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1. Úvod 

 

V roce 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie. Tímto významným krokem 

se jí otevřely veškeré moţnosti plynoucí z tohoto integračního uskupení a stala se součástí 

realizace hospodářských politik společenství. Pro Českou republiku také vznikla moţnost 

čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Tyto fondy jsou určeny především pro chudší nebo 

jinak znevýhodněné regiony a jejich účelem je sníţit regionální disparity nejméně rozvinutých 

regionů EU. Pro současné programovací období 2007 – 2013 je pro Českou republiku ze 

strukturálních fondů vyčleněna částka 26,7 miliard euro.  

Cílem bakalářské práce je nejprve teoreticky vyčlenit moţnosti čerpání 

ze strukturálních fondů Evropské unie a popsat jednotlivé operační programy. Cílem je rovněţ 

zpracovat konkrétní projekt s projektovou ţádostí.  

Z hlediska struktury je bakalářská práce rozdělena do obsahových kapitol včetně 

úvodu a závěru. Po úvodní části následuje popis strukturálních fondů Evropské unie a popis 

jednotlivých operačních programů v rámci programovacího období 2007–2013. Splnění tohoto 

cíle je zásadní pro vytvoření obecné představy o moţnostech získání finančních prostředků 

z Evropské unie. Další kapitola bakalářské práce charakterizuje Místní akční skupinu 

Roţnovsko a přibliţuje její pracovní náplň. Specifickým cílem další části bakalářské práce je 

vytvoření projektu včetně projektové ţádosti pro MAS Roţnovsko. Zde se jedná o projekt na 

podporu zakládání podniků a jejich rozvoje. 

Druhá kapitola bakalářské práce zahrnuje teoretické vymezení strukturálních fondů 

v České republice na programovací období 2007–2013. Představuje také základní dokumenty 

pro dané programovací období. Následně popisuje jednotlivé tematické operační programy, 

regionální operační programy a nakonec se zabývá Evropskou územní spoluprací.   

Náplní třetí kapitoly je charakteristika Místní akční skupiny Roţnovsko. Zde jsou 

představeny hlavní úkoly MAS Roţnovsko, právní formy místních akčních skupin a základní 

parametry MAS Roţnovsko. Dále se kapitola zabývá popisem území regionu Roţnovsko. Jsou 

zde také objasněny zdroje financování a evropská iniciativa LEADER pro rozvoj regionu 
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Roţnovsko. Následuje popis programu LEADER+ a LEADER ČR. V závěru se kapitola 

věnuje jednotlivým Fiche opatřením MAS Roţnovsko. 

Čtvrtá kapitola je prakticky zaměřena a je zde připravován projekt pro čerpání 

finančních prostředků z evropských fondů. Projekt nese název „Ţelezo – naše práce“.  

V kapitole je uveden popis projektu, jeho specifikace a další informace potřebné pro zpracování 

projektové ţádosti. Projektová ţádost je zpracována samostatně a bude umístěna v přílohách 

bakalářské práce.  
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2. Strukturální fondy v ČR pro období 2007–2013 

 

Evropská unie realizuje cíle své regionální a strukturální politiky v rámci sedmiletých 

cyklů. Pro dané období zpracovávají členské země nové programové dokumenty, ve 

kterých jsou nastaveny a definovány nové cíle a priority, jeţ se členské státy v daném období 

snaţí dosahovat a naplňovat v souladu se základními strategickými dokumenty EU. Je zde 

stanoven rozpočet. Poslední programovací období bylo v letech 2000–2006 (ČR do něj 

vstoupila v roce 2004) a navazující období probíhá v letech 2007–2013
1
. 

V současném programovacím období 2007–2013 má Česká republika moţnost čerpat ze 

dvou strukturálních fondů a z Fondu soudrţnosti (Kohézního fondu). Prvním z fondů 

je Evropský fond regionálního rozvoje. Činnost fondu je vymezena jako příspěvek 

„k financování pomoci zaměřené na posílení hospodářské a sociální soudrţnosti 

tím, ţe vyrovnává zásadní regionální rozdíly podporou rozvoje a strukturálních změn 

regionálních ekonomik, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zaostávajících 

regionů, a podporou přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce.“
2
 Činnost fondu 

podporuje všechny tři cíle hospodářské a sociální soudrţnosti. Podpora se vztahuje na 

oblasti posílení konkurenceschopnosti, inovace, zajištění udrţitelného rozvoje a další. 

Druhým fondem je Evropský sociální fond. Jedná se o klíčový finanční nástroj pro 

realizaci Evropské strategie zaměstnanosti. Prioritním posláním fondu je podpora rozvoje 

lidských zdrojů, podpora sociálního začleňování znevýhodněných osob a zaměření na rozvoj 

trhu práce. 

Mezi cíle Evropského sociálního fondu patří např. pomoc nezaměstnaným lidem 

při vstupu na trh práce, rovné příleţitosti pro všechny při vstupu na trh práce, celoţivotní 

vzdělávání a boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce.
3
 

Fond soudrţnosti (tzv. Kohézní fond) byl zřízen v roce 1994 a je kromě strukturálních 

fondů dalším nástrojem, který má podporovat hospodářskou a sociální soudrţnost a solidaritu 

mezi členskými státy. V programovacím období 2007–2013 je činnost Fondu soudrţnosti úzce 

                                                 
1
 http://www.strukturalni-fondy.cz/Glosar/P/Programovaci-obdobi 

2
 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. 7. 2006  

3
 WOKOUN, 2006. 
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propojena s aktivitami strukturálních fondů v rámci cíle Konvergence. Stejně jako strukturální 

fondy spolufinancuje ţádoucí aktivity, a to na úrovni 85 %.
4
 

Cíle politiky hospodářské soudrţnosti v období 2007–2013, jsou rozděleny do tří 

oblastí: 

o cíl – Konvergence, 

o cíl – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, 

o cíl – Evropská územní spolupráce. 

 

Cíl – Konvergence je zaměřen na urychlení procesu konvergence v nejméně 

rozvinutých členských státech a v nejméně rozvinutých regionech členských států. Jedná 

se o prioritní cíl všech fondů, ze kterých jsou financována opatření na jeho realizaci. Do cíle 

Konvergence můţeme zařadit investice do hmotného a lidského kapitálu, rozvoj znalostní 

společnosti, zlepšování schopnosti adaptace na ekonomické a sociální změny, rozvoj inovací 

a další. Cíle konvergence odpovídají úrovni NUTS II, kde HDP na obyvatele měřený paritou 

kupní síly je niţší neţ 75 % průměru hrubého domácího produktu Evropské unie. Finanční 

nástroje pro cíl Konvergence jsou Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudrţnosti. 

Cíl – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost se zaměřuje na podporu 

regionů na úrovni NUTS II nebo NUTS I, které přesahují limitní ukazatele pro zařazení do cíle 

konvergence. Tento cíl je financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) 

a Evropského sociálního fondu (ESF) a soustředí se na posílení konkurenceschopnosti 

a atraktivity regionů z hlediska infrastruktury i kvality lidských zdrojů. Do tohoto cíle se řadí 

regiony s úrovní HDP nad 75 % průměru EU. V České republice čerpá podporu v rámci tohoto 

cíle pouze hlavní město Praha.
5
 

Cíl – Evropská územní spolupráce je určen na „posílení přeshraniční spolupráce 

prostřednictvím společných místních a regionálních iniciativ, na posílení nadnárodní 

spolupráce prostřednictvím opatření souvisejících s prioritami společenství a přispívajících 

k integrovanému územnímu rozvoji a na posílení meziregionální spolupráce a výměnu 

                                                 
4
 NOVOTNÁ, 2007. 

5
 BOHÁČKOVÁ, HRABÁNKOVÁ, 2009. 
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zkušeností na vhodné územní úrovni…“ (kap. II., čl. 3 odst. 2)
6
 Cíl je financován z prostředků 

ERDF. 

Aby mohla Česká republika čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů 

Evropské unie, musí mít připravenou celou řadu strategických dokumentů. 

2.1 Základní dokumenty pro programovací období 2007–2013 

Kaţdá členská země na dané období zpracovává programové dokumenty. 

V programových dokumentech jsou definovány cíle a priority, jeţ se členské státy v daném 

období snaţí naplňovat v souladu se základními strategickými dokumenty EU. Jednotlivým 

prioritám jsou přiřazeny návrhy opatření na jejich plnění včetně rozpočtu
7
. Česká republika 

získala pro období 2007–2013 k vyuţití aţ 26,7 miliard euro z fondů Evropské unie. 

Programové dokumenty připravuje Česká republika, ale schválení většiny z nich podléhá 

v konečné fázi Evropské komisi. I jejich příprava je ovlivněna nastavením politiky hospodářské 

a sociální soudrţnosti v daném programovacím období. Základními dokumenty pro dané 

období jsou: 

o Strategické obecné zásady Společenství pro soudrţnost (SOZS) je dokument, který 

navrhuje Evropská komise, přijímá Rada EU a schvaluje Evropský parlament
8
. 

Podstatným prvkem programování strukturálních fondů v České republice je 

i ekonomická vyspělost jednotlivých regionů. Oblasti NUTS II s niţší ekonomickou 

úrovní neţ 75 % průměru EU mají moţnost podpory z cíle Konvergence. V případě ČR 

tuto hranici přesahuje pouze region Praha. Z tohoto důvodu je nutné připravovat jiné 

operační programy pro Prahu a jiné pro zbytek České republiky.  

 

 

o Národní rozvojový plán (NRP) v návaznosti na politiku soudrţnosti EU stanovuje 

priority vývoje ČR. V současném období jsou stanoveny tyto priority: řešení 

regionálních disparit, inovace a znalostní ekonomika, dostupnost a infrastruktura, 

podnikání, lidské zdroje a vysoké školy. Priority jsou v Národním rozvojovém plánu 

rozděleny do dílčích cílů a promítnuty do konkrétních operačních programů. 

 

                                                 
6
 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. 7. 2006  

7
 http://www.mmr.cz/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Programovaci-obdobi-2007---2013 

8
 JENÍČEK, 2010, s. 144. 
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o Národní strategický referenční rámec (NSRR) je závazný dokument vypracovaný 

Českou republikou a schválený Evropskou komisí. Tento dokument udává systém 

operačních programů politiky hospodářské a sociální soudrţnosti 2007–2013 a skládá se 

ze dvou částí. Strategická část obsahuje hlavní priority a cíle. Operační část zahrnuje 

vymezení jednotlivých operačních programů. 

 

o Operační programy (OP) „definují konkrétní vyuţití a zaměření prostředků 

na jednotlivé priority, opatření a popř. i programy“
9
. Pro ţadatele a realizátory projektu 

se jedná o nejvýznamnější dokumenty. „Operační programy jsou popisem souhrnných 

priorit, řízení a finančních zdrojů a upřesňují oblasti intervencí na národní úrovni 

i v jednotlivých regionech dané členské země“
10

. Tyto programy schvaluje Evropská 

komise. V současném programovacím období 2007–2013 pokrývají tyto programy 

oblasti podpory všech cílů, včetně podpor pro region Praha a cíl Evropské územní 

spolupráce
11

. V programovacím období 2007–2013 je moţné v České republice vyuţít 

26 operačních programů. Finanční prostředky ze strukturálních fondů jsou čerpány 

prostřednictvím těchto operačních programů, v jejichţ rámci jsou vyhlašovány 

konkrétní dotační tituly. 

