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Příloha č. 1:   Strukturální fondy EU 

Evropský fond regionálního rozvoje - ERDF:1 

- investice do výroby určené k vytváření nových nebo stávajících pracovních míst; 

investice; investice do vzdělání a zdraví; investice pro rozvoj místního potenciálu: místní 

rozvoj a rozvoj malého a středního podnikání v problémových regionech; výzkum a 

rozvoj; investice zaměřené na životní prostředí.  

Evropský sociální fond - ESF:  

- integrace nezaměstnaných, zejména osob postižených; dlouhodobou nezaměstnaností; 

integrace mladých lidí do pracovního procesu; integrace osob vyloučených z trhu práce; 

podpora stejných příležitostí na trhu práce; adaptace pracovníků na průmyslové změny; 

stabilizace a růst zaměstnanosti; posílení lidského potenciálu ve výzkumu, vědě a 

technologii; posílení systému vzdělávání a další kvalifikace.  

Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond - EAGGF:  

- podpora farmaření a zachování životaschopných farmářských komunit v horských nebo 

méně příznivých oblastech; podpora začínajícím mladým farmářům; podpora ustanovení 

producentských asociací; konverze, diverzifikace, reorientace a podpora kvality 

zemědělské produkce; rozvoj venkovské infrastruktury; podpora investic do cestovního 

ruchu; ostatní opatření jako jsou prevence přírodních pohrom, obnova vesnic, ochrana 

venkovského (kulturního) dědictví, rozvoj a využití lesů, ochrana prostředí a krajiny a 

finanční řízení.  

 Finanční nástroj pro podporu rybolovu – FIFG (na ČR se vztahuje pouze v oblasti 

marketingu produktů rybolovu):  

- změny v rybářském sektoru; modernizace loďstva; rozvoj chovu ryb; ochrana některých 

přímořských oblastí; vybavení rybářských přístavů; výroba a obchod s rybími výrobky; 

podpora výroby.  

Zvláštní postavení zaujímá tzv. Kohezní fond (Fond soudržnosti). Finanční prostředky 

z tohoto fondu by měly být poskytovány "členským státům s HDP na obyvatele nižším  

než je 90% průměru Společenství, které mají program vedoucí ke splnění podmínek 

hospodářské konvergence". Odlišuje se od strukturálních fondů, neboť má k projektům 

specifický přístup. Základním odlišujícím parametrem je limitní minimum nákladů na projekt 

ve výši 10 milionů euro. 
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Příloha č. 2:   Operační programy pro ČR 

A, Tematické operační programy
2
 

Pro Českou republiku bylo pro období 2007-2013 připraveno celkem 8 tematických 

operačních programů: 

Integrovaný operační program 

- patří sem např. podpora služeb informační společnosti vč. elektronické veřejné správy 

(eGovernment), digitalizace vybraných datových zdrojů, investiční podpora při zajištění 

dostupnosti služeb umožňující návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně 

vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti, modernizace 

přístrojového vybavení a zvýšení úrovně technického zázemí zdravotnických zařízení, 

vybudování školících středisek služeb zaměstnanosti a spolupracujících organizací, 

modernizace systému krizového a havarijního managementu, zavádění standardů  

ve službách cestovního ruchu, podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu, 

podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí, regenerace bytových domů  

v problémových lokalitách - ekologické a energeticky efektivní sanace bytových domů, 

opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu apod. 

- jedná se o projekty spolufinancované z ERDF, tj. investiční (infrastrukturní) projekty. 

OP Doprava 

- patří sem např. modernizace železničních koridorů transevropských dopravních sítí 

(TEN-T), modernizace a zkapacitnění úseků kategorie D, R a ostatních silnic I. tříd sítě 

TEN-T, opatření k minimalizaci vlivů již dokončených staveb na životní prostředí a 

veřejné zdraví, elektrizace dalších železničních tratí mimo síť TEN-T, budování obchvatů 

a zklidňováním dopravy v obydlené zástavbě mimo síť TEN-T, rozvoj sítě metra v Praze, 

vyšší zapojení železniční a vnitrozemské vodní dopravy do přepravních řetězců apod. 

- jedná se o projekty spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) 

a Fondu soudržnosti, tj. investiční (infrastrukturní) projekty. 

OP Životní prostředí  

- patří sem např. čistírny odpadních vod, úpravny vody, informační systémy předpovědní 

povodňové služby, rekonstrukce spalovacích zdrojů, budování zařízení na využívání 

odpadů, sanace kontaminovaných lokalit, monitoring zvláště chráněných území, výsadba 

a obnova remízů, alejí, větrolamů, ochrana proti vodní a větrné erozi, zjištění negativních 
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důsledků hornické činnosti, tvorba environmentálních informačních materiálů, instalace 

obnovitelných zdrojů energie, např. solární systémy, kotle na biomasu, tepelná čerpadla, 

využití odpadního tepla atd. 

