o vodoprávní ízení, oblast odpadového hospodá ství a ochrany životního prost edí

o státní správa les , myslivosti a rybá ství

o oblast dopravy a silni ního hospodá ství

3.2. Rozpo tové p íjmy m sta Jablunkov

Z údaj uvedených ve výro ní zpráv m stského ú adu Jablunkov za rok 2010 jsem zjistila

následující strukturu rozpo tových p íjm m sta:

Tabulka 2 - Rozpo tové p íjmy v roce 2010

Tabulka 3 - Rozpo tové p íjmy v roce 2009

Rozpo tové p íjmy Rok 2010 
Da ové p íjmy (v tis. K ) 53 680 
Neda ové p íjmy (v tis. K ) 11532
Kapitálové p íjmy (v tis. K ) 10429
P ijaté dotace (v tis. K ) 173871
P íjmy celkem (v tis. K ) 24952

Rozpo tové p íjmy Rok 2009 
Da ové p íjmy (v tis. K ) 46310
Neda ové p íjmy (v tis. K ) 15422
Kapitálové p íjmy (v tis. K ) 31343
P ijaté dotace (v tis. K ) 109223
P íjmy celkem (v tis. K ) 202298
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Z t chto údaj je z ejmé, že p ijaté dotace tvo í v tší polovinu veškerých p íjm obce. V této 

ástce jsou zahrnuty jak dotace na výkon státní správy (neinvesti ní), tak dotace investi ního

charakteru.

M stský ú ad se snaží aktivn využívat možnosti erpat dotace z r zných zdroj .

V následujících tabulkách je uvedena úsp šnost projekt , které byly dosud podány.

projekty, na které byly poskytnuty dotace (v 
tis.K )

odbor M stského ú adu Jablunkov výše dotace (v tis. K )
náklady projektu
celkem (v tis. K )

projekty, které
nezískaly dotaci

(v tis. K .)

Odbor místního hospodá ství 37 801 43 975 84 567

Odbor životního prost edí 240 320 0

Odbor sociálních v cí a zdravotnictví 206 2 168 157

M stská policie 463 599 0

Odbor územního plánování a stavebního ádu 1 792 2 327 0

Odbor školství a kultury 478 988 562

Celkem 40 980 50 377 85 286

Tabulka 4 - Úsp šnost podaných projekt   v období 2007-2013

Z uvedených údaj je patrné, že  celkové náklady na projekty ve výši 50.377, K byly

pokryty získanými dotacemi ve výši 40.980, K , což iní 80 %. Jednalo se v tšinou

o investi ní výdaje do r zných rekonstrukcí a výstaveb, což je v p ípad m sta pochopitelné,

nebo zejména to ob ané a voli i nejvíc žádají. 

projekty, na které byly poskytnuty dotace
(v tis.K )

odbor M stského ú adu Jablunkov výše dotace (v tis. K )
náklady projektu
celkem (v tis. K )

projekty, které
nezískaly dotaci

(v tis. K .)

Odbor místního hospodá ství 180 829 237 070 0

Odbor životního prost edí 0 0 11 578

Odbor sociálních v cí a zdravotnictví 26 69 648

M stská policie 1 311 1 501 0

Odbor územního plánování a stavebního ádu 0 0 0

Odbor školství a kultury 880 1 045 1 650

Celkem 183 046 239 685 13876

Tabulka 5 - Úsp šnost podaných projekt   v období 2001-2006
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Údaje v tabulce ukazují, že náklady na projekty v období 2001 – 2006 byly pokryty z 76%. 

Z toho je z ejmé, že využití dotací v období 2001 – 2006 oproti období 2007 2013 vzrostlo

o 4 %. Tato skute nost je dána, dle mého názoru, zejména vytvo ením nového pracovního

místa na m stském ú adu. Jedná se o místo projektového manažera, který se zabývá tvorbou

veškerých projekt ve prosp ch dotací. Doposud byla praxe taková, že každý odbor na ú adu

sledoval výzvy ve své oblasti a pokud se n jaká vhodná objevila a na n jakou reagoval, na

odboru byl pak vedoucím ur en pracovník, který m l na starosti celý proces vy izování

žádosti o dotaci až po záv re né vyú tování. Takovýto pracovník tak musel veškeré

informace všemožn zjiš ovat a tím pádem záleželo práv na n m, k jakým užite ným

informacím se dostane. Takovéto d ležité úkoly tak byly vkládány do rukou „neodborník “,

nebo jejich hlavní pracovní innosti mnohdy nem ly v bec žádnou spojitost s vy izováním

dotací.

I nyní jsou na odborech pracovníci povinni sledovat výzvy, ale jakmile se vhodná objeví,

proces tvorby projektu je p edán práv projektovému manažerovi, jehož pracovní nápl tyto

innosti obsahují v celém rozsahu. 

Také je nutné p ihlédnout k tomu, že v sou asném období 2007 – 2013 nelze ur it kone nou

výši, stále probíhají výzvy a uvedená ástka proto není kone ná.

Projekty jsou realizovány dle vyhlašovaných výzev a také jsou úzce spjaty se Strategickým

plánem m sta Jablunkova a jeho okolí, ve kterém jsou uvedeny r zné schválené oblasti pro

další rozvoj m sta. Tento strategický plán obsahuje napln ní opat ení a také opat ení nová. Je

zde uvedena navrhovaná aktivita a aktuální stav. Sou asný schválený strategický plán je

z ervna 2005 a mimo jiné obsahuje bod A.1.3 Vytvo ení jedné pr myslové zóny na

vytipovaném pozemku a její nabídka investor m a podnikatel m. Byla uzav ena smlouva a

agenturou HRAT o spolupráci a aktivní monitoring dota ních titul . V sou asné dob se

p ipravuje projektová dokumentace, územní a stavební ízení a zajiš ují se pozemky pro tuto

pr myslovou zónu – v tšina pozemk je ve vlastnictví soukromých vlastník .
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4. Poskytovatelé dotací

Dotace, které m sto Jablunkov na základ schváleného rozpo tu na rok 2010 obdrželo, tvo ily

zejména dotace poskytnuté:

Ze státního rozpo tu (na výkon státní správy, dotace na školství, na úhradu výdaj

v oblasti sociálních služeb a provozní výdaje pe ovatelské služby, na innosti úseku

sociáln –právní ochrany d tí, na výplatu p ísp vku na pé i, na dávky sociální pé e pro 

t žce zdravotn postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi, aj.) ve výši celkem cca 93

mil. K

P ijaté transféry od regionálních rad (rekonstrukce ZŠ, bezbariérový chodník) ve

výši cca 34 mil. K

P ijaté dotace z EU (realizace projektu Revitalizace eky Olše) ve výši cca 26 mil

K .

U dotací poskytovaných ze státního rozpo tu se jedná o transféry zasílané obcím s ohledem

na jejich velikost a p sobnost. Výše dotací je dána zákonem.

Poskytovatel Výše erpané dotace (v tis. K )
eská energetická agentura 400

Ministerstvo pro místní rozvoj 53 560
Ministerstvo vnitra 1 337
Státní fond životního prost edí 2 282
Ministerstvo financí 119 000
Moravskoslezský kraj 2 618
Ministerstvo zem d lství 3 407
Nada ní fond ob tí holokaustu 48

Centrum pro regionální rozvoj 222
Agentura pro regionální rozvoj 109
Euroregion T šínské Slezsko 63
Celkem 183046

Tabulka 6 - P ehled erpání dotací M stským ú adem Jablunkov
dle poskytovatele dotace v období 2001-2006
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Poskytovatel
Výše erpané dotace (v

tis. K )
Ministerstvo obrany 55
Ministerstvo pro místní rozvoj 1 823
Ministerstvo vnitra 463
Ministerstvo kultury 190
Moravskoslezský kraj 554
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 37 405
Ministerstvo práce a sociální v cí 250
Euroregion T šínské Slezsko 240
Celkem 40980

Tabulka 7 - P ehled erpání dotací M stským ú adem Jablunkov
    dle poskytovatele dotace v období 2007-2013

Jednalo se zejména o velké projekty, kterými byly nap íklad:

o rekonstrukce ZŠ Jablunkov

o rekonstrukce, dostavba a výstavba PZŠ Jablunkov

o výstavba vodovodu

o výstavba nové správní budovy M Ú Jablunkov

o zakoupení m stského kamerového dohlížecího systému

o rekonstrukce a modernizace interiéru ZŠ Jablunkov

o bezbariérový chodník M stská Lomná

o územn analytické podklady obce s rozší enou p sobností Jablunkov

o územní plán Jablunkov

V p ípad dotací z EU a regionálních rad je to již závislé na aktivitách obcí a jejich úsp šnosti

v získání schválení projektu. Jelikož tyto dotace tvo í základ pro vybudování nových, zejména

investi ních staveb v Jablunkov , ráda bych uvedla n kolik základních a obecných informací

nejen o fondech evropské unie, spole ném regionálním opera ním programu, regionální rad

regionu soudržnosti Moravskoslezsko, ale i jiných organizacích fungujících v tomto regionu. 
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4.1. Fondy Evropské unie

Fondy EU p edstavují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodá ské a sociální

soudržnosti. Práv jejich prost ednictvím se rozd lují finan ní prost edky ur ené ke snižování

ekonomických a sociálních rozdíl mezi lenskými státy a jejich regiony. [1]

V Evropské unii existují tyto hlavní fondy:

Strukturální fondy

o Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

o Evropský sociální fond (ESF)

Fond soudržnosti (FS) 

Strukturální fondy

Strukturální fondy nefinancují jednotlivé samostatné projekty, ale financují se z nich víceleté

rozvojové programy, které zahrnují rozvojové strategie a jsou založeny na partnerství

p idružených region .