2.2 Tematické operační programy 

Na programové období 2007–2013 je připraveno osm tematických operačních programů 

v rámci cíle Konvergence. Kaţdý z operačních programů je určen pro celé území České 

republiky a má specifické tematické zaměření
12

. 

 

Operační program Podnikání a inovace (OPPI) 

 

Operační program Podnikání a inovace je „základním programovým dokumentem 

resortu průmyslu a obchodu pro čerpání finančních prostředků z Evropského fondu 

pro regionální rozvoj (ERDF) v letech 2007–2013“
13

. Na základě tohoto dokumentu je České 

                                                 
9
  JENÍČEK, 2010, s.115. 

10
 Marek, Kantor, 2007, s.39. 

11
 JENÍČEK, 2010. 

12
  www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy 

13
  http://www.mpo.cz/dokument94351.html  
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republice poskytována finanční podpora podnikatelům, a to jak ze zdrojů státního rozpočtu, tak 

z prostředků Evropské unie. 

Globální cíl OPPI je zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblíţit sektor 

českého průmyslu a sluţeb k úrovni nejvyspělejších průmyslových zemí EU, udrţení 

přitaţlivosti České republiky, regionu a měst pro investory a další. Proto, aby bylo dosaţeno 

globálního cíle, jsou finanční prostředky směřovány na prioritní osy. Tyto osy vystihují 

jednotlivé specifické cíle. Pro dosahování specifických cílů slouţí speciálně vytvořené 

programy podpory. Jedná se o tyto osy: 

 

o prioritní osa 1 – Vznik firem, 

o prioritní osa 2 – Rozvoj firem, 

o prioritní osa 3 – Efektivní energie, 

o prioritní osa 4 – Inovace, 

o prioritní osa 5 – Prostředí pro podnikání a inovace, 

o prioritní osa 6 – Sluţby pro rozvoj podnikání, 

o prioritní osa 7 – Technická pomoc
14

 

 

Operační program doprava (OPD) 

 

  Je zaměřen na zkvalitnění infrastruktury a vzájemné propojenosti ţelezniční, silniční 

a říční dopravy v rámci tzv. transevropských dopravních sítí (TEN-T). V případě silničních sítí 

se jedná o rychlostní komunikace, silnice I. třídy a dálnice. Program také podporuje rozvoj 

a modernizaci praţského metra. Řídicím orgánem OPD je Ministerstvo dopravy a je financován 

z ERDF a ESF. Z pohledu finančních prostředků se jedná o největší český operační program. 

OPD obsahuje sedm prioritních os rozdělujících program do logických celků a dále jsou osy 

specifikovány na oblasti podpor. Oblasti podpor specifikují typy projektů, které mohou být 

v rámci prioritní osy podpořeny
15

. Do OPD jsou řazeny tyto osy: 

 

o prioritní osa 1 – Modernizace ţelezniční sítě TEN-T, 

o prioritní osa 2 – Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T, 

                                                 
14

  http://www.czechinvest.org/co-je-to-oppi 
15

 http://www.opd.cz/Providers/Document.ashx?id=671 
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o prioritní osa 3 – Zlepšení ţelezniční dopravy na síti mimo TEN-T, 

o prioritní osa 4 – Modernizace silnic I. Třídy mimo TEN-T, 

o prioritní osa 5 – Modernizace a rozvoj praţského metra a systémů řízení silniční 

dopravy v hl. m. Praze, 

o prioritní osa 6 – Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské 

vodní dopravy, 

o prioritní osa 7 – Technická pomoc
16

 

 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) 

 

Je zaměřen na sniţování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky trhu práce, 

začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, profesní vzdělávání a další 

oblasti. Program je financován především prostřednictvím prostředků cíle Konvergence. 

Na tento program je vyčleněno z fondů EU celkem 1,84 miliard euro, coţ je zhruba 6,8 % 

všech financí určených z fondů EU pro ČR
17

. V tomto operačním programu se jedná o tyto osy: 

 

o prioritní osa 1 – Adaptabilita 

o prioritní osa 2 – Aktivní politiky trhu práce 

o prioritní osa 3 – Sociální integrace a rovné příleţitosti 

o prioritní osa 4 – Veřejná správa a veřejné sluţby 

o prioritní osa 5 – Mezinárodní spolupráce 

o prioritní osa 6 – Technická pomoc
18

 

 

 

 

                                                 
16

 http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/op-doprava/1001608/ 
17

 http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz 
18

 http://knihovnam.nkp.cz/docs/ProgEU/OP_LZZ_FINAL.pdf 
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Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) 

 

Je orientován na znalostní ekonomiku a přispívá k posilování růstu 

konkurenceschopnosti státu. Operační program má zajistit dlouhodobě udrţitelnou 

konkurenceschopnost české ekonomiky a cílových regionů v rámci cíle Konvergence. Jedná 

se o čtvrtý největší český operační program z pohledu finančních prostředků. Pro období 

 2007–2013 je pro tento program z fondů EU vyčleněno 2 070,68 milionů euro. 

 

o prioritní osa 1 – Evropská centra excelence 

o prioritní osa 2 – Regionální VaV centra 

o prioritní osa 3 – Komercializace a popularizace VaV 

o prioritní osa 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojená s výzkumem 

a přímým dopadem na nárůst lidských zdrojů pro výzkumné a vývojové aktivity. 

o prioritní osa 5 – Technická pomoc
19

 

 

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VpK) 

 

Klade si za cíl rozvoj vzdělávání za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR 

prostřednictvím modernizace systémů primárního, sekundárního, terciárního i dalšího 

vzdělávání, s důrazem na komplexní systém celoţivotního učení a zlepšení podmínek ve 

výzkumu a vývoji. Financování probíhá prostřednictvím cíle Konvergence, ale v případě 

projektů vytvářejících systémový rámec celoţivotního vzdělávání také z prostředků pro cíl 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. To znamená, ţe můţe čerpat také region 

Praha. Pro tento OP je vyčleněno 1,83 miliard euro. 

 

o prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání 

o prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 

o prioritní osa 3 – Další vzdělávání  

o prioritní osa 4 – Systémový rámec celoţivotního učení 

o prioritní osa 5 – Technická pomoc
20

 

 

                                                 
19

 http://www.vyzkum.cz/storage/att/C3A8860C7CF91376FF51212040769273/OP%20VaVpI.pdf 
20

 http://www.strukturalni-fondy.cz/Upload/Programy-2007-2013/OP-Vzdelavani-pro-konkurenceschopnost-pdf 
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Operační program Životní prostředí (OPŽP) 

 

Zaměřuje se na zlepšení kvality ţivotního prostředí jako základního principu trvale 

udrţitelného rozvoje. Tento program připravil Státní fond ţivotního prostředí a Ministerstvo 

ţivotního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí. Pro období 2007–2013 je pro tento 

program vyčleněno 4,92 miliard euro. Prioritní osy rozdělují program na logické celky: 

 

o prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a sniţování rizika povodní 

o prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a sniţování emisí 

o prioritní osa 3 – Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie 

o prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování ekologických zátěţí 

o prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění a sniţování environmentálních 

rizik 

o prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny 

o prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání a poradenství
21

 

 

Integrovaný operační program (IOP) 

 

 „V rámci Integrovaného operačního programu se integruje několik tematických oblastí 

podpory, které musí být z hlediska vymezených kompetencí, subsidiarity a dělby práce 

zajišťovány z centrální úrovně orgány státní správy nebo orgány územní samosprávy“
22

. Cílem 

programu je modernizace veřejné správy, zvýšení kvality a dostupnosti veřejných sluţeb 

a podpora územního rozvoje.  

 

o prioritní osa 1 – Modernizace veřejné správy 

o prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě 

o prioritní osa 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných sluţeb 

o prioritní osa 4 – Národní podpora cestovního ruchu 

o prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje 

o prioritní osa 6 – Technická pomoc
23

 

 

                                                 
21

 http://www.opzp.cz/sekce/16/strucne-o-op-zivotni-prostredi/ 
22

 http://www.mvcr.cz/clanek/strukturalni-fondy-integrovany-operacni-program.aspx 
23

 http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/zdroje-financovani-z-eu-2007-2013/integrovany-operacni-
program/1001573/42337/ 
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Operační program Technická pomoc (OPTP) 

 

Slouţí jako podpůrný nástroj k efektivní realizaci podpor ze strukturálních fondů v ČR. 

Tento program sleduje cíl Konvergence a také cíl Regionální konkurenceschopnost 

a zaměstnanost.
24

 Pro oba cíle je z fondů EU a ze státního rozpočtu vyčleněno celkem 0,229 

miliard euro. OPTP tvoří osm prioritních os, čtyři jsou určeny pro Cíl Konvergence a čtyři pro 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Osy jsou rozděleny do stejných oblastí 

podpory, které určují, co můţe být v dané oblasti podporováno. Na Cíl Konvergence je z fondu 

EU a ze státního rozpočtu vyčleněno 225,6 milionů euro. Na Cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost je vyčleněno 3,6 milionů euro. Prioritní osy pro cíl 1 a 2 

jsou totoţné.
25

 

 

o prioritní osa 1 – Podpora řízení a koordinace 

o prioritní osa 2 – monitorování 

o prioritní osa 3 – administrativní, absorpční kapacita  

o prioritní osa 4 – publicita 

 

2.3 Regionální operační programy (ROP) 

 Vedle tematických operačních programů jsou dalším typem OP vymezeným pro rozvoj 

a podporu regionů České republiky. Regionální operační programy odpovídají regionům a jsou 

zaměřeny na konkrétní region soudrţnosti (tedy NUTS II). V současném programovacím 

období 2007–2013 je vytvořeno sedm regionálních operačních programů spadajících pod cíl 

Konvergence.  Zodpovědnost za realizaci programu nese regionální rada (RR) daného regionu 

soudrţnosti. Společným cílem ROP je zvyšování atraktivity a kvality prostředí regionů, 

urychlení rozvoje regionů ČR a posilování jejich konkurenceschopnosti. Celková alokace 

finančních prostředků pro všechny ROP je ve výši 4 659 milionů euro ze zdrojů EU, 

a 822 milionů euro z národních zdrojů. Následující tabulka ukazuje, kolik finančních 

prostředků budou moci čerpat jednotlivé Regionální operační programy
26

 

                                                 
24

 http://www.strukturalni-fondy.cz/Files/75/75277a70-07f1-4066-9419-9b242ddd94c7.pdf 
25

 http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/22ca76b9-61fd-48c6-afda-90e4e9846639/Operacni-program-
Technicka-pomoc 
 
26

 http://www.strukturalni-fondy.cz/Files/ec/ecf30fa0-3533-4e45-a108-cb0dcacad7c8.pdf 
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Tabulka 2.1 Regionální operační programy 

Zdroj: Abeceda fondů evropské unie 2007-2013 

 

2.3.1 Regionální operační program NUTS II Střední Morava 

 

Region soudrţnosti Střední Morava se nachází ve východní části České republiky. 