- jedná se o projekty spolufinancované z ERDF a Fondu soudržnosti, tj. investiční 

(infrastrukturní) projekty. 

OP Podnikání a inovace 

- patří sem např. podpora začínajícím podnikatelům, rozvoj informačních a komunikačních 

technologií, výstavba a rekonstrukce zařízení na výrobu a rozvod elektrické a tepelné 

energie z obnovitelných zdrojů, ochrana práv průmyslového vlastnictví, posílení 

vývojové a inovační kapacity podniků, podpora podnikatelských inkubátorů, 

infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů, podpora nabídky kvalitních poradenských 

služeb, marketingová připravenost malých a středních podniků s cílem zvýšit jejich 

konkurenceschopnost na zahraničních trzích apod. 

- jedná se o projekty spolufinancované z ERDF, tj. investiční (infrastrukturní) projekty. 

OP Výzkum a vývoj pro inovace 

- patří sem např. obnova výzkumných a vývojových laboratoří a na jejich vybavení 

moderní přístrojovou technikou, výstavba, rekonstrukce a rozšíření kapacit center 

excelence, vybudování, rekonstrukce a rozšíření kapacit vědy a výzkumu ve veřejném 

sektoru, zlepšení informovanosti veřejnosti o vědě a výzkumu apod. 

- jedná se o projekty spolufinancované z ERDF, tj. investiční (infrastrukturní) projekty. 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

- patří sem např. další profesní vzdělávání podporované zaměstnavateli, uplatňování 

pružných forem organizace práce, zprostředkování zaměstnání, poradenské činnosti a 

programy, rekvalifikace, podpora začínajícím OSVČ, doprovodná opatření k získání a 

udržení zaměstnání, rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, vzdělávání subjektů 

působících v oblasti sociálního začleňování, poradenské činnosti a programy pro sociálně 

vyloučené skupiny, podpora činností odstraňujících bariéry rovného přístupu ke vzdělání 

a zaměstnání, posilování etických standardů a zefektivnění řízení lidských zdrojů  

ve veřejné správě včetně vzdělávání zaměstnanců úřadů veřejné správy, politiků apod. 

- jedná se o projekty spolufinancované z Evropského sociálního fondu (ESF),  

tj. neinvestiční (neinfrastrukturní) projekty. 
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OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

- patří sem např. zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností 

včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby 

pro rozvoj klíčových kompetencí, podpora nabídky asistenčních služeb pro žáky  

se speciálními vzdělávacími potřebami, rozvoj kompetencí pedagogů, rozšíření výuky  

v cizích jazycích, tvorba a modernizace kombinované a distanční formy studia, rozšíření 

výchovy k podnikatelství a inovacím, podpora mobility pracovníků mezi pracovišti 

výzkumu a vývoje a podnikatelským sektorem, stáže studentů, pedagogů a vědeckých 

pracovníků v soukromém a veřejném sektoru, podpora dalšího vzdělávání apod. 

- jedná se o projekty spolufinancované z ESF, tj. neinvestiční (neinfrastrukturní) projekty. 

OP Technická pomoc 

- patří sem např. podpora řízení a implementace fondů EU v ČR - např. podpora 

monitorování, evaluace, publicity apod. 

B, Regionální operační programy: 

V rámci cíle Konvergence je pro období 2007—2013 je připraveno celkem 7 regionálních 

operačních programům (ROP) určených pro celé území České republiky s výjimkou Hlavního 

města Prahy: 

 

 ROP NUTS II Severozápad, 

 ROP NUTS II Severovýchod, 

 ROP NUTS II Střední Čechy, 

 ROP NUTS II Jihozápad, 

 ROP NUTS II Jihovýchod, 

 ROP NUTS II Moravskoslezsko, 

 ROP NUTS II Střední Morava. 

 

Regionální operační programy pokrývají několik tematických oblastí s cílem zvýšení 

konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity regionů  

pro investory. Každý ROP je řízen samostatně Regionální radou (RR) příslušného regionu 
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soudržnosti. Na regionální operační programy cíle Konvergence je z fondů EU vyčleněno 

 4,6 mld. €. 