Cílové skupiny:

Znevýhodn né regiony

o regiony, ve kterých HDP na 1 obyvatele nep eshuje 75 % pr m ru ve

Spole enství. Jedná se o regiony, kde je nízká úrove investování,

nadpr m rná míra nezam stnanosti a nerozvinutá infrastruktura, 

o regiony, ve kterých probíhá restrukturalizace v pr myslu nebo v oblasti služeb,

Oblasti se specifickým postižením 

o p íhrani ní oblasti – tyto regiony mají nárok na podporu zam s enou na 

zlepšení spolupráce se sousedy na druhé stran hranice

o upadající m stské oblasti

o venkovské oblasti – jedná se o investice do zem d lského ponikání, do 

životního prost edí a na podporu místních produkt

o oblasti s rybolovem  jedná se o pomoc p i modernizaci a racionalizaci

rybá ství
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Ohrožené sociální skupiny

o lidé obtížn umístitelní na trhu práce – lidé dlouhodob nezam stnaní,

nekvalifikovaní pracovníci, lidé sociáln nep izp sobiví

o lidé vystavení diskriminaci a nerovnosti p íležitostí na trhu práce – 

diskriminace  z d vodu rasy, p vodu, pohlaví, náboženství, t lesného i

duševního postižení, v ku nebo sexuální orientace 

Místní a regionální ú ady

o nadnárodní spolupráce – spolupráce mezi regiony

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)- European Regional Development
Fund

Cílem Evropského fondu pro regionální rozvoj je posilovat hospodá skou a sociální

soudržnost v rámci Evropské unie vyrovnáváním rozdíl mezi regiony. [2]

ERDF financuje:

o p ímé podpory na investice do podnik (zejména MSP) s cílem vytvo it udržitelná

pracovní místa;

o infrastruktury související zejména s výzkumem a inovacemi, telekomunikacemi,

životním prost edím, energetikou a dopravou;

o finan ní nástroje (fondy rizikového kapitálu, fondy místního rozvoje apod.) na

podporu regionálního a místního rozvoje a spolupráce m st a region ;

o opat ení technické pomoci.

Cíle ERDF:

Cíl 1:Konvergence – je zam en na zaostávající regiony. Je prioritním cílem všech fond ,

ze kterých jsou financována opat ení na jeho realizaci. K t mto opat ením se adí investice do

hmotného a lidského kapitálu, rozvoj inovací, rozvoj znalostní spole nosti, zlepšování

schopnosti adaptace na ekonomické a sociální zm n , r st kvality životního prost edí a lepší
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výkonnost institucionální správy. Uvedená a další opat ení by m la vytvá et podmínky pro

ekonomický r st a r st zam stnanosti. [3]

Tato podpora hospodá ského a sociálního rozvoje je ur ená region m na úrovni NUTS II

s hrubým domácím produktem (HDP) na obyvatele nižším než 75 % pr m ru tohoto

ukazatele pro celou Evropskou unii.

Tento cíl je financovaný z ERDF, ESF a FS a v eské republice pod n j spadají všechny

regiony soudržnosti s výjimkou Hl. m. Prahy.

Cíl 2: Regionální konkurenceschopnost a zam stnanost – vztahuje se na regiony, které

nespadají pod Cíl – Konvergence. Jeho smyslem je posílení konkurenceschopnosti

a atraktivnosti region v etn posílení zam stnanosti. [3]

Mezi prost edky k dosažení tohoto cíle pat í nejen investice do hmotného a lidského

kapitálu, rozvoj inovací a rozvoj znalostní spole nosti a podnikání, ale i ochrana

a zlepšování životního prost edí, zvyšování dostupnosti trhu práce pro pracovní síly

i podniky a adaptace pracovních sil a podnik na zm n né podmínky a dostupnost.

Tento cíl je financovaný z ERDF a ESF a v eské republice pod n j spadá Hl. m. Praha.

Cíl 3:Evropská územní spolupráce - podpora p eshrani ní spolupráce region na úrovni

NUTS III nacházejících se podél všech vnit ních a n kterých vn jších pozemních hranic

a všech region úrovn NUTS III podél námo ních hranic, které jsou od sebe obecn vzdáleny

nejvýše 150 kilometr . Dále je podporována meziregionální a nadnárodní spolupráce region .

Tento cíl je financovaný z ERDF a v eské republice pod n j spadají všechny regiony.

Evropský sociální fond (ESF) – European Social Fund

Evropský sociální fond je nejstarším ze ty strukturálních fond . [4]

Byl založen již v roce 1957 s cílem snižovat nezam stnanost a zlepšit fungování trhu práce.

[3]
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Jeho posláním je p edcházet nezam stnanosti a bojovat s ní, umožnit pracovní síle v EU

a evropským podnik m takové zázemí, které by jim umožnilo využít nových p íležitostí

a zárove by je ochránilo p ed problémy na trhu práce. [4]

V sou asném programovém období 2007 – 2013 má Evropský sociální fond za cíl podporovat

tyto oblasti:

o zvyšovat p izp sobivost pracovník a spole ností, podnik a podnikatel – pat í

zde vytvá ení systém strategií celoživotního vzd lávání v podnicích, vytvá ení

a ízení inova ních a produktivn jších zp sob organizace práce, vytvá ení systém

na p edvídání ekonomických zm ny a budoucích požadavk na pracovní místa

a dovednosti 

o zlepšovat p ístup k zam stnání a udržitelnost – to znamená zejména modernizovat

a posilovat trh práce, provád t aktivní a preventivní opat ení na pracovním trhu,

podporovat výd le nou innost a zakládání podnik

o zlepšovat sociální za len ní znevýhodn ných osob – boj proti diskriminaci

a v p ístupu na trh práce a proti diskriminaci v profesním postupu 

o posilovat pracovní kapitál – navrhovat, zavád t a provád t reformy systém

vzd lávání a odborné p ípravy s cílem rozvíjet zam stnanost, neustále zlepšovat

dovednosti vzd lávajících pracovník s ohledem na inovace a také rozvíjet lidský

kapitál v oblasti výzkumu a inovací 

Ú elem a cílem všech opat ení je vytvo it takové podmínky, které bude vzd laná

a p izp sobivá pracovní síla schopna a ochotna využít pro své zam stnání. [3]

Fond soudržnosti (FS) – Cohesion Fund

Tento fond bývá také nazýván Kohezním fondem a je nejmladším z fond . Nepat í mezi

strukturální fondy. Na rozdíl od strukturálních fond neposkytuje podporu jednotlivým

region m, ale p ímo lenským stát m.

Poskytuje finan ní prost edky na projekty v oblasti životního prost edí a transevropských

dopravních infrastrukturních sítích v lenských státech s hrubým národním produktem na

obyvatele m eným paritou kupní síly nižším, než je 90 % pr m ru Spole enství. [3]



 19 

4.2. Spole ný regionální opera ní program (SROP)

Spole ný regionální opera ní program (SROP) je souhrnným dokumentem zahrnujícím

rozvojové priority sedmi region soudržnosti (celé území eské republiky s výjimkou hl.

M sta Prahy), které mohou být podporovány ze strukturálních fond EU v rámci Cíle 1. [5]

D raz je v rámci SROP kladen na podporu vyváženého a udržitelného ekonomického rozvoje

region , který bude vycházet z iniciativ ve ejného, neziskového a soukromého sektoru.

Program je založen na eliminaci faktor , které p ekážejí rozvoji potenciálu regionu a na

využití výhod, které poskytují p íležitosti pro ekonomický r st. [6]

SROP podporuje p edevším aktivity, jejichž realizace z hlediska platné eské legislativy

spadá do p sobnosti obcí nebo kraj . Tím se tento program odlišuje od zbývajících

opera ních program , které se zam ují na realizaci opat ení, jež jsou z hlediska eské

legislativy p evážn v p sobnosti státu. [6]

Tento program se snaží podporovat zejména podnikání, dopravní obslužnost, modernizaci

a opravy silnic, informa ní a komunika ní technologie, rozvoj m st a obcí, lidské zdroje

a cestovní ruch. Dosud bylo p ijato 203 projekt , ze kterých bylo vybráno 71 k financování,

což iní 35%.

Nejvíce projekt (více než polovina) byla z oblasti Rozvoj regionální dopravní infrastruktury,

kdy jako vhodný žadatel byl vybrán kraj. 

Další nejpo etn jší oblastí byla infrastruktura pro rozvoj lidských zdroj v regionech

a podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu. 