Rozkládá se na ploše 9 230 km
2
, coţ je 11,7 % území ČR. V tomto regionu ţije 1,230 milionu 

obyvatel. Podstatnou část tvoří hranice s ekonomicky méně rozvinutými oblastmi Slovenska 

a Polska. Na jedné třetině území se rozkládá chráněná krajinná oblast. Z administrativního 

hlediska se jedná o region soudrţnosti NUTS II, který je tvořen ze dvou krajů: Zlínského kraje 

a Olomouckého kraje. Zlínský kraj je rozdělen na 4 okresy a 13 správních obvodů obcí 

s rozšířenou působností. Olomoucký kraj se člení na 5 okresů a 13 správních obvodů obcí 

s rozšířenou působností.  

Regionální operační program NUTS II Střední Morava patří mezi regionální operační 

programy v cíli Konvergence. Vyčleněné finanční prostředky pro tento OP činí 657,39 milionů 

euro. Tato částka představuje zhruba 2,46 % prostředků vyčleněných z fondů Evropské unie 

pro ČR na období 2007–2013. 

Regionální operační programy - finanční alokace 

  příspěvek euro (v euro) národní zdroje (v euro) 

ROP NUTS II JIHOVÝCHOD 704 445 636 124 313 940 

ROP NUTS II JIHOZÁPAD 619 651 254 109 350 221 

ROP NUTS II 

MORAVSKOSLEZSKO 
716093217 126 396 390 

ROP NUTS II 

SEVEROVÝCHOD 
656 457 606 115 845 463 

ROP NUTS II 

SEVEROZÁPAD 
745 911 021 131 631 358 

ROP NUTS II STŘEDNÍ 

ČECHY 
559 083 839 98 661 855 

ROP NUTS II STŘEDNÍ 

MORAVA 
657 389 413 116 009 898 
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Řídicím orgánem ROP Střední Morava je Regionální rada, která zodpovídá za jeho 

realizaci. Orgány regionální rady jsou: Výbor Regionální rady, předseda Regionální rady 

a Úřad Regionální rady. Regionální rada je zodpovědná za výběr projektů, monitoring projektů, 

řízení činnosti monitorovacího výboru, zajištění spolufinancování z veřejných zdrojů, atd. 

Řídicí orgán je zodpovědný také za řízení, implementaci a koordinaci programů.  

Výbor Regionální rady je tvořen 16 členy, kteří jsou voleni z řad zastupitelstev krajů 

Zlínského a Olomouckého. Výbor na svém zasedání rozhoduje o schválení seznamu projektů 

určených k poskytnutí dotace. Pokud ţadatel poskytne včas všechny poţadované dokumenty 

v souladu s údaji uvedenými v projektové ţádosti, Výbor Regionální rady s ním uzavře 

smlouvu o poskytnutí dotace. Uzavřená smlouva je pak základním dokumentem pro zahájení 

projektu. 

Globálním cílem ROP Střední Morava je „zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení 

konkurenceschopnosti regionu a ţivotní úrovně jeho obyvatel ve svém komplexu“
27

. Tohoto 

cíle bude dosaţeno skrze posílení vazeb mezi centry prosperity a zaměstnanosti, a jejich 

venkovským zázemím. V následující tabulce je zobrazeno rozčlenění globálního cíle 

do jednotlivých specifických cílů. Realizace specifických cílů probíhá v rámci prioritních os.  

Tabulka 1. 2 Globální a specifické cíle ROP NUTS II Střední Morava 

                                                 
27

 http://www.strukturalni-fondy.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=ef520cd3-a611-4e9d-90b1-ca0a4b731f45, 
s.83. 

Globální cíl 

Zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu soudrţnosti Střední 

Morava a ţivotní úrovně jeho obyvatel ve svém komplexu. 

 

Specifický cíl 1 

Zajištění efektivní, flexibilní 

a bezpečné dopravní 

infrastruktury v rámci 

regionu soudrţnosti Střední 

Morava a spolehlivé, kvalitní 

a integrované veřejné 

dopravní sluţby. 

 

Specifický cíl 2 

Zlepšení kvality ţivota 

v regionu soudrţnosti Střední 

Morava, zvýšení atraktivity 

regionálních center, měst a 

obcí, zajištění kvalitní a 

dostupné sociální sluţby a 

příznivých, podpůrných 

podmínek pro podnikání. 

 

Specifický cíl 3 

Zlepšení atraktivnosti 

regionu soudrţnosti Střední 

Morava pro účely cestovního 

ruchu zlepšením jeho 

infrastruktury, sluţeb 

informovanosti a propagace 
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Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz; vlastní úprava 

Z tabulky je patrné, ţe specifický cíl 1 zahrnuje zajištění adekvátní dopravní 

infrastruktury, a integrované veřejné dopravní sluţby na území regionu soudrţnosti Střední 

Morava. Specifický cíl 2 si klade za úkol zkvalitnit ţivotní podmínky a ekonomické příleţitosti 

regionálních center v návaznosti na dostupnost sociálních sluţeb a podpůrných podmínek 

pro podnikání. Specifický cíl 3 je vytyčen pro rozvoj potenciálu cestovního ruchu.
28

 

Regionální operační program Střední Morava obsahuje čtyři prioritní osy rozdělující 

operační program na logické celky. Tyto osy jsou dále rozpracovány do oblastí podpory, které 

určují, jaké projekty je moţné v dané prioritní ose podpořit.  

 

Prioritní osa 1 – Doprava 

Globálním cílem prioritní osy Doprava je vytvoření kvalitní a spolehlivé integrované 

veřejné dopravy, zajištění bezpečné a efektivní dopravní infrastruktury na území regionu 

soudrţnosti Střední Morava. 

Oblasti podpory jsou  

o regionální dopravní infrastruktura, 

o veřejná doprava, 

o bezmotorová doprava. 

 

Prioritní osa 2 – Integrovaný rozvoj a obnova regionu 

Globálním cílem prioritní osy Integrovaný rozvoj a obnova regionu je zvýšení úrovně 

ţivota, zabezpečení hodnotné a dostupné sociální sluţby a příznivých podmínek pro podnikání. 

Do oblasti podpory prioritní osy 2 můţeme zařadit: 

o regionální centra, 

o rozvoj měst, 

o rozvoj venkova, 

o podpora podnikání. 

                                                 
28

 http://www.strukturalni-fondy.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=ef520cd3-a611-4e9d-90b1-ca0a4b731f45 



16 

 

 

Prioritní osa 3 – Cestovní ruch 

Globálním cílem prioritní osy Cestovní ruch je zvýšení přitaţlivosti regionu soudrţnosti 

Střední Morava v oblasti cestovního ruchu, a to pomocí zlepšení infrastruktury, informovanosti, 

propagace a sluţeb. 

Oblasti podpory prioritní osy číslo tři jsou: 

o integrovaný rozvoj cestovního ruchu, 

o veřejná infrastruktura a sluţby, 

o podnikatelská infrastruktura a sluţby, 

o propagace a řízení. 

 

Prioritní osa 4 – Technická pomoc 

Globálním cílem prioritní osy Technická pomoc je zabezpečení dostačující 

administrativní kapacity, informovanosti, kontroly, efektivního řízení a implementace. 

Oblasti podpory prioritní osy čtyři Technická pomoc jsou: 

o podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů řídicího orgánu, 

o podpora zvyšování absorpční kapacity regionu
29

. 

 

Tabulka 2.3 Prioritní osy ROP NUTS II Střední Morava 

                                                 
29

 http://www.strukturalni-fondy.cz/Upload/Programy-2007-2013/ROP-NUTS-II-Stredni-Morava 

Prioritní osa č. 
Finanční prostředky 

(EUR) 

Podíl prostředků z programu ROP 

SM (%) 

1 – Doprava 255,1 mil. 38,8  

2 – Integrovaný rozvoj a obnova 

regionu 
259,0 mil. 39,4  

3 – Cestovní ruch 121,6 mil. 18,5  

4 – Technická pomoc 21,7 mil. 3,3  
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Zdroj: www.businessinfo.cz; vlastní úprava 

Z tabulky je patrné, kolik finančních prostředků je vyčleněno na jednotlivé prioritní 

osy. Největšími finančními prostředky disponuje prioritní osa 2 – Integrovaný rozvoj a obnova 

regionu, která nakládá s téměř čtyřiceti procenty veškerých finančních prostředků Regionálního 

operačního programu NUTS II Střední Morava. Druhou největší osou z pohledu finančních 

prostředků je Prioritní osa Doprava disponující 259 miliony euro. 

 

2.4 Operační programy Praha  

Region Praha převyšuje limity pro čerpání z cíle Konvergence, proto je zařazen do cíle 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Z tohoto důvodu byly vytvořeny dva 

operační programy Praha – Adaptabilita a Praha – Konkurenceschopnost umoţňující tomuto 

regionu čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů.  

Praha – Adaptabilita 

Program je financován z Evropského sociálního fondu. Cíl operačního programu spočívá 

v podpoře profesního potenciálu zaměstnanců, investic do rozvoje škol, nových studijních 

programů a vzdělávání učitelů. Operační program Praha - Adaptabilita vymezují tři prioritní 

osy. 

o prioritní osa 1 – Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 

o prioritní osa 2 – podpora vstupu na trh práce 

o prioritní osa 3 – Modernizace počátečního vzdělávání
30

 

 

Praha – Konkurenceschopnost 

Program je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, cíl operačního programu 

spočívá v podpoře ţivotního prostředí, výzkumu a rozvoje podnikání a rozvoje dopravní 

infrastruktury. Operační program Praha - Konkurenceschopnost vymezují tři prioritní osy. 

o prioritní osa 1 – Dopravní dostupnost a rozvoj ICT 

o prioritní osa 2 – Ţivotní prostředí 

                                                 
30

 http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html 
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o prioritní osa 3 – Inovace a podnikání
31

 

2.5 Evropská územní spolupráce 

Operační programy přeshraniční spolupráce 

Operační programy přeshraniční spolupráce jsou zaměřeny na „podporu hospodářské 

a sociální integrace příhraničních území České republiky prostřednictvím odstraňování 

přetrvávajících bariér a posilování jejich rozvojového potenciálu“
32

. Řídicím orgánem 

operačních programů je Ministerstvo po místní rozvoj. V programovém období 2007–2013 

je uskutečňováno pět bilaterálních programů přeshraniční spolupráce: 

o OP přeshraniční spolupráce ČR – Sasko 

o OP přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko 

o OP přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko 

o OP přeshraniční spolupráce ČR – Polsko 

o OP přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko
33

 

  

Operační program Nadnárodní spolupráce 

Prostřednictvím programu Nadnárodní spolupráce Česká republika participuje 

na národních programech v rámci Operačního programu Středoevropského prostoru. 