Přestože je každý ROP samostatným dokumentem spravovaným samostatnou regionální 

radou a reagujícím na potřeby příslušného regionu, obecně se zaměřují na obdobná témata, 

která lze shrnout do následujících oblastí: 

Dopravní dostupnost a obslužnost 

- např. výstavba, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy a místních komunikací 

včetně odstraňování bodových závad na nich, výstavba stezek pro bezmotorovou 

dopravu, infrastruktura pro potřeby veřejné dopravy - dopravní terminály, železniční 

stanice, zastávky, informační systémy, pořízení vozidel veřejné dopravy, výstavba, 

rekonstrukce a modernizace infrastruktury veřejných regionálních letišť apod. 

Rozvoj území 

- např. příprava rozvojových území pro podnikání, bydlení a služby, revitalizace centra 

města a památkových zón, výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské 

vybavenosti, objektů pro kulturu a volný čas, objektů sociální a vzdělávacích 

infrastruktury, stavební obnova a dostavba veřejných prostranství, náměstí, 

architektonických prvků, odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží apod. 

Regionální rozvoj podnikání 

- např. rekonstrukce, modernizace a revitalizace stávajících objektů pro podnikání včetně 

brownfields, investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit 

menšího rozsahu, podpora investic zlepšujících materiálně-technické vybavení a 

podmínky firem, škol a učilišť určených pro zaškolení absolventu a osvojení praktických 

dovedností apod. 

Rozvoj cestovního ruchu 

- např. výstavba a rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, cyklostezky, hippostezky, 

vodní cesty, přístavy či přístaviště) včetně doprovodné infrastruktury a značení, 

rekonstrukce, modernizace a rozvoj ubytovacích kapacit rozšíření o návazné služby 

(sportovní zařízení vč. půjčoven sportovních potřeb, wellness služby, zábavní centra 

apod.), rekonstrukce kulturní či technické památky nebo kulturní zajímavosti pro využití 

v cestovním ruchu, rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně  

pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury, modernizace, rozvoj a rekonstrukce 
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lázeňské infrastruktury a navazujících zařízení, marketingové kampaně s nadregionálním 

dopadem, informační a komunikační technologie v oblasti řízení a propagace cestovního 

ruchu apod. 

Uvedený výčet podporovaných aktivit se může v jednotlivých regionech soudržnosti lišit, 

proto je důležité se předem seznámit s podmínkami ROP, v jehož rámci by se měl projekt 

realizovat. V operačních programech a prováděcích dokumentech je také třeba ověřit,  

kdo je u toho kterého typu podporované činnosti vymezen mezi možnými příjemci podpory. 

Všechny podporované aktivity jsou však spolufinancovány z Evropského fondu  

pro regionální rozvoj (ERDF), takže se jedná o investiční (infrastrukturní) projekty. Bližší 

informace o tematických operačních programech můžete získat u jejich řídících orgánů. 

C, Operační programy Praha: 

Do cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost spadá v období 2007—2013  

z regionů soudržnosti České republiky jen Hlavní město Praha, ostatní regiony přísluší do cíle 

Konvergence. Pro Prahu jsou v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

připraveny dva operační programy (OP): OP Praha Konkurenceschopnost a OP Praha 

Adaptabilita. 

D, Evropská územní spolupráce:  

Iniciativa Evropského společenství Interreg III z období 2000-2006 dala základ novému cíli 

politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) s názvem Evropská územní spolupráce 

(EUS) realizovanému prostřednictvím přeshraniční, nadnárodní a meziregionální formy 

spolupráce a dvou síťových programů: ESPON 2013 (Monitorovací síť pro evropské územní 

plánování) a INTERACT II (program pro výměnu zkušeností s přeshraniční, meziregionální a 

nadnárodní spoluprací).   

Operační programy přeshraniční spolupráce se týkají vždy hraničních regionů NUTS III 

sousedících s regiony v jiném členském státu. Pro Českou republiku tak existuje operační 

program (OP) pro přeshraniční spolupráci s Polskem, Saskem, Bavorskem, Rakouskem a 

Slovenskem. 

 

Operační program Meziregionální spolupráce je společný pro všechny členské státy EU a také 

Norsko a Švýcarsko. Také síťové programy ESPON 2013 a INTERACT II jsou určeny  

pro všechny členy EU. 
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Pro Operační program Nadnárodní spolupráce je EU rozdělena do několika zón,  

přičemž Česká republika patří do zóny Střední Evropa a OP Nadnárodní spolupráce  

tak sdílíme s Rakouskem, Polskem, částí Německa, Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, 

částí Itálie a z nečlenských zemí s částí Ukrajiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODKAZY V TEXTU PŘÍLOH: 

                                                           

1 Strukturální fondy EU, MŠMT ČR, 05.03.2012 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/strukturalni-fondy-eu 
2
 Strukturální fondy EU, Tematické operační programy, 05.03.2012 

http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy 