Spole ný regionální opera ní program je roz len n do 5 prioritních os, z nichž každá prioritní

osa obsahuje opat ení a podopat ení, které ur ují, jaké typy projekt mohou být v rámci

p íslušné prioritní osy podpo eny a kdo m že být p íjemcem dotace.
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Priority, opat ení a podopat ení SROP

Priorita 1 Regionální podpora podnikání

Opat ení 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech

Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury

Opat ení 2.1 Rozvoj dopravy v regionech

2.1.1 Regionální rozvoj dopravní infrastruktury

2.1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech

Opat ení 2.2 Rozvoj informa ních a komunika ních technologii v regionech

Opat ení 2.3 Regenerace a revitalizace vybraných m st

Priorita 3 Rozvoj lidských zdroj  v regionech

Opat ení 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdroj  v regionech

Opat ení 3.2 Podpora sociální integrace v regionech

Opat ení 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgán  p i plánování a realizaci

program

Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu 

Opat ení 4.1 Rozvoj služeb cestovního ruchu

4.1.1 Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu

4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu

Opat ení 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

4.2.1 Podpora nadregionální infrastruktury R

4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury R

Priorita 5 Technická pomoc

Opat ení 5.1 Technická pomoc pro SROP 

Opat ení 5.2 Technická pomoc pro CSF 
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Opera ní program

Každá lenská zem si dojednává s Evropskou komisí opera ní programy (OP), které jsou

zprost edkujícím mezistupn m mezi t emi hlavními evropskými fondy (ERDF, ESF, FS)

a konkrétními p íjemci finan ní podpory v lenských státech a regionech. Jsou to strategické

dokumenty p edstavující pr nik priorit politiky hospodá ské a sociální soudržnosti EU

a individuálních zájm lenských stát . [1]

Je to dokument, který je schválený Evropskou komisí a ur ený pro realizaci Rámce podpory

Spole enství. Obsahuje komplexní soubor priorit, zahrnujících víceletá opat ení. [6]

Opera ní program m že být financován z jednoho nebo více fond , z jednoho nebo více

r zných stávajících finan ních nástroj a Evropské investi ní banky. [5]

Je li opera ní program financován z více fond , je nazýván Integrovaným opera ním

programem.

Každý opera ní program musí být dopln n programovým dodatkem. Tento dodatek obsahuje

detailní prvky na úrovni opat ení a slouží k zavedení programových dokument .

Vypracovává ho lenský stát nebo ídicí orgán a posílá se pro informaci Evropské komisi. [6]

Obsah opera ního programu:

o priority – shoda s Rámcem podpory, kvantifikace cíl a hodnocení o ekávaného vlivu 

o popis opat ení pro provád ní priorit 

o víceletý finan ní plán – p edpokládaný p íd l finan ních prost edk pro každou 

prioritu.[6]
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Zam ení opera ního programu:

1. OP Pr mysl a podnikání

2. OP Infrastruktura

3. OP Rozvoj lidských zdroj

4. OP Rozvoj venkova a multifunk ní zem d lství

Opat ení, cíle a priority SROP:

Spole ný regionální a opera ní program je realizován prost ednictvím p ti priorit, které se 

dále lení na jednotlivá opat ení.

Schéma 1 - Cíle a priority spole ného regionálního opera ního programu

Hlavním cílem SROP je dosažení trvalého a vyváženého rozvoje region R a r st kvality

života všech skupin obyvatel region na základ povzbuzování nových ekonomických aktivit
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s d razem na tvorbu pracovních míst v regionálních i místním m ítku, na zlepšení kvality

infrastruktury, na rozvoj lidských zdroj a na prohlubování sociální integrace. [5]

Mezi další cíle pat í:

o rozvíjet prosperitu malých a st edních podnik a emesel

o vytvá et nové pracovní p íležitosti

o zkvalitnit regionální dopravní a informa ní infrastrukturu

o podporovat sociáln vylou ené skupiny a minority  k lepšímu pracovnímu uplatn ní

o podporovat cestovní ruch jednotlivých region

Jednotlivé priority budou realizovány prost ednictvím 17 opat ení:

Priorita 1 – Regionální podpora podnikání

Opat ení 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech

Priorita 2 – Regionální rozvoj infrastruktury

Opat ení 2.1 Rozvoj dopravy v regionech

Opat ení 2.2 Rozvoj informa ních a komunika ních technologií v regionech

Opat ení 2.3 Regenerace a revitalizace vybraných m st

Priorita 3 – Rozvoj lidských zdroj v regionech

Opat ení 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdroj v regionech

Opat ení 3.2 Podpora sociální integrace v regionech

Opat ení 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgán p i plánování a 

realizaci program

Priorita 4 – Rozvoj cestovního ruchu

Opat ení 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch

Opat ení 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

Priorita 5 – Technická pomoc

Opat ení 5.1  Technická pomoc pro SROP

Opat ení 5.2 – Technická pomoc pro CSF [7]
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4.2.1. Definování region v EU a R

Pro statistické monitorování a analýzy ekonomické a sociální situace v regionech byla v roce

1988 zavedena jednotná nomenoklatura územních statických jednotek (NUTS). Na jejím

základ jsou dle po tu obyvatel definovány t i hlavní úrovn regionálního len ní území.

Pro statistiku je stanovena minimální a maximální hodnota (po et obyvatel) pro t i základní

úrovn NUTS region :

NUTS I doporu ený po et obyvatel 3 až 7 mil.

NUTS II doporu ený po et obyvatel 800 tis. až 3 mil.

NUTS III doporu ený po et obyvatel 150 tis. až 800 tis. 

Klasifikace NUTS pro R má p t úrovní:

NUTS I území státu ( eská republika) 

NUTS II oblast region soudržnosti

NUTS III kraje

NUTS IV okresy

NUTS V obce

Pro pot eby strukturální a regionální politiky jsou d ležité tzv. NUTS 2, kterých je v eské

republice celkem 8 a zhruba odpovídají území s 1 milionem obyvatel a NUTS 3, kterých je

v R celkem 14 (kraje). [5] 

Pro realizaci spole ného regionálního opera ního programu pro regiony soudržnosti (NUTS2)

jsou vytvo eny Regionální rady (jde o regiony za azené pod cíl 2 Strukturálních fond EU).

Tyto orgány za aly pracovat na úrovni NUTS 2 a m ly by i nadále fungovat podle pravidel

EU, tzn. vybírat kvalitní projekty pro p iznání grantové pomoci z EU, dohlížet na realizaci

program apod. [4] 
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Mapa 1 - Skladba 14 kraj  (NUTS III) do 8 region  soudržnosti (NUTS II) [25]

4.3. Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Regionální opera ní program Moravskoslezsko p ijal v rámci implementace i minimalizaci

výše uvedených problém n která opat ení. Jsou jimi zejména centralizace inností do jediné

organizace.

Tyto innosti zajiš ovaly r zné orgány: ídící orgán SROP a JPD Praha, Odbor cestovního

ruchu Ministerstva pro místní rozvoj – jakožto ídící orgány,

 a pak také zprost edkující subjekty: Sekretariáty Regionální rady regionu soudržnosti,

Pobo ky Centra pro regionální rozvoj, Agentura CzechInvest.

Regionální opera ní program Moravskoslezsko innosti na t chto r zných orgán slou il do

jedné organizace a to Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Tato

organizace nemá žádné zprost edkující subjekty, má jen orgány Regionální rady dle zákona

. 248/2000 Sb. 

Orgány Regionální rady 

o Výbor Regionální rady  má 15 len lenové jsou  i leny zastupitelstva

Moravskoslezského kraje

 stanovuje organiza ní strukturu a po et zam stnanc
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Schvaluje:

o realiza ní a ídící dokumentaci Regionálního opera ního programu,

o opat ení týkající se publicity a informovanosti o Regionálním opera ním programu,

o výb r projekt , kterým Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

poskytne dotaci i návratnou finan ní výpomoc,

o výro ní a záv re nou zprávu o realizaci, p ípadn i další zprávy a podklady spojené

s realizací Regionálního opera ního programu,

o další záležitosti, pokud tak stanoví jednací ád výboru

o rozpo et a záv re ný ú et Regionální rady.

o Ú ad Regionální rady - je výkonným orgánem Regionální rady

plní úkoly spojené s odborným, organiza ním

a technickým zabezpe ením innosti Regionální rady

V ele Ú adu Regionální rady stojí editel, který je pod ízen p edsedovi Regionální rady.

editel plní v i zam stnanc m Regionální rady funkci statutárního orgánu zam stnavatele

a kontroluje inností všech zam stnanc Regionální rady. editele jmenuje a odvolává výbor

na návrh p edsedy.

Schéma 2 – Organiza ní schéma Ú adu Regionální rady [35]
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o P edseda Regionální rady   je statutárním orgánem Regionální rady a zastupuje ji

navenek

 svolává a ídí zasedání Výboru Regionální rady

4.4. Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Tato agentura vznikla v roce 1993 jako jeden z prvních projekt Evropské unie s cílem 

pomáhat p i restrukturalizaci Severní Moravy a Slezska. Vlastníkem této agentury je

Moravskoslezský kraj. 