Do středoevropské zóny patří také části Německa, Slovinsko, Slovensko, Rakousko, Itálie, a 

také části Ukrajiny. Řídicí orgán tohoto programu sídlí v Rakousku, pro Českou republiku je 

řídicím orgánem Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Pro ČR je na období 2007 aţ 2013 v tomto 

programu vyčleněno 37,46 milionů euro. Cílem programu je výměna zkušeností mezi 

veřejnými orgány a institucemi. OPNS je rozčleněn do pěti prioritních os: 

o prioritní osa 1 – Usnadňování / umoţňování inovace ve Střední Evropě  

o prioritní osa 2 – Zlepšování dostupnosti Střední Evropy a v rámci ní 

o prioritní osa 3 – Odpovědné uţívání ţivotního prostředí 

o prioritní osa 4 – Zvyšování konkurenceschopnosti a atraktivity měst a regionů 

o prioritní osa 5 – Technická pomoc
34

 

                                                 
31

 http://www.prahafondy.eu/cz/oppk.html 
32

JENÍČEK, 2010, s. 117. 
33 

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/zdroje-financovani-z-eu-2007-2013/evropska-uzemni-
spoluprace/1001573/42525/ 
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Operační program Meziregionální spolupráce 

Operační program Meziregionální spolupráce podporuje a posiluje spolupráci mezi 

evropskými regiony, klade si za cíl zvýšení efektivity regionálních rozvojových politik 

a zvýšení konkurenceschopnosti Evropy. Stanovených cílů se má dosáhnout předáváním 

informací mezi zkušenějšími a méně zkušenými regiony. Program pojímá všechny regiony EU, 

Švýcarska a Norska, a tím poskytuje neobyčejnou moţnost spolupráce s partnery 

i ze vzdálených evropských oblastí. Kaţdého projektu se musí účastnit partneři nejméně ze tří 

států a dva státy musí být z EU
35

. Pro tento operační program je v současném programovacím 

období 2007–2013 vyčleněno 321,32 milionů euro. Tuto částku doplní národní zdroje 

zúčastněných zemí o 83,77 milionů euro. Operační program Meziregionální spolupráce lze 

rozdělit na tři priority: 

o priorita 1 – Inovace a znalostní ekonomika, 

o priorita 2 – Ţivotní prostředí a ochrana před riziky, 

o priorita 3 – Technická pomoc
36

 

 

 

  Program Interact II 

Program Interact II se snaţí o posílení efektivnosti a zkvalitnění aktivit územní spolupráce 

v zemích EU a dalších zemích, které jsou do programu zapojeny. Program poskytne prostor 

regionům pro diskusi o strategiích pro přeshraniční a nadnárodní regionální a územní rozvoj 

a zajištění přenosu inovací. Tento program má aktivně spolupracovat s programem Espon. 

Cílovými skupinami jsou evropské instituce a orgány zajišťující programy evropské územní 

spolupráce.
37

 

 

                                                                                                                                                           
34

 http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-Nadnarodni- 
spoluprace    
35

 http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/2010/2010-
02/03_operacni%20meziregionalni.pdf 
36

 http://www.strukturalni-fondy.cz/spoluprace-meziregionalni 
37

 http://www.uur.cz/images/publikace/uur/2007/2007-01/09_interact.pdf 
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Operační program ESPON 2013 

Zkratka ESPON (European Spatial Planning Observation Network) v překladu znamená 

Evropská monitorovací síť pro územní plánování a soudrţnost. Tento program se zaměřuje 

na podporu výzkumu v oblasti územního plánování. Hlavním cílem programu je „podporovat 

rozvoj politiky ve vztahu k územní soudrţnosti a harmonickému rozvoji evropského území 

poskytováním porovnatelných informací, důkazů, analýz a scénářů k dynamickým územním 

jevům“
38

. Programu se účastní všechny členské země EU a tzv. partnerské státy Norsko, 

Švýcarsko, Island, Lichtenštejnsko. Rozpočet programu na období 2007–2013 činí 45 milionů 

euro.
39
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 http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/casopis/2010/2010-
02/05_operacni%20espon.pdf, s. 16.  
39
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3. Místní akční skupina Rožnovsko 

 

Místní akční skupina Roţnovsko je občanské sdruţení, které vzniklo na ustanovující 

schůzi v roce 2006, jedná se tedy o poměrně mladé sdruţení. Významnými zakladateli byly 

zejména obce a Sdruţení mikroregionu Roţnovsko. Důvodem vzniku MAS Roţnovsko bylo 

zefektivnění spolupráce mezi veřejnou, neziskovou a soukromou sférou, a to především 

v řešení otázek rozvoje venkova a rozvoje daného území. V roce 2007 začala MAS Roţnovsko 

vzájemně spolupracovat s dalšími subjekty, a to s regionálními subjekty a organizacemi (např. 

INFOEDUCA o.p.s.), a také s dalšími MAS (např. Hornolidečsko a Luhačovické Zálesí). 

Pro místní akční skupiny platí určitá pravidla. Některá budou rozepsána v následujícím textu
40

. 

3.1 Základní parametry MAS Rožnovsko 

Základním parametrem je geograficky homogenní území s počtem obyvatel od 10 000 

do 100 000 mimo města s počtem obyvatel větším neţ 25 000. Hustota obyvatel musí být 

menší neţ 150 obyvatel / km
2
. Účast zástupců veřejné správy v MAS smí být maximálně 50 % 

(týká se i řídícího orgánu), druhá polovina je tvořena zástupci podnikatelů a neziskových 

organizací. Členové MAS musí mít v daném mikroregionu bydliště, sídlo, nebo v něm musí 

působit. MAS musí mít stanoven statut, stanovy, organizační řád, strukturu a být registrována 

u MV ČR, musí také projednat a schválit strategii pro území dané MAS
41

. Rozloha MAS 

Roţnovsko je 218,85 km
2 

s počtem obyvatel 20 967 a hustotou osídlení 96,3 obyvatel / km
2
. 

Na tomto území se nachází 10 obcí. 

Území MAS Roţnovsko leţí v severovýchodní části Zlínského kraje. Toto území 

vymezují obce Vigantice, Zubří, Zašová, Velká Lhota, Stříteţ nad Bečvou, Vidče, Valašská 

Bystříce, Prostřední Bečva, Horní Bečva a Hutisko – Solanec. Území MAS Roţnovska 

se rozkládá na rozhraní Hostýnsko – vsetínské hornatiny a Moravských Beskyd. 

 

 

 

 

                                                 
40

 http://www.masroznovsko.cz/file.php?nid=3898&oid=1891664 
41

 http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/mistni-akcni-skupiny/ 
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Regionu podléhá těchto deset obcí: 

Vigantice – obec se nachází jihovýchodně od Roţnova pod Radhoštěm. Leţí v nadmořské 

výšce 482 m. n. m. V obci ţije 938 obyvatel
42

. 

Zubří – město v podhůří západní části Moravskoslezských Beskyd na jiţních svazích 

Veřovských vrchů. Leţí asi 4 km západně od Roţnova pod Radhoštěm v údolí Roţnovské 

Bečvy a kolem Zuberského potoku. Severní část obce leţí v Chráněné krajinné oblasti 

Beskydy. Ve městě ţije 5 591 obyvatel a nadmořská výška v centru je 378 m. n. m
43

. 

Zašová – rozkládá se na území Veřovských vrchů na severu a Vsetínských vrchů na jihu. 

V roce 1986 byla k obci Zašová připojena sousední obec Veselá. V obci ţije 2 807 obyvatel 

a nachází se zde více neţ 20 pomníků, kapliček a pamětihodností. V chráněném mokřadu „Pod 

Hájem“ ţijí některé vzácné druhy ptactva, vodních ţivočichů a rostlin. Z části leţí v CHKO 

Beskydy
44

. 

Velká Lhota – obec se nachází asi 9 km jihovýchodně od Valašského Meziříčí, v západní části 

Vsetínských vrchů a je nejvýše poloţenou oblastí ve valašskomeziříčské oblasti. V obci ţije 

406 obyvatel
45

. 

Střítež nad Bečvou – obec Stříteţ nad Bečvou se nachází v údolí Roţnovské Bečvy – na jejím 

levém břehu na úpatí svahů Vsetínských vrchů. Část usedlostí je roztroušena na pasekách, 

nadmořská výška je v centru obce 334 m. n. m., nejvýše poloţené místo katastru 

je v nadmořské výšce 565 m. Obec má 837 obyvatel a je zde 270 domů
46

. 

Vidče – údolím obce kolem Maretkového potoka vede silnice spojující města Roţnov pod 

Radhoštěm a Valašské Meziříčí přes sousední obec Stříteţ nad Bečvou. Vidče jsou moderní 

valašská obec se základní školkou, mateřskou školkou, sportovním areálem se dvěma 

fotbalovými hřišti. Na území obce ţije 1 626 obyvatel
47

. 

Valašská Bystřice – obec Valašská Bystřice má 2 250 obyvatel a v okrese Vsetín se řadí mezi 

obce střední velikosti. Svou rozlohou však patří mezi největší, zabírá území 36 km
2
. Území 

obce je velmi členité a hornaté, střed obce leţí v nadmořské výšce 460 m. n. m., nejvyšším 

                                                 
42

 http://www.vigantice.cz/is/phprs/index.php 
43

 http://www.mesto-zubri.cz/cs/o-meste 
44

 http://www.masroznovsko.cz/index.php?nid=3898&lid=cs&oid=485834 
45

 http://www.velkalhota.cz/ 
46

 http://www.striteznb.cz/ 
47

 http://www.vidce.cz/soucasnost/d-1006/p1=1016 
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bodem je vrchol Tanečnice ve výšce 912 m. n. m. Území obce je ze dvou třetin pokryto lesy 

a celé patří do Chráněné krajinné oblasti Beskydy
48

. 

Prostřední Bečva – leţí ve východní části Radhošťské hornatiny a Vsetínských vrchů 

v nadmořské výšce 430 m. n. m. Hlavní část obce se nachází v údolí Roţnovské Bečvy. V obci 

se nachází mnoţství rozptýlených osad a samot v horských údolích a na stráních Radhoště. Ţije 

zde 1 705 obyvatel
49

. 

Horní Bečva – obec leţí východně od Města Roţnov pod Radhoštěm a rozprostírá se na obou 

březích řeky Roţnovské Bečvy. Jedná se o typickou horskou obec s nadmořskou výškou 

v centru 505 m. n. m. Nejvyšším vrcholem obce je Vysoká (1 024 m. n. m). Obcí prochází 

silnice první třídy č. 442 z Valašského Meziříčí do Ţiliny (SR). V obci ţije 2 472 obyvatel
50

. 

Hutisko – Solanec – leţí v podhůří Beskyd a ţije zde 2 018 obyvatel. V obci se nachází stavby 

lidové architektury a několik kulturních památek
51

.   