Hlavní cíle:

o rozvoj infrastruktury

o rozvoj lidských zdroj

o r st konkurenceschopnosti

o rozší it ekonomickou základnu kraje a získat nové investice

o zlepšit image a vnímání kraje v rámci R i zahrani í

4.5. Centrum pro regionální rozvoj

Tato organizace vznikla v roce 1996, je státní p ísp vkovou organizací, kterou založilo

Ministerstvo pro místní rozvoj R. Informace a služby slouží nejen zástupc m státní správy

a samosprávy, ale i ve ejnosti.

Hlavní innosti centra jsou zam eny na: 

o implementaci program spolufinancovaných z fond Evropské unie (EU)

o provoz monitorovacích a informa ních systém

o zajišt ní projektu Enterprise Europe Network (EEN)
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o innost sekretariátu Regionálního rozvojového fondu (RRF)

o innost sekretariátu Pracovní skupiny Jednotného monitorovacího systému (PS JMS)

Usiluje o neustálé zlepšování svých služeb a orientuje se na innosti, které jsou v souladu

s požadavky jak Ministerstva pro místní rozvoj R, tak i s požadavky jednotlivých zákazník .

Organizace má dlouhodobé zkušenosti s realizací projekt podporovaných Evropskou unii,

zejména Phare CBC (p eshrani ní spolupráce), INTERREG. Na základ toho má

vybudovanou sít pobo ek po celé eské republice, což jí umož uje efektivn a rychle

vyhovovat požadavk m jednotlivých opera ních program .

Centrum také spolupracuje s Enterprise Europe Network ( len evropské informa ní

a poradenské sít pro inova ní podnikání). Poskytuje informace a poradenství malým

a st edním podnikatel m o programech a projektech EU, legislativ a jednotném evropském

trhu.

4.6. Opera ní program p eshrani ní spolupráce eská republika – Polská

republika 2007 – 2013

Opera ní program P eshrani ní spolupráce R Polsko 2007 2013 je jedním z opera ních

program v rámci Cíle 3  Evropské územní spolupráce. 

Z fond EU je na n j vy len no cca 219,46 mil. EUR, které mají být z eských a polských

národních ve ejných zdroj dopln ny o 38,73 mil. EUR.

Tento opera ní program se zam uje na zlepšení dopravní dostupnosti regionu, podporu

rozvoje p eshrani ní infrastruktury, cestovního ruchu, vzd lávání, podporu hospodá ské

spolupráce a spolupráci územních samospráv a dalších subjekt , jak na eské, tak i na polské

stran hranic.
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Je ur en pro tyto eské kraje:

o Liberecký

o Královéhradecký

o Pardubický

o Olomoucký

o Moravskoslezský

Je ur en pro tyto regiony Polska:

o Jeleniogórský

o Wałbrzyský

o Nyský

o Opolský

o Rybnický

o Bielský

o a také okresy Pszczynský a Strzelinský

V souvislosti s p eshrani ní spoluprácí je úzce spojen pojem Euroregion, což je forma

p eshrani ní spolupráce místních i regionálních samospráv nejen mezi zem mi EU, ale také

mezi lenskými a ne lenskými zem mi (nap . Euroregion Karelie). Jedná se o sdružení spolu

p ímo sousedících subjekt na opa ných stranách hranic alespo dvou stát . M že se jednat

o obce, kraje (regiony), p íp. další úrovn (departementy apod.) i jejich sdružení (nap . Klub

Euroregionu Labe) a další právnické osoby. [36]

Tato forma spolupráce vznikla na základ vzájemné dohody p íhrani ních region dvou nebo

více zemi. 

Podporuje zájmy m st a obcí, sdružení a organizací, ale i fyzických osob.

Hlavním cílem Euroregion je najít spole ný postup p i ešení konkrétních problém

v p íhrani ních oblastech. Tyto problémy, jelikož p esahují hranice stát , nemohou být ešeny

pouze na jedné stran hranic.
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P eshrani ní spolupráce probíhá zejména v t chto oblastech:

o životního prost edí

o územního plánování a dopravní infrastruktury

o cestovního ruchu a ekonomiky

o rozvoje zaostávajících oblastí

o kultury

o správy souvisle urbanizovaných oblastí

Euroregion T šínské Slezsko – lask Cienszy ski

Tento Euroregion, do kterého pat í i p íhrani ní ást našeho regionu Frýdecko Místecko

a také Karvinsko, vznikl v roce 1998 na základ spole né smlouvy mezi Regionálním

sdružením pro esko polskou spolupráci T šínského Slezska.

Sdružení tvo í na eské stran :

o Sdružení obcí Jablunkovska

o Svaz obcí okresu Karviná 

o Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v T inci

Ú astníci polské strany:

o Sdružení Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej"Olza"

St žejními m sty tohoto Euroregionu jsou eský T šín a polský Cieszyn. Jakousi pomyslnou

hranicí tvo í eka Olše, která protéká ob mi m sty.

Cílem Euroregionu je všestranná spolupráce a ešení spole ných zájm a problém v oblasti

územního plánování, hospodá ské a obchodní oblasti, v oblasti dopravy, ekologie a životního

prost edí, kultury, cestovního ruchu, sportu a dalších.
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5. Žadatelé o dotace

Strukturální fondy jsou ur eny na podporu podnikání a investic a také na rozvoj region , m st

a obcí. Proto o dotace m že žádat jak oblast ve ejného tak i soukromého sektoru.

Jedná se o:

o Podnikatelé – malé a st ední podniky. Malé podniky do 50 zam stnanc , st ední

podniky do 250 zam stnanc .

o M sta – územní samosprávné celky nad 5 tis. obyvatel

o Obce – územní samosprávné celky do 5 tis. Obyvatel

o Svazky obcí

o Organizace z ízené nebo založené kraji i obcemi

o Nestátní neziskové organizace ob anská sdružení 

obecn prosp šné spole nosti

církevní právnické osoby

nadace a nada ní fondy

o Státní organizace

Na po átku musí být nezbytn kvalitní podnikatelský zám r. Je podkladem pro studii

proveditelnosti. Subjekt musí mít p edstavu, co chce ud lat, pro a s jakými náklady. Pak

p ichází na adu p íprava a zpracování žádosti.
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41%

25%

24%

7% 3%

Regionální infrastruktura a dostupnost Podpora prosperity regionu

Rozvoj m st Rozvoj venkova

Technická pomoc

6. Výše dotací a zam ení ROP Moravskoslezsko

Regionální opera ní program Moravskoslezsko je financován z Evropského fondu pro

regionální rozvoj (ERDF). Na období let 2007 – 2013 bylo vy len no 716,9 mil €. Do srpna

2010 byla dotace z ROP Moravskoslezsko poskytována ve výši 92,5% z celkových

zp sobilých výdaj na projekt.

Vláda R na svém zasedání 11.srpna 2010 schválila, že se již v rámci úspor v souvislosti

s krizí, nebude podílet na spolufinancování projekt ze státního rozpo tu regionálních

opera ních systém . Tím došlo k úprav výše poskytované dotace a to na 85 % z evropských

strukturálních fond , zbylých 7,5 % inil podíl státního rozpo tu, kterým se již nyní na

podpo e nebudou podílet.

ROP je v letech 2007 2013 zam en hlavn na dopravní dostupnost, její zlepšení a propojení,

na podporu cestovního ruchu a služeb, na rozvoj m st a venkova, ímž je zamýšleno zlepšení

sociálního, zdravotního a vzd lávacího systému.

Graf 1 - Procentní vyjád ení financování ROP Moravskoslezsko
dle jednotlivých prioritních os
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€ 289,30

€ 182,20

€ 170,10

€ 50,10 € 24,30

Graf 2  Finan ní rozvržení regionálního opera ního programu NUTS II Moravskoslezsko na jednotlivé
prioritní osy z celkových 716,09 mil. € K

Regionální opera ní program Moravskoslezsko je tématicky roz len n do ty základních

prioritních os – Regionální infrastruktura a dostupnost, Podpora prosperity regionu, Rozvoj

m st a Rozvoj venkova. Každá prioritní osa pak obsahuje konkrétní oblasti podpory,

respektive díl í oblasti podpory, které vymezují, jaké typy projekt mohou být v rámci

p íslušné prioritní osy podpo eny a kdo m že být p íjemcem dotace. [10] 

Prioritní osy 1.Regionální

infrastruktura a

dostupnost

2.Podpora

prosperity regionu

3.Rozvoj m st 4.Rozvoj venkova

Oblasti podpory 1.1Rozvoj regionální

silni ní dopravní

infrastruktury

2.1Infrastruktura

ve ejných služeb

3.1Rozvojové póly

regionu

4.1 Rozvoj venkova 

1.2Rozvoj a

dostupnost letišt

Ostrava

2.2Rozvoj

cestovního ruchu

3.2Subregionální

centra

1.3Rozvoj dopravní

obslužnosti

2.3Podpora

využívání

brownfields

1.4Infrastruktura

integrovaného

záchranného systému

a krizového ízení

2.4Marketing

regionu

Tabulka 8 - Regionální opera ní program NUTS 2
Moravskoslezsko 2007-2013 [10]
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Základem všech schvalovacích proces je dob e a kvalitn zpracovaný projekt. Tomuto

tématu se budu v novat v následující kapitole.
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7. Projekt

Pojem projekt si každý autor odborných publikací a knih vykládá r zn . Každý z autor

v popisu projektu klade d raz na n co jiného.

Pro p íklad uvádím n kolik z nich: 

Projekt je v zásad zp sob práce, zp sob organizování lidí a zp sob ízení úkolu. Je to styl

koordinace a ízení prací. Od jiných styl ízení ho odlišuje zejména to, že je úpln zam en

na ur itý výsledek a že p estává být pot eba a je ukon en, jakmile je tohoto výsledku

dosaženo. V protikladu k tomuto je nap íklad fungování výrobní linky nebo ízení n kterých

provozních inností podniku – tyto úkoly probíhají pr b žn a nemají specifický koncový

bod. [11]

Pojmem projekt se rozumí zpracovaný zám r, rozvrh nebo plán n jaké budoucí innosti nebo

jejího výsledku. Je také charakterizován jako asov ohrani ené úsilí, sm ující k vytvo ení

unikátního produktu nebo služby. [9]

Projekt lze definovat jako adu aktivit se stanovenými cíli, které vedou ke konkrétnímu

výsledku v daném asovém rámci, nebo jako asov omezené úsilí, jehož cílem je vytvo it

jedine ný produkt i službu. Projekt, jenž musí naplnit stanovené cíle a zám ry pomocí

dostupných zdroj b hem vymezeného období, je p ipraven tak, aby se vypo ádal s problémy,

jejichž ešení je požadováno. [6]

Projekt je cílev domý návrh na uskute n ní ur ité inovace v daných termínech zahájení

a ukon ení. [12]
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V p edinvesti ní fázi se rozhoduje, zda se zvolený projekt zahájí, nebo nikoli. Na realizaci

investi ního projektu se vždy vynakládají vlastní finan ní prost edky. Od projektu

o ekáváme, že kone ný zisk bude vyšší, než kdybychom peníze vložili do obecn dostupných

finan ních nástroj , jako je nap . termínovaný vklad v bance. Rozhodnutí o zahájení nebo

zamítnutí projektu znamená co možná nejp esn ji odhadnout všechny p íjmy a výdaje

projektu a pak pomocí vhodných kritérií porovnat jednotlivé varianty projektu jednak mezi

sebou a jednak s obecnými p íležitostmi pro investování finan ních prost edk . [13]

Projekty lze rozd lit z r zných hledisek podle v cné struktury, délky ešení projektu, podle

orientace finan ních prost edk a také podle výše finan ní podpory.

7.1. Projekty podle v cné struktury

o Jednotématické zam ené na jedno v cné téma 

o Vícetématické sou asn sdružují více témat

7.2. Projekty podle délky ešení

o Krátkodobé do 1 roku 

o St edn dobé 2 až 4 roky 

o Dlouhodobé více než 4 roky

7.3. Projekty podle v cné orientace

o Investi ní zam ené na modernizaci; hrazené z investi ních prost edk

o Organiza ní zam ené na zlepšení organizace hmotných a finan ních tok ;

hrazené z neinvesti ních prost edk
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7.4. Projekty podle výše finan ní podpory:

o Malé od 0,5 mil. do 2 mil. 

o Velké od 2 mil. do 20 mil. 

7.5. Charakteristické rysy projekt

Projekty jsou jedine né, mají sv j jedine ný cíl, realizují se v rámci organizace a k tomu

pot ebují zdroje. Toto jsou základní znaky projekt :

Jedine nost

Každý projekt, jelikož se provádí pouze jednou a tém pokaždé na n m pracuje jiná skupina,

je jedine ný.

Protože trvání projekt je do asné, vždy je v nich hodn nejistoty, pokud jde o to, co bude

schváleno. Projekt navíc netrvá v n . Za íná, když první lov k za ne pracovat, a kon í,

když je práce posledního lov ka hotová. N kde mezi tím se na n m podílí n kolik nebo

mnoho lidí. Najímání lidí pro práci na projektu se podobá shán ní zam stnanc pro firmu,

která p edpokládá, že v dohledné dob svou innost ukon í. [8]

Zdroje

Bez pot ebných zdroj , nelze realizovat žádný projekt. Tak je tomu skoro u všech inností,

které cht jí vytvo it n jaký hmotný cíl. 

Zdroje projektu d líme na materiální a personální. Z toho vyplývá, že je pot eba realizaci

a tvorbu projektu obsadit pot ebným a p im eným po tem kvalifikovaných lidí, kte í pak

mohou pracovat na základ jím poskytnutých zdroj firmy na projektu. Toto má za úkol

projektový manažer, který musí um t dob e zorganizovat lidské zdroje, aby byly využity

dostupné materiální zdroje. [8]
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Cíl

Stanovení cíle projektu je mimo ádn d ležité. P ed realizací každého projektu je proto nutné

provést analýzu stávající situace a tím zjistit, o co je v dané problematice zájem.

Cíle by m ly být stanoveny konkrétn , m ly by být reálné a v neposlední ad i m itelné.

Ke spln ní daného cíle je pot eba mít stanoven ur itý p edb žný rozpo et náklad , které na

realizaci projektu budou pot eba, dále je nutné reáln stanovit asový harmonogram, podle

n hož se bude postupovat. V jednotlivých etapách realizace projektu pak porovnávat plán

a skute nost, aby nedošlo k ne ekaným asovým prodlevám nebo zdržením, a tím k nespln ní

nebo oddálení stanoveného cíle. 

     Programování

Hodnocení Identifikace

Implementace P íprava

Financování

Schéma 3 - Obecný projektový cyklus [6]
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8. Proces vy izování dotací

Celý proces je asov náro ný a lze ho uspo ádat do ur itého harmonogramu od vypsání

výzvy do podpisu smlouvy a poskytnutí finan ní dotace. 

Trvání výzvy 45 kalendá ních dn
Kontrola formálních náležitostí 5 pracovních dn
Možnost nápravy zjišt ných chyb 5 kalendá ních dn
Hodnocení projektu 60 kalendá ních dn
Výb r projektu 30 kalendá ních dn
Zve ejn ní seznamu vybraných projekt 20 pracovních dn
Vyhotovení smlouvy a zaslání žadateli 60 kalendá ních dn
Podpis smlouvy p edsedou Regionální rady 10 pracovních dn

Tabulka 9 - Harmonogram administrace projektu

P i zpracovávání projektového zám ru je nutné ze všech možných úhl pohledu zhodnotit

stávající situaci a reáln si odpov d t na následující otázky:

o Pro je nutné projekt realizovat?

o Pro koho je projekt ur en?

o eho chcete v projektu dosáhnout?

o Jakým zp sobem chcete dosáhnout cíl projektu?

o Jaké aktivity chcete v projektu realizovat?

o Kdo bude plánované aktivity realizovat?

S ohledem na odpov di na tyto otázky, je pak pot eba zvážit pot eby organizace a p ínosy

budoucího projektu. Dále je nutné dodržet stanovený cíl projektu nedodržení výstupu
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projektu je pak považováno za porušení smlouvy o poskytnutí dotace, kdy p íjemce dotace je

povinen vrátit dotaci nebo její ást a ješt uhradit i penále. 

Jakmile je stanoven zám r projektu, je vhodné a ú elné ov it u p íslušného

zprost edkujícího orgánu, zda zám r odpovídá požadavk m dota ního programu a zda by

z n j mohl být financován. Tím dojde k vylou ení možnosti zbyte n vynaloženého úsilí na

zpracování zám ru.

O dotace lze žádat prost ednictvím elektronické žádosti Benefit7, která je dostupná na

stránkách www.eu zadost.cz. Zde jsou uvedeny také povinné p ílohy, které je nutno k žádosti

p ipojit. Mezi tyto p ílohy pat í studie proveditelnosti a projektová dokumentace do fáze

stavebního povolení. Další nutné p ílohy je možno p edložit až p i podpisu smlouvy

o poskytnutí dotace. 

V této fázi je pak již vhodné kontaktovat konzultanta – projektového manažera z odboru

marketingu, který od této chvíle m že být nápomocen p i ešení možných otázek a nejasností,

které se mohou vyskytnout.

Žádosti se podávají na základ vyhlášených výzev, které jsou zve ej ovány a aktualizovány

hlavn na webových stránkách p íslušné regionu – pro Regionální opera ní program regionu

soudržnosti Moravskoslezsko stránkách www.rr moravskoslezsko.cz. Na t chto stránkách

jsou také umíst ny r zné dokumenty, které je velmi d ležité prostudovat, nebo p ehledn

a jasn uvádí požadavky na žadatele.