Hlavním úkolem místní akční skupiny je aktivizace občanů mikroregionu. Budování 

partnerství, sjednocování lidí a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit 

místních subjektů – obce, podnikatelé, spolky a zájmová sdruţení, veřejnost. Obrázek 3.1 

zachycuje rozloţení a rozlohu obcí v rámci Místní akční skupiny Roţnovsko. Jedná se o deset 

obcí na území mikroregionu Roţnovska. 

                                                 
48

 http://www.valasskabystrice.cz/ 
49

 http://www.prostrednibecva.cz/ 
50

 http://www.hornibecva.cz/tema/tema.phtml?id=5142 
51

 http://www.hutisko-solanec.cz/1.6-turistika 

Zdroj: www.masroznovsko.cz 

Obrázek 3. 1 MAS Rožnovsko 
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3.2 Hlavní úkoly MAS Rožnovsko 

Oblasti, ve kterých chce místní akční skupina provozovat své činnosti, byly stanoveny 

po dlouhodobé diskuzi se všemi rozhodujícími partnery podílejícími se na ovlivňování rozvoje 

území Roţnovska. Na dané sedmileté období jsou vybrána tři základní témata: 

o zlepšování podmínek pro rozvoj cestovního ruchu  

Cestovní ruch bude podporován především na úrovni podnikatelské sféry. Podporu 

získají investice do infrastruktury především menšího charakteru na místní úrovni a také 

neinvestiční projekty spojené s propagací cestovního ruchu na území Roţnovska. Dané 

téma bylo zvoleno s ohledem na velký význam cestovního ruchu – Roţnovsko totiţ 

patří mezi turisticky nejvýznamnější oblasti Zlínského kraje.    

o podpora drobného zemědělství a zachování tradičního rázu krajiny 

Přírodní bohatství a krajina jsou jedním z největších bohatství Roţnovska. O zachování 

krajinného rázu a jeho údrţbu se starají především zemědělci. Podpora v tomto bodě 

bude proto určena pro modernizaci zemědělských podniků (převáţně drobných 

zemědělců). Důraz bude kladen na jejich stabilizaci a zajištění další existence.  

o trvale udrţitelný ţivot na venkově 

Prioritou tohoto tématu je zastavit odchod mladých lidí z Roţnovska do větších měst 

a naopak přilákat na toto území nové obyvatele, kteří s sebou přinesou moţnost dalšího 

rozvoje celého Roţnovska. Moţnost k naplnění tohoto cíle vidí MAS Roţnovsko 

především v rozvoji sluţeb, zlepšení vybavenosti a vzhledu obcí, nabídce pracovních 

příleţitostí a udrţení kvalitního ţivotního prostředí v regionu
52

. 

 3.3 Právní formy MAS 

Kaţdá MAS musí mít právní subjektivitu. Z výše uvedeného textu vyplývá, ţe MAS 

Roţnovsko je občanské sdruţení. Místní akční skupiny mohou nabývat tří různých právních 

forem: 

o zájmové sdruţení právnických osob (z. s. p. o.) – tato právní forma můţe mít omezující 

charakter v případě čerpání dotací mimo programy LEADER. Zájmové sdruţení 
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právnických osob nemůţe být v řadě programů podpory ţadatelem. Členství v tomto 

sdruţení je otevřeno pouze pro právnické osoby, a tím se uzavírá moţnost členství pro 

fyzické osoby podnikající i nepodnikající. 

o občanská sdruţení (o. s.) – Místní akční skupiny s touto právní subjektivitou nemohou 

přijímat obce jako své členy. Obec ovšem můţe do MAS delegovat svého zástupce, 

který hájí zájmy obce. 

o obecně prospěšná společnost (o.p.s.) – tato právní forma neumoţňuje po zaloţení MAS 

další rozšiřování na základě členství. Jednotlivé zapojené subjekty můţe MAS evidovat 

jako partnery obecně prospěšné společnosti
53

. 

 

3.4 Finanční prostředky 

V programovacím období 2000–2006 probíhala podpora rozvoje venkova 

prostřednictvím Evropského orientačního a záručního fondu pro zemědělství (EAFRD). 

V daném programovacím období tedy probíhala plná podpora rozvoje venkova ze strany 

Společenství. K naplňování záměru slouţily strukturální nástroje podporované z Evropského 

zemědělského podpůrného a záručního fondu (EAGGF). Přesto, ţe by svou věcnou povahou 

měly spadat do oblasti podpor z orientační sekce EAGGF, byly financovány ze záruční sekce. 

Důvodem byl nedostatek prostředků v orientační sekci. 

Nebylo moţné povaţovat oblast podpor týkajících se strukturální politiky za zcela 

transparentní, protoţe někdy docházelo k duplicitám s garanční sekcí a také nebylo moţné 

činnost orientační sekce povaţovat za zcela efektivní. Tyto důvody vedly k rozhodnutí Rady 

k následujícím krokům. Pro programovací období 2007–2013 byla orientační sekce 

Evropského zemědělského fondu zrušena a vznikl nový fond s názvem Evropský zemědělský 

fond pro rozvoj venkova (EAFRD), kam byly převedeny prostředky ze zrušeného fondu. Tímto 

krokem jiţ problematika zemědělství jako sektoru nespadá do strukturálních fondů
54

. 

Nově vzniklý Evropský fond pro rozvoj venkova je tedy nástrojem pro podporu rozvoje 

venkova a nespadá jiţ do strukturálních fondů, ale do společné zemědělské politiky Evropské 

unie. Prostředky z fondu jsou pouţívány ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství 
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a lesnictví, zlepšení ţivotního prostředí, zkvalitnění ţivota ve venkovských oblastech, 

diverzifikace hospodářství venkova, zlepšení ţivotního prostředí a krajiny. 

V České republice jsou z tohoto fondu propláceny projekty předloţené do Programu rozvoje 

venkova ČR, řídícím orgánem programu je Ministerstvo zemědělství ČR a zprostředkujícím 

subjektem je Státní zemědělský intervenční fond. 

Podle nařízení Rady (ES) 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné 

zemědělské politiky proběhlo rozdělení dosavadního Zemědělského orientačního a záručního 

fondu na dva: 

o Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond (EAGGF) – financování trţních 

a dalších opatření 

o Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) – financování programů 

rozvoje venkova 

 

Program rozvoje venkova ČR je programovým dokumentem pro čerpání prostředků 

z Evropského zemědělského fondu na rozvoj venkova v programovacím období 2007–2013 

a člení se na následující osy: 

 

Osa 1 – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví 

Osa 2 – Zlepšování ţivotního prostředí a krajiny 

Osa 3 – Kvalita ţivota ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova 

Osa 4 – LEADER
55

 

 

 

3.5 Evropská iniciativa LEADER pro rozvoj Regionu Rožnovsko 

Program LEADER je realizován prostřednictvím Evropské unie na území členských 

zemí. Důvodem pro vytvoření programu byly zkušenosti napovídající, ţe venkovské oblasti 

mohou výrazně přispět ke svému vlastnímu rozvoji a své trvalé udrţitelnosti. Cílem programu 

je podpora aktivit a ţivota občanů, ţijících ve venkovských regionech.  
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Metoda LEADER je zaloţena na principu přístupu zdola nahoru, kterým se snaţí 

rozvinout vnitřní a kolektivní moţnosti jednotlivých venkovských aktérů a obcí 

k tomu, aby vytvářeli rozvojové aktivity. Součinnost a tvorba partnerství jsou vytvářeny 

pomocí integrované strategie rozvoje v cílových oblastech. Tyto oblasti jsou spravovány místní 

akční skupinou, nesoucí odpovědnost za realizaci programu LEADER a rozhodují o výběru 

projektu. 

LEADER je společná iniciativa Evropské unie zaměřená k posílení venkovského 

prostoru a je postavená i na těchto znacích: 

o Kaţdý jednotlivý region je specifickou oblastí, při správném vyuţívání metody 

LEADER mohou být specifika regionu jeho šancí. 

o Nejlepší povědomí o regionu mají lidé, kteří v něm bydlí a pohybují se v něm, aktivní 

subjekty vytvářejí místní akční skupinu, která pomáhá spoluvytvářet svůj region. 

o Zástupci veřejné a komunální sféry, samosprávy, podnikatelé, fyzické osoby, neziskové 

organizace, spolky a zájmová sdruţení jsou zapojeni do partnerství, tím dochází 

k výměně zkušeností, získávání nových postřehů, názorů a myšlenek k vyuţití místního 

potenciálu
56

 

LEADER+ 

V programovacím období 2000–2006 spadal program LEADER mezi iniciativy 

Společenství s orientací na podporu rozvoje venkova. Tato podpora byla prováděna skrze 

dvě aktivity, a to skrze aktivitu realizace strategie rozvoje územní působnosti místní akční 

skupiny a aktivitu projekty spolupráce. 

Cíle iniciativy LEADER jsou následující:  

o zlepšení kvality ţivota ve venkovských oblastech, 

o posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce,  

o zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů. 

V programovacím období 2000–2006 nebyla iniciativa Společenství LEADER+ 

otevřena jako samostatný finanční zdroj, ale aktivity typu LEADER+ mohou být začleněny 

v rámci příslušných programových dokumentů. Pro Cíl 1 byly aktivity financovány z orientační 

sekce Evropského zemědělského podpůrného a záručního fondu jako součást financování 
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strukturálních fondů. V rámci operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční 

zemědělství se ČR rozhodla realizovat přechodné opatření LEADER+ tím, ţe vybere určitý 

omezený počet místních akčních skupin a bude spolufinancovat realizaci jejich integrovaných 

strategií místního rozvoje
57

. 

 

LEADER ČR 

Na základě zákona o státním rozpočtu České republiky na příslušný rok program 

LEADER ČR vyuţívá prostředky ze státního rozpočtu. Program je určen na jedné straně 

místním akčním skupinám a na druhé straně místním subjektům realizujícím konkrétní 

projekty, to znamená, ţe si MAS mohou vybírat projekty konečných příjemců, které podpoří 

a které nikoli. Projekty konečných příjemců podpory musí být v souladu se záměrem místní 

akční skupiny. 

Program LEADER ČR se zaměřuje hlavně na zlepšování kvality ţivota ve venkovských 

regionech, posílení ekonomického prostředí a údrţbu přírodního a kulturního dědictví. 

Souhrnným cílem programu je zdokonalení organizace subjektů ve venkovských územích. 

Specifické cíle programu jsou následující: 

o zlepšení kvality ţivota ve venkovských oblastech, 

o posílení místního ekonomického prostředí a tvorby pracovních míst, 

o zhodnocení místních přírodních a kulturních zdrojů. 