T mito dokumenty jsou zejména:

o Provád cí dokument ROP Moravskoslezsko

o P íru ka pro žadatele v etn p íloh – uvádí postupy p i zpracovávání žádostí o dotaci

a upozor uje na možné problémy p i jejich p edkládání. Dále popisuje postupy

hodnocení a výb ru projekt až po uzav ení smlouvy o poskytnutí dotace.

o P íru ka pro p íjemce v etn p íloh – ur uje podmínky, které se v pr b hu projektu

musí dodržet, uv domuje p íjemce o sledování realizace projektu, o nutných

 kontrolách b hem realizace a proplácení výdaj
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o Metodické pokyny – up es ují postupy nap . pro zpracování studie proveditelnosti,

analýzy náklad a p ínos nebo popisují jednotlivé zp sobilé výdaje, které lze hradit

z dotace 

Žádost o dotaci tedy obsahuje:

o Výtisk elektronické žádosti BENEFIT7

o Povinné p ílohy

o Studii proveditelnosti a její p ílohy

o Posouzení p íjm projektu u projekt , které vytvá ejí p íjmy

Dokumentace nutná ve fázi p ípravy projektu:

o P íru ka pro žadatele 

o P íloha .1 – Povinné p ílohy k žádosti o dotaci 

o P íloha .2 – Závazné osnovy dokumentu pro finan ní a ekonomické hodnocení 

projektu

o P íloha .3 – estné prohlášení o v tšinových výdajích

o P íloha .4 – estné prohlášení žadatele o ve ejnoprávnosti

o P íloha .7 – Potvrzení z izovatele p ísp. Organizace 

o P íloha .8 – Harmonogram plateb 

Metodické pokyny:

o Pro zadávání ve ejných zakázek

o Malé a st ední podniky

o Pr vodce horizontálními tématy

o Pro zp sobilé výdaje a vícenáklady

o Vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpo tu Regionální rady

o Zpracování Studie proveditelnosti  a ekonomické analýzy

o Pravidla pro publicitu

o Projekty vytvá ející p íjmy

o Manuál – k aplikaci Cost benefit analýza

P i hledání vhodných dota ních titul je nutné sledovat harmonogram plánovaných výzev,

který je vyhlášen vždy na jeden rok dop edu. Dobou trvání výzvy bývá zpravidla 45 dn .
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V tomto 45 denním období lze p edkládat výzvy o dotaci spole n s  povinnými p ílohami.

Výzvy jsou aktualizovány pravideln každých 6 m síc .

V p ípad našeho kraje se žádosti o dotaci p edkládají regionální rad regionu soudržnosti

Moravskoslezsko. Spolu s žádostí je nutné p edložit i pot ebné p ílohy k žádosti.

Pokud chceme, abychom s žádostí usp li a obdrželi finan ní prost edky, je pot eba splnit

všechna elimina ní kritéria, která jsou požadována. Pro spln ní t chto kritérii je nutné získat

60 bod v hodnocení projektu a také získat aspo 27 bod ze 45 v kategorii kvalita projektu. 

U velkých nekomer ních projekt , jejichž celkové náklady p evyšují 10 milion K , musí

dosáhnout v socioekonomické analýze projektu ekonomický vnit ní výnosové procento

(ERR) kladné hodnoty.

Hlavním cílem socioekonomické analýzy je vybrat ty projekty, u kterých je

nejpravd podobn jší ekonomická návratnost, ímž je hlavn p ínos pro spole nost. Proto je

p i definování p ínos v žádosti o dotaci velice d ležité tyto p ínosy vhodn nazvat a popsat.

Jelikož tyto „velké“ projekty jsou finan n náro né, je nutné v novat schvalování takovýchto

projekt zvýšenou pozornost a socioekonomická analýza dokáže tuto efektivitu vynaložených

náklad skv le posoudit.

Ješt p ed odevzdáním žádosti, lze využít možnosti osobní konzultace s projektovými

manažery Ú adu Regionální rady Moravskoslezsko. Tomu však p edchází v asné zaslání

projektové dokumentace. Kontrolu formálních náležitostí lze provést p ímo p i p edložení

projektu.

Po odevzdání žádosti s pot ebnými p ílohami se již jen eká, zda dotace bude i nebude

p iznána. O p iznání i nep iznání dotace rozhoduje Výbor Regionální rady. Vybírá podle

toho, které projekty získaly nejvíce bodového ohodnocení dle spln ných požadovaných

kritérií.



 43 

Procentní výše uznatelných náklad je dána skute ností, zda projekt zakládá i nezakládá

ve ejnou podporou. Toto hodnotí Regionální rada na základ údaj uvedených ve studii

proveditelnosti. Ke každému projektu je v této souvislosti p ihlíženo individuáln .

Dokumentace fáze fyzické realizace projektu:

o P íru ka pro p íjemce

o P íloha .1 – Monitorovací hlášení o pokroku

o P íloha .2 – Monitorovací hlášení s žádostí o platbu

o P íloha .3 – Záv re ná monitorovací zpráva

o P íloha .5 – Žádost o platbu 

o P íloha .6a – Soupiska ú etních doklad

o P íloha .6b – Pokyn k vypl ování soupisky ú etních doklad

o P íloha .7 – Zm nový formulá – Oznámení p íjemce dotace

o P íloha .8 – Zm nový formulá – Vyjád ení k oznámení

p íjemce o dotace 

o P íloha .9 Zm ny v rozpo tu

o P íloha .10 – estné prohlášení obce neplátce DPH 

o P íloha .11 – estné prohlášení obce plátce DPH 

o P íloha .1 – Modifikované platby

Metodické pokyny:

o Pr vodce kontrolami 

o Vykazování výdaj

o Pravidla pro publicitu

o Ve ejné zakázky

o Metodický pokyn pro zp sobilé a vícenáklady

P edkládané projekty se d lí na projekty zakládající a nezakládající ve ejnou podporu.

Hlavním rozdílem  je možná uznaná procentní výše dotace na zp sobilé náklady projektu.

Projekty zakládající ve ejnou podporu:

Ve ejnou podporou se rozumí zam ení projektu na ekonomiku v konkuren ním prost edí.

Jedná se zejména o výstavby r zných kulturních i sportovních areál i center. 
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Znaky ve ejné podpory:

o je poskytována z ve ejných zdroj

o podpora p ináší výhodu pro ur ité odv tví nebo podniky

Typy projekt zakládající ve ejnou podporu:

o chrán né dílny

o výstavby vlek

o zvyšování úrovn ubytování

o modernizace h iš , sportovních a vnit ních relaxa ních za ízení

Jelikož ve ejná podpora projekt narušuje nebo hrozí narušením hospodá ské sout že, je

zakázána. Existují však výjimky – oblasti, ve kterých lze regulérn ve ejnou podporu získat.

Jedná se o regionální investi ní podporu, služby obecného hospodá ského zájmu

a notifikovanou podporu. 

Projekty, které zakládají ve ejnou podporu, proto mohou být dotovány do výše 40%

z celkových zp sobilých výdaj ; v p ípad st edních podnik do 50% a do 60% u malých

podnik .

Projekty nezakládající ve ejnou podporu:

Jedná se o projekty, které zakládají ve ejný zájem spole nosti. Výše dotace u t chto projekt

iní 85% zp sobilých výdaj .

Typy projekt nezakládající ve ejnou podporu:

o cyklotrasy a cyklostezky

o rekonstrukce a modernizace vybavení škol 

o modernizace vybavení nemocnic

o rekonstrukce ve ejných prostranství

o rekonstrukce objekt ob anské vybavenosti (za ízení zdravotnických a sociálních

služeb, hasi ské zbrojnice, obecní ú ady aj.) 

Je li projekt vybrán Výborem Regionální rady, dojde k uzav ení smlouvy a jejímu podpisu.

Na tento akt je ur ena lh ta 6 – 8 m síc od vyhlášení výzvy. Podpisu smlouvy p edchází

nutnost doložit ješt zbývající p ílohy, které nebyly nutné p edkládat p i podávání projektové

žádosti.
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Po podpisu smlouvy dochází již k samotné realizaci projektu. Pokud se však jedná o projekt,

který nezakládá ve ejnou podporu, lze zahájit jeho realizaci již p ed vyhlášením výzvy. Je to

však podmín no tím, že do doby podpisu smlouvy nesmí být realizace projektu ukon ena.

Zahájení realizace projektu, který zakládá ve ejnou podporu, je možné až po posouzení

komplexní projektové dokumentace.

V pr b hu realizace projektu jsou projekty monitorovány prost ednictvím pr b žných

monitorovacích zpráv a záv re né monitorovací zprávy.

Pr b žné monitorovací zprávy se musí p edkládat v pravidelných intervalech v pr b hu

celé realizace projektu. Musí obsahovat podrobný popis aktivit, které byly v rámci

monitorovacího období realizovány, dále je nutné zhodnotit dosavadní realizaci projektu,

v etn výsledk klí ových aktivit a musí být také uvedeny problémy, ke kterým v dob

realizace došlo. 

Spole n s pr b žnými monitorovacími zprávami se zasílají žádosti o platby, tyto žádosti

mohou být p edkládány každé 3 m síce. Výše plateb není nijak ur ena, minimální ástka

platby však nesmí být nižší než 15% z celkových zp sobilých výdaj .

Po ukon ení projektu je pak p íjemce dotace povinen doložit záv re nou monitorovací

zprávu.

Záv re ná monitorovací zpráva obsahuje tyto informace:

o zhodnocení úsp šnosti celého projektu 

o zdroje financování

o spln ní aktivit a cíl projektu

Další nutnou monitorovací zprávou je monitorovací zpráva o zajišt ní udržitelnosti

projektu. Tyto zprávy se p edkládají jednou ro n po dobu 5 let. Musí obsahovat informace o 

schopnosti projektu plnit své cíle. 
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Jako poslední z povinností realizátora projektu je jeho publicita. Cílem publicity projektu je

informovat co možná nejširší ve ejnost o tom, že je projekt realizován za finan ní spoluú asti

Evropského fondu pro regionální rozvoj, ze kterého je ROP financován, tj. Evropské unie. 

Grafický návrh i samotnou realizaci je vhodné sv it profesionálnímu grafickému studiu

a p edložit také pot ebné podklady. Grafický návrh lze zaslat ke kontrole a celkovému

posouzení.

V souladu s celkovou udržitelností projektu je nutné zajistit i odpovídající udržitelnost

publicity projektu. Jedná se zejména o vhodn zvolenou formu a výrobní technologii.

A koli jsou definovány technické parametry billboard a pam tních desek, dochází ze strany

p íjemce k deformacím a porušování grafického a textového rozložení, nedodržení barevných

schémat a log.

Ideální místo pro umíst ní je obecn definováno jako prostor s vysokou frekvencí pohybu

osob, kde je také zajišt na itelnost a dobrá viditelnost textu. Musí být také zachována

d stojnost daného místa. 

Obrázek 1 – Vhodn  zvolený zp sob publicity
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Obrázek 2 – Nevhodn  zvolený zp sob

Publicita projektu je podrobn rozvedena v metodickém pokynu Pravidla pro publicitu. Jsou

zde také p ipojeny p ílohy, kterými jsou grafický manuál vlajky EU a logo ROP

Moravskoslezsko.
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9. Hlavní problémy a návrhy možných ešení

Z hodnocení dosud realizovaných projekt , které je uve ejn no na internetových stránkách

Regionální rady soudržnosti Moravskoslezského kraje jsem zjistila, že malé a st ední podniky

m ly zájem zejména o oblast podpory regionálního podnikání a infrastruktury pro rozvoj

regionálního a místního cestovního ruchu. Ve ejné a neziskové subjekty projevily nejv tší

zájem o podporu projekt v oblasti cestovního ruchu a infrastruktury pro rozvoj lidských

zdroj .

V asopisu ApROPó speciál 2009, který je m sí ním zpravodajem Regionální rady regionu

soudržnosti Moravskoslezsko, je uveden podrobný p ehled nesrovnalosti, které se

v p edkládaných projektech objevovaly nej ast ji. V této tabulce jsem uvedla jejích vý et.

Chyba Stru ný popis chyby

Chyby v p íprav
zadávacího ízení

Použití zp sobu uve ejn ní výb rového ízení, který neodpovídá
p edpokládané hodnot ve ejné zakázky,
neoslovení dostate ného po tu vhodných dodavatel .
Um lé rozd lení jedné ve ejné zakázky, která má prokazatelnou
v cnou a asovou souvislost, na více díl ích zakázek s vlivem na
stanovení jejich hodnoty, aby je bylo možno zadat mén formálními
postupy (nap . nákupy za ízení obdobného ú elu provád né
v pr b hu realizace projektu).

Chyby v zadávací 
dokumentaci

Použití konkrétních obchodních názv a firmy výrobce v zadávací
dokumentaci, které up ednost uje jeden typ dodávky nebo služby
poskytovaný konkrétním dodavatelem (v praxi nap íklad dochází ke
specifikaci poptávaného informa ního systému, zna ky technologie
nebo vybavení). Nedostate ná specifikace p edm tu ve ejné zakázky
– pouze obecným zp sobem, bez up esn ní – což m že zpochybnit
vyhodnocení nabídek a transparentnost výb ru. Diskrimina ní
kvalifika ní p edpoklady – zadavatel nestanoví minimální výši
ekonomických a finan ních nebo technických p edpoklad , nebo ji
stanoví nep im en (nap . nep im en stanovená výše
požadovaného obratu, základního kapitálu nebo požadavek na
lenství dodavatele v n které z asociací). Použití kvalifika ních

p edpoklad jako hodnotících kritérií. Kvalifika ní p edpoklady
slouží k prokázání schopnosti uchaze e splnit p edm t zakázky, ne
jako prost edek konkuren ního výb ru mezi uchaze i (nap íklad
reference). Nezve ejn ní informace o požadavku úhrady za
poskytnutí zadávací dokumentace nebo požadování nep im en
vysoké úhrady za poskytnutí zadávací dokumentace.
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Nedodržení
stanovených lh t

Nedodržení lh t stanovených zákonem nap íklad pro: poskytnutí
zadávací dokumentace, doru ení dodate ných informací, podání
nabídek, pozvání len hodnotící komise, odeslání oznámení o
výb ru, uzav ení smlouvy, rozhodování o námitkách, uve ejn ní
výsledk zadávacího ízení.

Nedodržení
podmínek p i

realizaci zadávacího 
ízení

Nespln ní povinnosti vylou it uchaze e p i nedodržení
kvalifika ních p edpoklad , zejména v p ípadech nesprávného zn ní
vyžadovaných estných prohlášení, stá í doklad pro spln ní
základních kvalifika ních p edpoklad i výpisu z obchodního
rejst íku, popisu nabídky osobou jinou než oprávn nou.
Nevhodné složení hodnotící komise z osob s p ímou vazbou na
n kterého uchaze e (nap . jsou leny p edstavenstva i dozor í rady
uchaze e).
Nevyhotovení všech doklad , které jsou požadovány, nap .
protokolu z jednání hodnotící komise, oznámení o výb ru
nejvhodn jší nabídky nebo písemné zprávy zadavatele.

Chyby po ukon ení
zadávacího ízení

Uzavírání dodatk podstatn rozši ujících p edm t ve ejné zakázky
nebo významn m nících obchodní podmínky p vodní zadávací
dokumentace (cena, platební podmínky, apod.).
Není uchovávána kompletní dokumentace o ve ejné zakázce. ásti
dokumentace k výb rovému ízení, nap . nabídky uchaze , kte í se
umístili na tvrtém a následujících místech, zadavatel vy adil
z archivace a není schopen je doložit.

Nezp sobilé výdaje 

Neuznatelné výdaje v žádostech o platbu, nap . nesprávné za azení
prací (oprav do položky rekonstrukce) vykazování stavebních rezerv
apod. Nesprávn ur ený základ zp sobilé ásti mzdy na projekt.
P ekro ení pravidla p esunu mezi investi ními a neinvesti ními
výdaji projektu. 

Nedodržení ostatních 
podmínek

Nep edložení monitorovací zprávy ve stanoveném termínu.
Pozdní nebo žádné podání podstatné zm ny projektu.
Nezahájení fyzické realizace do 6 m síc od podpisu smlouvy.

K uvedeným nedostatk m nebylo možné zjistit žádné jiné podrobnosti. 

Abych zjistila, s jakými hlavními problémy se potýká naše organizace, rozhodla jsem se pro

ízený rozhovor s pracovníky, jejichž náplní práce je realizace projekt . Zeptala jsem se jich,

které problémy vnímají jako klí ové. Ke každému uvádím návrh možného ešení.

Uvedli následující:

o Vypl ování projektové žádosti a p íloh p íliš podrobné, komplikované, je nutné

zjiš ovat spoustu informací 

Návrh ešení:

Zejména u žádostí z fond EU zjednodušit formulá e – nepožadovat tolik informací již

v žádosti, umožnit, aby tyto informace byly obsaženy až v p ílohách nutných k p edložení až
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p i podpisu smlouvy. Žádosti z ministerstev R nejsou takto obsáhlá a také plní veškeré

požadavky na žadatele kladené. Proto bych navrhla sjednotit typy formulá jak pro žádosti

z EU tak pro ostatní s tím, p iklonit se na variantu jednodušších žádostí.

Možnost odborných konzultací již p i vypl ování žádostí.

o Složitý a nep ehledný implementa ní systém

Návrh ešení:

Možnost získat veškeré informace o programech na jednom míst , viz dále m j návrh Založit

jednotný informa ní web na internetu.

o Podcen ní administrativní náro nosti ízení projektu 

Návrh ešení:

Vhodn si asov rozvrhnout celý pr b h projektu, zajistit, aby ur ený pracovník m l na tuto

innost dostate ný asový prostor, aby nebyl zavalen jinými pracovními povinnostmi a mohl

se pln v novat administrativ ; dále by bylo vhodné ur it jednoho pracovníka, nebo skupinu

pracovník , kterým by byl tento projekt p i azen a neur ovat pracovníky operativn . Taktéž

v p ípad dlouhodobé nemocenské nebo odchodu pracovníka z organizace ur it zastupujícího

pracovníka, který by m l být „zasv cen“ do celého procesu a v p ípad „pot eby“ by byl v

„obraze“.

o Nedostate né finan ní ízení projektu, malá nebo žádná komunikace mezi

ú etním a finan ním manažerem projektu, p ípadn jeho absence v ízení projektu 

Návrh ešení:

Tento problém lze vy ešit pouze zlepšením této komunikace a pravidelnými kontrolami

ú etnictví.

o Nedostate ná komunikace s p id leným referentem implementace programu

Ú adu Regionální rady 

Návrh ešení:
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Toto je závisle na pracovnících obou zainteresovaných stran. V p ípad špatné komunikace

lze pouze navrhnout zm nu pracovníka. Organizacím by také m la být dovolena možnost

zm ny referenta bez uvád ní d vodu. Tím by také došlo ke sjednocení požadavk

jednotlivých referent , což ze sd lení pracovník vyplývá.

o Neznalost aktuálních metodik (nap . Metodický pokyn pro zp sobilé výdaje)

a nevyužívání možnosti školení a seminá po ádaných Regionální radou

Moravskoslezsko

Návrh ešení:

Uvedený problém je závislý jak na aktivit pracovníka, tak na finan ních možnostech dané

organizace vysílat své pracovníky na školení. Možným ešením by bylo po ádat bezplatné

metodické školení po ádané Regionální radou Moravskoslezsko, kde by ú astníci mohli

vzájemn ešit své aktuální problémy, které by jim byly pracovníky Regionální rady

zodpov zeny. Jednalo by se o obdobu metodických dn po ádaných Krajským ú adem

Moravskoslezského kraje, odborem sociálních v cí a zdravotnictví, které se po ádají v p ípad

zm n legislativy nebo p i vydávání nových metodik.