Program LEADER ČR je určený k financování investičních projektů, jako například: 

o nákup zemědělské techniky, 

o obnova přírodních lokalit, 

o renovace kulturních památek nebo charakteristických stavebních prvků sídel a krajiny, 

o pořizování nových strojů, technologie pro obnovu a údrţbu přírodních lokalit nebo 

kulturního dědictví, 

o zlepšení stavu a výstavba nových ploch a prostorů vhodných pro podnikání v cestovním 

ruchu. 
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Záměrem programu je vyvolávat a podporovat investice v rámci místních strategií, 

tvorbu integrovaných strategií rozvoje venkovských oblastí a aktéry na místní úrovni k úvahám 

a úmyslům vyuţití potenciálů jejich území v dlouhodobější perspektivě. Zaměřuje se především 

na nové formy zlepšování kvality ţivota ve venkovských oblastech, posílení ekonomického 

prostředí a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví
58

. 

 

 3.6 Fiche, přehled priorit a opatření pro Region Rožnovsko 

 

Fiche je popis navrţených opatření určených MAS v souladu se Strategickým plánem 

LEADER, který ohraničuje oblast podpory pro konečné ţadatele v rámci opatření IV. 1. 2. 

Realizace místní rozvojové strategie z Programu rozvoje venkova. Udává cíle, a dopady, jenţ 

budou naplňovat realizované projekty dané Fiche. Cíle musí odpovídat konkrétním cílům 

vymezeným v strategickém plánu LEADER a naplňovat účel opatření/podopatření. 

 

Přiřazení Fiche opatření Programu rozvoje venkova  

o V rámci jedné Fiche lze kombinovat maximálně tři opatření/podopatření za účelem 

efektivnějšího naplňování priorit nebo cílů strategického plánu LEADER, 

o Jedno opatření/podopatření místní akční skupina určí jako hlavní. Z tohoto opatření 

musí být realizováno nejméně 50 % výdajů, to znamená, ţe hlavní opatření určuje 

vyuţití dané Fiche, 

o Lze zvolit aţ dvě vedlejší opatření za účelem efektivnějšího naplňování priorit nebo cílů 

SPL.
59

 

 

 

 

 

 

                                                 
58

 http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/dobihajici-a-ukoncene-dotace/leader-cr/ 
59

 http://www.masstrednihana.cz/fiche 
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Fiche 1: Rozvoj zemědělských podniků 

    

Způsobilé výdaje 

o investice do zemědělských staveb, výstavba nebo rekonstrukce ustájovacích prostor 

a chovatelských zařízení, 

o investice do techniky a technologií pro ţivočišnou výrobu,  

o investice do zemědělských staveb (rekonstrukce) pro rostlinnou výrobu, 

o investice do techniky a technologií pro rostlinnou výrobu, včetně pořízení a obnovy 

závlahových zařízení, 

o pořízení projektové dokumentace investičních záměrů v ţivočišné, rostlinné výrobě, 

vyuţití obnovitelných zdrojů energie, inovací apod. 

 

Forma a výše podpory  

dotace bude poskytnuta formou příspěvku na vynaloţené způsobilé výdaje, 

a to maximálně do výše: 

o 60 % způsobilých výdajů na investice pořízené mladými zemědělci, 

o 50 % způsobilých výdajů na investice pořízené ostatními zemědělci,  

o peněţní prostředky způsobilých výdajů na jeden projekt činí od 100 tis. Kč do 3 mil. 

Kč.  

 

Fiche 2: Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktura 

 

Fiche se orientuje na podporu obcí v oblasti základní dopravní a technické 

infrastruktury včetně vodohospodářské, zabezpečení územních plánů a zvelebení vzhledu obcí 

a tím zlepšení ţivotních podmínek a růst atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání i relaxaci. 

Příjemci podpory mohou být obce, sdruţení obcí, společnosti vlastněné z více neţ 50 % 

obcemi, církve, neziskové organizace, státní organizace a státní podniky, správci povodí 

a správci vodních toků, organizační sloţky státu a podnikatelské subjekty – fyzické a právnické 

osoby. V případě výstavby decentralizovaných zařízení pro vyuţití obnovitelných zdrojů paliv 

a energie můţe být ţadatelem pouze osoba podnikající v zemědělství.  
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Způsobilé výdaje: 

o stavební regenerace budov, ploch a dále obnova či výstavba inţenýrských sítí, obnova 

návsí a ulic, chodníků, zastávek, osvětlení, oplocení, hřišť a sportovišť, laviček, 

mobiliáře, 

o budování a rekonstrukce obecních vodovodních a kanalizačních sítí, včetně čistíren 

odpadních vod, 

o výstavba decentralizovaných komunálních zařízení pro inovační vyuţití obnovitelných 

zdrojů paliv a energie (biomasy nebo bioplynu) – pro vytápění obce nebo výrobu 

elektrické energie; kotelny, rozvody tepla či energie, bioplynové stanice 

(homogenizační jímka, reaktor, zásobník bioplynu, uskladňovací nádrţ, kogenerační 

jednotka, tepelný výměník, atd.). 

 

Forma a výše podpory  

o přímá nenávratná dotace, 

o 50 % celkových způsobilých nákladů pro podnikatelské subjekty, 

o 90 % pro církve a neziskové organizace, společnosti vlastněné z více neţ 50 % obcemi, 

o 100 % pro obce a sdruţení obcí, státní organizace a státní podniky, správce povodí 

a správce vodních toků, organizační sloţky státu, 

o minimální celkové způsobilé náklady na projekt jsou 50 000 Kč, maximální dotace 

na jeden projekt činí 3 mil. Kč. 

 

Fiche 3: Podpora cestovního ruchu 

Podpora je určena na vybudování rekreační infrastruktury pro malokapacitní 

ubytování, včetně stravování a rekreačních zařízení (koupaliště, plovárny, hřiště a jiná 

rekreační zařízení). Podporováno bude také zajištění sluţeb pro pěší turistiku, cykloturistiku, 

vodáctví a lyţování, budování a značení pěších tras, odpočinkových míst a hipostezek.  

Příjemcem podpory mohou být podnikatelské subjekty – fyzické a právnické osoby 

s oprávněním pro zemědělskou nebo lesnickou činnost, u nezemědělských subjektů pouze 

pokud činnost zahajují, nebo mají kratší neţ dvouletou historii a rovněţ neziskové organizace 

(včetně zájmových sdruţení a spolků) s právní subjektivitou.  
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Způsobilé výdaje 

o stavební obnova, ubytovacích zařízení, včetně stravování a dalších budov a ploch 

v rámci turistické infrastruktury, upřednostňování vyuţití stávajících objektů, 

o budování rekreačních zařízení, vč. odpovídajícího zázemí, 

o výstavba zařízení sluţeb pěší turistiky, cykloturistiky, vodáctví a lyţování, 

o budování a značení pěších tras, odpočinkových míst, hipostezek, mimo území lesů. 

Forma a výše podpory 

o přímá nenávratná dotace, 

o 50 % celkových způsobilých nákladů pro podnikatelské subjekty, 

o 90 % pro neziskové organizace, 

o minimální celkové způsobilé náklady na projekt jsou 50 000 Kč. 

 

Fiche 4: Podpora podnikání v regionu 

 

Fiche je zaměřena na podporu zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší 

velikosti – mikropodniků, včetně nových ţivností v oblasti výroby a zpracování. Cíl Fiche 

je v podstatě shodný s cílem opatření z PRV a přímo na něj navazuje. Smyslem opatření 

je vytváření nových pracovních míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit 

formou podpory zakládání nových a rozvojem existujících podniků nejmenší velikosti –

mikropodniků. Příjemci podpory můţe být podnikatelský subjekt, FO i PO, který splňuje 

podmínku zařazení do mikropodniků. Ţadatel nesmí být zemědělský podnikatel.  

Způsobilé výdaje 

o rekonstrukce a modernizace objektu či přestavba objektu na provozovny určené pro 

zakládání a rozvoj existujících objektů,  

o nová výstavba budov a ploch pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků (včetně 

nezbytného zázemí pro zaměstnance), 

o nákup strojů, výrobních zařízení a technologie slouţící k zakládání a rozvoji 

mikropodniků, 

o nákup vybavení provozovny v souvislosti s projektem nebo v souladu s cíli 

strategického plánu LEADER. 
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Forma a výše podpory  

Dotace bude poskytnuta formou příspěvku na vynaloţené způsobilé výdaje, 

a to maximálně do výše: 

o 50 % způsobilých výdajů, 

o Maximálně do výše způsobilých výdajů na jeden projekt činí od 100 tis. Kč do 

2 mil. Kč. 

 

Fiche 5: Rozvoj obcí, občanská infrastruktura 

 

Fiche je zaměřena na podporu obcí v oblasti základní dopravní a technické 

infrastruktury včetně vodohospodářské, zajištění územních plánů a zlepšení vzhledu obcí a tím 

zlepšení ţivotních podmínek a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání i relaxaci. 

Příjemci podpory mohou být obce, sdruţení obcí, společnosti vlastněné z více neţ 50 % 

obcemi, církve, neziskové organizace, státní organizace a státní podniky, správci povodí 

a správci vodních toků, organizační sloţky státu a podnikatelské subjekty – fyzické a právnické 

osoby.  

Způsobilé výdaje: 

o stavební obnova budov, ploch, obnova či výstavba inţenýrských sítí, obnova návsí 

a ulic, chodníků, zastávek, osvětlení, oplocení, hřišť a sportovišť, laviček, mobiliáře, 

o budování a rekonstrukce obecních vodovodních a kanalizačních sítí, včetně čistíren 

odpadních vod (stavby obecních nebo skupinových čistíren i kořenových čistíren 

odpadních vod), 

o nákup strojů, technologie, zařízení, vybavení, počítačů, software, 

o výstavba zařízení odpadového hospodářství.  

Forma a výše podpory  

o přímá nenávratná dotace 

o maximální výše podpory činí 50 % celkových způsobilých nákladů pro podnikatelské 

subjekty. 90 % pro církve a neziskové organizace, společnosti vlastněné z více neţ 50 

% obcemi. 100 %  pro obce a sdruţení obcí, státní organizace a státní podniky, správce 
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povodí a správce vodních toků, organizační sloţky státu. Minimální celkové způsobilé 

náklady na projekt jsou 50 000 Kč, maximální dotace na jeden projekt činí 3 mil. Kč 

 

Fiche 6: Investice do lesů 

 

Podpora umoţní zvýšit efektivnost lesního hospodářství zvýšením hospodářské hodnoty 

lesů, podpora bude směřovat ke zlepšení lesnické techniky. Zkvalitnění lesnické infrastruktury 

podpoří racionalizaci a ekologizaci v lesním hospodářství. Doba pro zachování účelu podpory 

činí 5 let. Příjemci podpory mohou být fyzické nebo právnické osoby obce nebo jejich sdruţení 

hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdruţení. 

U podpory technického vybavení provozoven jsou příjemci podpory fyzické osoby nebo 

právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které mají méně neţ 

10 zaměstnanců a jejichţ roční obrat je niţší neţ 2 miliony euro. Toto omezení se nevztahuje 

na pořízení investic spojených s vývojem nových technologií.  

Způsobilé výdaje  

o zvyšování hospodářské hodnoty lesa, úprava chemismu lesních půd, obnova lesních 

porostů, zavádění hospodářsky vhodnější dřevinné skladby v souladu s legislativou, 

o lesnická technika, lesnická infrastruktura a technické vybavení provozoven.  