S ohledem na uvedené chyby, další skute nosti a po provedených rozhovorech s pracovníky,

jejichž náplní práce je erpání dotací navrhuji, že by bylo vhodné: 

Založit jednotný informa ní web na internetu, kde by se shromaž ovaly a t ídily

všechny výzvy vyhlášené r znými organizacemi dle jednotlivých region R.

Tyto výzvy by zde byly pr b žn aktualizovány – výzvy, u nichž by vypršela lh ta

zve ejn ní, by byly automaticky mazány (nastavením této funkce p i dovršení data ukon ení

výzvy) a také pr b žn vkládány správcem webu. 

Výzvy by byly shromaž ovány následujícím zp sobem:

Veškeré organizace, spole nosti, ministerstva a opera ní programy, které vyhlašují výzvy

k získání dotací na projekty, a zakládají nebo nezakládají ve ejnou podporu, by m ly na

základ nov zavedeného legislativního opat ení (formou sm rnice, apod.) povinnost zasílat
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své zpracované výzvy spole n s požadavky a podmínkami erpání dotace, na tento nov

z ízený web. 

Správce webu (pracovník/pracovníci organizace, která by tento web z ídila) by tyto informace

t ídil dle jednotlivých region a pr b žn je aktualizoval. Jednotlivé záložky by ozna ovaly

všech 8 region soudržnosti. Tyto záložky by pak byly dále len ny na podzáložky dle

opera ních program .

Samoz ejmostí webu by byla možnost p ihlásit se, jakožto uživatel a potencionální žadatel

a p íjemce dotace, a zvolit si funkci generování výzev jen ur itého nebo všech opera ních

program , a zasílání t chto výzev na žadatelem uvedený e mail.

Mým druhým návrhem je zavést jakousi pomyslnou povinnou „akreditaci” žadatel

o dotace. Ta by spo ívala v povinnosti garanta a tv rce projektu absolvovat

„akreditované” školení, kde by odborní pracovníci, kte í jsou leny schvalovacích

komisí projekt a mají tudíž praktické zkušenosti a p ehled o obsahu a form

p edkládaných projekt , seznamovali s celým postupem od zadávání správného popisu 

zám ru až k záv re ným innostem.

Ú astníci by si mohli „nane isto” vyzkoušet tvorbu takového projektu a „fiktivn ” ho dovést

až do úsp šného konce. Takto odborn proškolení pracovníci by získali, po úsp šném

ukon ení, certifikát o akreditaci, který by mohl být zaveden jako povinná p íloha k žádosti.

Takovéto školení by nebylo jednodenní. Vyžadovalo by n kolikadenní seminá e, které by

byly len ny dle jednotlivých etap projektu. M lo by se jednat o interaktivní formu, kdy by se

ú astníci aktivn zapojovali a tím byli neustále „ve st ehu”. Na záv re ném setkání by pak

ú astnici své fiktivní projekty prezentovali a obhajovali své zám ry p ed ostatními ú astníky

a tím se vzájemn mohli obohatit o své názory a kritiky.

A koli se tento postup jeví jako zdlouhavý a nákladný, ve výsledném efektu by p inesl zcela

jist realiza ní a asovou úsporu, nebo projekty tvo í týmy pracovník a ím víc

kvalifikovan jší a znalejší je tým, tím v tší je pravd podobnost vytvo ení kvalitního projektu.

Tato „investice” do kvalifikovan jších tv rc projekt se pak zcela jist odrazí na

vytvo ených projektech a p inese tak úsporu a efektivnost v tom smyslu, že pokud a
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sebelepší i zajímav jší projekt není kvalitn zpracován, nemá šanci usp t v množství

p edkládaných projekt . Ty kvalitn zpracované jej p eválcují, bez ohledu na cíl projektu. 

Školení by m lo následující bloky:

o Zpracování projektového zám ru

o P íprava a zpracování projektové žádosti

o Realizace projektu 

o Monitorování realizace projektu

o Zajišt ní udržitelnosti projektu 

o Publicita projektu 

V rámci této akreditace by pracovníci obdrželi odpovídající metodické pokyny, se kterými by

se museli povinn seznámit, každý blok by byl uzav en písemnou zkouškou z uvedené oblasti

a po úsp šném zvládnutí zkoušky by p ešel do dalšího bloku.

Každý blok by tvo ila jak teoretická ást – seznámení s metodiky a p íru kami, tak praktickou

ást, kde by si ú astníci na fiktivn zvoleném projektu vyzkoušeli, zda mají dostatek

informací a osvojený správný p ístup a postup. 

S ohledem na uvedený postup „kvalifikace“ pracovník by bylo vhodné ú innost tohoto

opat ení zavést s pot ebným asovým odstupem. 
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10. Záv r

Diplomová práce se ve své úvodní ásti zabývá možnostmi financování územn správních

celk , poté konkrétn seznamuje s M stem Jablunkov a jeho organiza ní strukturou

a rozpo tovými p íjmy.

Dále uvádí vý et poskytovatel dotací, obecnou charakteristiku Evropských fond , seznamuje

se strukturálními fondy, evropským fondem pro regionální rozvoj, evropským sociálním

fondem a fondem soudržnosti. eší problematiku regionální politiky Evropské unie, popisuje

pojem opera ní program a uvádí obsah a zam ení tohoto programu. V nuje se Spole nému

regionálnímu opera nímu programu a aktivitám Regionální rady soudržnosti

Moravskoslezsko, seznamuje s inností Agentury pro regionální rozvoj, Centra pro regionální

rozvoj a s Opera ním programem p eshrani ní spolupráce esko Polsko.

V praktické ásti jsou v práci uvedeni žadatelé o dotace a výše t chto dotací, z r zných zdroj

je zde uvedena charakteristika pojmu „projekt“ a jeho len ní z r zných hledisek.

Poté se již diplomová práce zabývá jednotlivými kroky vy izování dotací od ur ení zám ru

projektu po získání dotace, záv re ného monitorování projektu a jeho publicity.

V záv re né ásti jsou uvedeny návrhy na zlepšení spo ívající ve z ízení jednotného

informa ního webu sloužícího ke zlepšení informovanosti o vyhlášených výzvách a také

návrh na usnadn ní a urychlení získání dotací formou odborného proškolení pracovník , tj.

tv rc projektu. Jsou zde také uvedeny dosud zjišt né nesrovnalosti a problémy z dosud

p ijatých žádostí o dotace. 

Celá práce je strukturována tak, aby žadatel m poskytla ucelený p ehled jednotlivých fází

projektu a k t mto fázím seznam pot ebné dokumentace a metodik k prostudování. 

Upozor uje na možná úskalí projektu, která jsou zde popsána a vede je k tomu, aby se drželi
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st žejních postup , nebo práce jasn uvádí možné chyby, kterým se vyhnout, a tím znásobit

pravd podobnost schválení projektu a p iznání dotace.

Touto formou je možné tuto práci považovat za návrh obecné metodiky v oblasti analýzy

obecného postupu získávání dotací z opera ních program Regionální rady soudržnosti

Moravskoslezsko a tím m že sloužit zájemc m k usnadn ní zjiš ování údaj o postupech

a podmínkách získání dotací, nebo v této práci soubor t chto informaci zcela jist naleznou.
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12. Seznam zkratek

MSK moravskoslezský kraj 

NUTS nomenklatura územních statických jednotek

LAU Local Administrative Units

M Ú m stský ú ad

ZŠ základní škola

PZŠ polská základní škola

EU Evropská unie 

ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj 

ESF Evropský sociální fond

FS Fond soudržnosti

HDP hrubý domácí produkt 

SROP Spole ný regionální opera ní program

R eská republika 

JPD Jednotný programový dokument

EEN Enterprise Europe Network

RRF Regionální rozvojový fond

PS JMS Pracovní skupiny Jednotného monitorovacího systému

CBC Canadian Broadcasting Corporation 

EUR euro

ROP regionální opera ní program 

ERR vnit ní výnosové procento

DPH hrubý domácí produkt 
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