Forma a výše podpory  

o přímá nenávratná dotace. (Způsob financování: podílové financování),  

o způsobilé výdaje, na které můţe být poskytnuta podpora, jsou od 20 000 Kč do 

3 000 000Kč na kaţdý jednotlivý projekt, 

o lesnická technika: způsobilé výdaje, na které můţe být poskytnuta podpora, jsou od 

20 000 Kč do 3 000 000 Kč na kaţdý jednotlivý projekt, 

o technické vybavení provozoven, 

způsobilé výdaje, na které můţe být poskytnuta podpora, jsou do 3 000 000 Kč  

o lesnická infrastruktura - způsobilé výdaje, na které můţe být poskytnuta podpora, jsou 

od 60 000 Kč do 3 000 000 Kč na kaţdý jednotlivý projekt
60

. 

 

                                                 
60

 Dostupné z: http://www.masroznovsko.cz/index.php?nid=3898&lid=cs&oid=485838 
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4. Projekt 

4.1 Základní specifikace projektu 

Předmětem projektového záměru s názvem „Ţelezo – naše práce“ je pořízení výrobních 

strojů pro společnost Nora s. r. o. se sídlem v obci Zašová. Projektový záměr je realizován 

v období od 23. 10. do 21. 12. 2012 z Programu rozvoje venkova ČR na léta 2007 aţ 2013. 

Konkrétně z opatření III. 1. 2 (podpora zakládání podniků a jejich rozvoje). Ţádost o dotaci, 

která je samostatně uvedena v příloze č. 1, můţe být předkládána v rámci výzvy k předkládání 

projektu na MAS Roţnovsko. 

 

Zadavatel (žadatel) a realizátor projektu 

Zadavatelem a realizátorem projektu je společnost Nora s. r. o. se sídlem v obci Zašová. 

Společnost je majitelem objektu, v němţ budou pořízené stroje umístěny. Nora s. r. o. bude 

zároveň investorem. Základním předmětem činnosti společnosti je zpracování kovu, obrábění 

kovu a povrchová úprava kovu. V tabulce č. 2.1 jsou uvedeny další informace o této 

společnosti. 

Tabulka 2. 1 Zadavatel (žadatel) a realizátor projektu 

Název Žadatele Nora s. r. o. 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Ulice Veselá 88 

Obec Zašová 

PSČ 756 51 

Zdroj: interní informace společnosti NORA s. r. o., vlastní zpracování 

 

Představení společnosti 

Pro účely zpracování projektu byl vybrán podnik NORA s. r. o. sídlící ve Zlínském 

kraji. V rámci stanovení jeho charakteristiky bylo vycházeno především z interních informací 

firmy a osobní konzultace ve firmě.  Nora s. r. o. je firmou zabývající se zpracováním kovu. 

Firma byla zaloţena roku 2006 Tomášem Novákem a následně se přetransformovala 
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na společnost s ručením omezeným. Společníky této firmy jsou Tomáš Novák a Jan Rohan, 

kteří jí vlastní a spravují. Předmětem podnikání firmy je výroba různých druhů kotvicí techniky 

pro stavební průmysl, lehké konstrukce pro energetický průmysl, zpracování trubek, výroba 

stabilizátorů pro automobilový průmysl a různá zakázková výroba. Rozvoj firmy probíhá od 

jejího zaloţení na stejném místě – v obci Zašová nedaleko Valašského Meziříčí. Ve firmě 

pracují převáţně rodinní příslušníci obou společníků, coţ je také důvodem, proč na pracovišti 

i přes značné pracovní vypětí panuje dobrá atmosféra.  Důleţité události v rozvoji firmy jsou 

uvedeny v tabulce č 4.2. 

 

Tabulka 4. 2 Důležité milníky  

Zdroj: interní dokumenty společnosti NORA s. r. o.; vlastní zpracování 

 

 

 

 

Rok Událost 

2006 
Zahájení činnosti na základě ţivnostenského 

oprávnění  

2007 
Transformace firmy na společnost s ručením 

omezeným 

2008 
Zakoupení sousední parcely pro účely 

podnikání 

2010 
Přístavba výrobních prostor s vlastním 

finančním krytím společníků 

2011 
Firma začíná rozšiřovat stavy zaměstnanců a 

strojovou vybavenost 
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Na základě interních dokumentů firmy a spolupráce s panem Novákem byla sestavena 

tabulka s přehledem vybraných ekonomických charakteristik firmy NORA s. r. o.  

Tabulka 4. 3 Ekonomické charakteristiky  

Zdroj: interní dokumenty společnosti NORA s. r. o.; vlastní zpracování 

 

V tabulce č. 4.3 jsou uvedeny údaje od roku 2006 aţ do roku 2011, jedná se o přehled 

ekonomických ukazatelů. Lze zde sledovat rozvoj firmy Nora s. r. o. Patrný růst zaměstnanců 

je udáván za kaţdý jednotlivý rok existence firmy, jedná se o průměrný počet zaměstnanců 

v kaţdém daném roce. Dále lze z tabulky vypozorovat majetek firmy, výši osobních výdajů, 

externí zdroje financování a zisk popřípadě ztrátu společnosti NORA s. r. o. 

 

4.2 Zdůvodnění a cíle projektu 

Výchozí stav 

V současné době je ve společnosti Nora s. r. o. problém především v chybějící strojové 

vybavenosti, která by mohla firmě pomoci k dalšímu rozvoji. Získání dotace by bylo pro firmu 

výraznou výpomocí, v případě nezískání dotace, by byl projekt odloţen na neurčito, a to právě 

z důvodu finanční náročnosti. Následkem pak bude přetrvávání stavu nedostatečné výrobní 

základny a limitace podnikatelského potenciálu společnosti Nora s. r. o.  

 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Charakteristika 

Průměrný počet zaměstnanců 2 3 2 3 3 6 

Majetek firmy v tis. Kč 1 127 2 254 2 936 3 648 4 421 5 081 

Zisk/Ztráta firmy v tis. Kč -102 115 134 135 207 246 

Bankovní úvěry v tis. Kč 0 0 0 137 0 405 

Výše osobních výdajů * *  634 640  621  601  
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Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu 

V obci Zašová a v blízkém okolí v současnosti nepůsobí jiná firma, která by se zabývala 

stejnou činností. Společnost Nora s. r. o. je specialistou na zpracování všech druhů tabulkového 

ţeleza včetně zámečnických prací.  V rámci těchto svých aktivit společnost potřebuje pro svůj 

rozvoj nový soustruh, který primárně slouţí k opracování ţeleza. Tato technologie rovněţ 

umoţňuje řez ţeleza pod různými úhly, coţ je specifická činnost, která umoţní diverzifikovat 

činnosti ţadatele, zvýší jeho konkurenceschopnost a doplní portfolio prováděných činností 

o nové produkty.  Mimo to projekt zahrnuje nákup ohýbačky ţeleza a laserové tiskárny, které 

rovněţ umoţní zkvalitnění produkce mikropodniku. Ţadatel tak bude schopen v rámci svého 

předmětu podnikání vytvářet specializované výsledné produkty. Společnost se snaţí vyuţívat 

moderní technologie a dodrţovat nejnovější trendy v oblasti zpracování ţeleza tak, aby 

co nejvíce odpovídaly poţadavkům zákazníka. Projekt vyuţívá přístupy, které jsou v místě 

nové, a je v zásadě multiplikativní. Projekt tak vede k diverzifikaci příjmů podnikatelů a přináší 

nové oblasti činnosti podnikání s pozitivním vlivem (i nepřímým) na zaměstnanost. 

 

Cíle projektu 

Hlavním cílem projektu je rozvoj společnosti, diverzifikace výroby, zvýšení 

konkurenceschopnosti a také realizace místní rozvojové strategie a spolupráce místních 

partnerství. 

Lepší technická a strojová vybavenost výroby společnosti Nora s. r. o. bude mít vliv na 

zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. Projekt vytvoří kvalitnější prostředí výroby 

a umoţní vyrábět výrobky, které společnost doposud vyrábět nemohla. Cílem projektu je také 

zlepšení bezpečnosti práce, v čemţ budou pořízené stroje napomáhat. Jedná se totiţ o moderní 

stroje s nenáročnou obsluhou. Doposud byly výrobky vyráběny převáţně mobilním nářadím, 

jako jsou například přenosné řezačky, u kterých hrozí větší riziko úrazu. Pořizované stroje 

budou spojeny pevně se zemí a obráběný materiál bude kotven přímo ve strojích. Specifické 

cíle projektu jsou následující: 

o zvýšení vybavenosti výroby, 

o zkvalitnění sluţeb poskytovaných společností. 
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4.3 Výstupy projektu 

 

Popisovaný projekt má následující tři klíčové aktivity:  

o Nákup stroje soustruh Multi pro 

Soustruh bude vyuţíván pro obrábění ţeleza. Jedná se o kompaktní víceúčelový stroj 

s plynulou regulací otáček vřetene a zobrazením otáček pomocí digitálního ukazatele. 

Stroj je schopen plynule regulovat rychlost otáček vřetene, které je z kaleného 

materiálu, a je uloţeno v kuţelových loţiscích. Jedná se o ideální lehký soustruh 

pro obrábění i větších dílů. Příslušenství stroje tvoří tříčelisťové sklíčidlo, otočný hrot, 

pevný hrot a čelisti pro vnitřní upnutí obrobku. Výhody stroje jsou následující: 

elektromechanická noţní brzda pro sníţení časových ztrát, jednopákové upevnění 

koníku, přesouvatelný koník pro soustruţení kuţelových ploch, jednoduché ovládání, 

stabilita stroje s vodicím a taţným vřetenem, tvrzené a broušené ozubené kola 

i v převodech. 

o Ohýbačka ţeleza Solution 

Jedná se o univerzální ohýbačku kovu s robustní konstrukcí v moderním designu 

s přenastavením horní čelistí pomocí noţního pedálu. Tento způsob přenastavení horní 

čelistí je velkou výhodou, a to hlavně z důvodu lepší manipulace s obrobkem. 

Segmentovaná horní čelist umoţňuje velký rozsah moţnosti ohýbání materiálu pomocí 

rychlého a jednoduchého postupu pomocí rukojeti. Výhody ohýbačky jsou následující: 

velká pracovní kapacita, stroje jsou vyráběny dle CE norem, jednoduchá fixace 

nastaveného ohýbacího úhlu, čímţ se dosahuje vysoké přesnosti opakování. 

o Laserová tiskárna 

Multifunkční zařízení Canon i – SENSYS MF5940dn, tiskárna má funkci 

automatického zpracování oboustranných dokumentů a vestavené síťové rozhraní, coţ 

přispívá k zvýšení produktivity tisku. Jedná se o energeticky velmi úsporné kompaktní 

multifunkční zařízení s nízkými náklady tisku. Zařízení disponuje funkcemi, pomocí 

kterých lze skenovat přímo do e-mailu, síťové sloţky nebo na paměťové zařízení USB.  
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4.4 Název projektu a lokalizace místa projektu 

Název projektu je „Ţelezo – naše práce“. Projekt je zpracován pro začlenění do sedmé 

výzvy Místní akční skupiny Roţnovsko, kde tato tématika projektu spadá pod prioritní 

osu č. IV. LEADER do opatření IV. 1. 2. Realizace místní rozvojové strategie s číslem Fiche 4 

Podpora podnikání v regionu. V současné době nemá MAS Roţnovsko v této Fichi vyhlášenou 

aktuální výzvu. Sedmá výzva bude vyhlášena v červenci roku 2012. Ţádost o dotaci 

z Programu rozvoje venkova je zpracována do formuláře výzvy šest. Vedení MAS Roţnovsko 

ujišťuje, ţe mezi formuláři šesté a sedmé výzvy nebudou větší změny.  

Společnost Nora s. r. o. má sídlo v obci  Zašová. Dle nomenklatury územních statistických 

jednotek můţeme projekt zařadit následovně:   

o NUTS I: Česká republika 

o NUTS II: Střední Morava 

o NUTS III: Zlínský Kraj 

o NUTS IV: okres Vsetín 

o NUTS V: Zašová 

 

4.5 Zařazení projektu vazba na programové dokumenty 

Prioritním cílem Osy IV je provádět místní rozvojové strategie (tedy Strategický plán 

LEADER) a spolupráci místních partnerství. Principy LEADERu jsou pro rozvoj venkovských 

oblastí ideální metodou, protoţe sloučením různých subjektů působících ve venkovském 

prostoru tyto principy vedou k pozitivním efektům. Prostřednictvím MAS dostávají šanci 

zapojit se do problematiky jednotlivých oblastí široké vrstvy obyvatelstva, a to formou převzetí 

rozhodovacích pravomocí týkajících se příslušných venkovských oblastí. 

Realizace místní rozvojové strategie - opatření je cíleno na podporu projektů, 

korespondujícíchi se schváleným Strategickým plánem Leader místní akční skupiny 

a příslušnými podmínkami Programu rozvoje venkova. Projekty vybírá MAS prostřednictvím 

svojí výběrové komise na základě předem stanovených bodovacích kritérií. Kategorie příjemců 

podpory jsou specifikovány ve Strategickém plánu Leader (místní akční skupina specifikuje 
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kategorie příjemců podle podmínek jednotlivých opatření os I aţ III.) Příjemce musí působit 

na území MAS
61

. 

Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje - Evropský fond regionálního rozvoje 

(EFRR) bude navazovat na obecnou podporu malého a středního podnikání. Podpora 

je zaměřena na zvýšení stability venkova prostřednictvím zakládání a rozvoje mikropodniků 

s cílem vytváření pracovních míst a rozvoje bohaté hospodářské struktury nezemědělských 

aktivit. Oblastí podpory je zejména drobná výroba, řemesla a maloobchod
62

.  V tabulce 

4.5 je vyobrazeno detailní zařazení projektu. 

 

Tabulka 4. 4 Zařazení projektu 

Zdroj: www.masroznovsko, www.szif.cz; vlastní zpracování  
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 http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa4 
62

 http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa3/1/12 

Dle Programu rozvoje venkova ČR:  Program rozvoje venkova 

Osa IV. Leader 

Skupina opatření  
IV. 1. Implementace místní rozvojové 

strategie 

Opatření IV. 1. 2. Realizace místní rozvojové strategie 

Číslo a název hlavního opatření  
III. 1. 2. Podpora zakládání podniků a jejich 

rozvoje  

Výzva Státního intervenčního zemědělského 

fondu číslo 
14. 

Výzva MAS Roţnovsko číslo 7. 

Fiche opatření číslo 4. Podpora podnikání v regionu  
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Vazba na základní programové dokumenty 

 

Národní strategický plán rozvoje venkova ČR (NSPRV) na léta 2007–2013 vychází 

z hlavních strategických priorit EU a klade důraz především na udrţitelný rozvoj, ekonomický 

růst a vytváření nových pracovních příleţitostí. Národní strategický plán rozvoje venkova bude 

v programovacím období 2007–2013 realizován prostřednictvím Programu rozvoje venkova 

(PRV).  

Program rozvoje venkova, jenţ zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro 

rozvoj venkova, „blíţe specifikuje v souladu s nařízením Rady (ES) 1698/2005 čl. 15 strategie 

v jednotlivých osách stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova 

do prováděcí úrovně a zajišťuje tak jeho efektivní realizaci.“
63

 

 

Vazba projektu na cíle strategického plánu MAS Leader  

Projekt jednoznačně navazuje na cíle strategického plánu LEADER Místní akční 

skupiny Roţnovsko, a to konkrétně snahou podpořit širší spektrum drobných „výrobních“ 

podnikatelů, a tím přispět k různorodosti podnikatelských aktivit a venkovské ekonomiky. 

Cílem je zlepšení kvality ţivota na venkově a diverzifikace ekonomických aktivit, podpora 

zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší velikosti – mikropodniků, včetně 

nových ţivností v oblasti výroby a zpracování. 

 

 

 

 

 

                                                 
63

: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/ 
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4.6 Časový harmonogram a rozpočet projektu   

Příprava projektové dokumentace probíhala v období od 28. 5. 2012 do 19. 6. 2012. 

Následně proběhne podání ţádosti o dotaci pro Místní akční skupinu Roţnovsko v termínu 

od 20. 6. 2012 do 9. 8. 2012. a zaregistrování ţádosti o dotaci na Regionálním odboru Státního 

zemědělského intervenčního fondu v období od 10. 8. 2012 do 14. 9. 2012. Samotná realizace 

projektu proběhne v období od 23. 10. 2012 do 21. 12. 2012. Celkový harmonogram projektu 

je vyobrazen v tabulce č. 4.5.  

Tabulka 4. 5 Časový harmonogram projektu    

Název aktivity Rok 2012 

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Příprava projektové 

dokumentace 
                        

Podání ţádosti o dotaci na MAS                         

Zaregistrování ţádosti o dotaci 

na Regionálním odboru SZIF 
                        

Realizace projektu                         

Zdroj: projektová ţádost; vlastní úprava 

Rozpočet projektu 

Rozpočet projektu popisuje strukturu financování projektu včetně členění celkových 

výdajů na způsobilé a nezpůsobilé (uznatelné a neuznatelné náklady). V rozpočtu projektu 

se uvádí tzv. veřejné financování, tj. podíly, kterými do rozpočtu projektu přispějí fondy EU 

nebo státní, krajské, městské a obecní rozpočty. V tabulce č. 4.6 jsou uvedeny jednotlivé výdaje 

rozděleny na způsobilé a nezpůsobilé. 

Tabulka 4.6 Způsobilé a nezpůsobilé výdaje 

Zdroj: projektová ţádost; vlastní úprava 

 

Způsobilé výdaje 

Soustruh Multi pro 100 000 Kč 

Ohýbačka ţeleza Solution 72 000 Kč 

Laserová tiskárna 8 000 Kč 

Celkové způsobilé výdaje 180 000 Kč 

Nezpůsobilé výdaje 

DPH – soustruh, ohýbačka a tiskárna 36 000 Kč 
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Důleţitou součástí projektu jsou zdroje financování způsobilých nákladů, které 

jsou uvedeny v tabulce č. 4.7. Z tabulky je patrné, ţe z 80 % budou způsobilé náklady 

financovány z prostředků EU. Zbylých 20 % bude hrazeno ze státního rozpočtu. 

 

Tabulka 4.7 Celkové výdaje 

Zdroj: projektová ţádost; vlastní úprava 

4.7 Udržitelnost projektu a jeho rizika 

Udrţitelnost je doba, po kterou musí příjemce podpory udrţet výstupy projektu. K udrţení 

výstupů projektu se příjemce podpory zavazuje ve smlouvě o financování, ve které kaţdý 

operační program blíţe specifikuje dobu
64

. Vyuţití výsledků zpracovávaného projektu 

má dlouhodobý charakter, lze tedy důvodně očekávat zachování výsledků projektu po dobu 

udrţitelnosti projektu i po jeho ukončení. 

Rizika projektu  

• Zpoţdění jednotlivých činností v realizaci projektu, 

• případné reklamace po ukončení realizace projektu, 

• neschválení projektu Místní akční skupinou Roţnovsko, 

• zvýšení nákladů během realizace. 

 

 

                                                 
64

 http://www.strukturalni-fondy.cz/Glosar/U/Udrzitelnost-projektu 

Nezpůsobilé výdaje 36 000 Kč 

Způsobilé výdaje 180 000 Kč 

Dotace 108 000 Kč 

Příspěvek společenství – EU (%) 80% 

Příspěvek společenství – EU (Kč) 86 400 Kč 

Příspěvek z národních zdrojů (%) 20 % 

Příspěvek z národních zdrojů (Kč) 21 600 Kč  

Celkové výdaje projektu 216 000 Kč 
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4.8 Formy zajištění publicity projektu 

Publicita projektu bude zajišťována prostřednictvím: 

o Loga na kaţdém pořízeném stroji, které je sestaveno podle pokynů pro příjemce 

dotace a slouţí k  zajišťování informačních a publikačních opatření, při realizaci 

projektů podpořených z PRV, 

o Reklamní plochy vyhrazené v areálu firmy  

o internetových stránek MAS Roţnovsko – www.masroznovsko.cz, 

o zpravodaje MAS Roţnovsko, 

o letáků a plakátu. 
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5. Závěr:  

 

Bakalářská práce se zabývá vyuţitím strukturálních fondů EU pro Místní akční 

skupinu Roţnovsko. Cílem bakalářské práce bylo teoreticky vymezit strukturální fondy 

a operační programy v České republice na programovací období 2007–2013. Dále měl být 

vypracován reálný projekt na čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU pro MAS 

Roţnovsko. 

V úvodní kapitole jsou popsány základní dokumenty pro programovací období 2007–

2013, a jsou zde také přiblíţeny jednotlivé operační programy. Popis se vztahuje na osm 

tematických operačních programů v rámci cíle Konvergence. Dále se kapitola zaměřuje 

na Regionální operační programy, zde je podrobněji popsán Regionální operační program 

NUTS II Střední Morava. Kapitola je ukončena popisem operačního programu Praha 

a programy Evropské územní spolupráce.  

Další část bakalářské práce se věnuje popisu MAS Roţnovsko, kde je vymezeno 

území působnosti dané MAS, základní parametry a její hlavní úkoly. Kapitola dále pokračuje 

přiblíţením Evropské iniciativy LEADER pro rozvoj Regionu Roţnovsko. Následně navazuje 

popis navrţených opatření určených MAS v souladu se Strategickým plánem LEADER 

nazýván jako Fiche. Fiche lze chápat podobně jako prioritní osy u  jednotlivých operačních 

programů. 

Poslední kapitola je prakticky zaměřena, jedná se o zpracování projektového záměru 

s názvem „Ţelezo – naše práce“ pro společnost Nora s. r. o. se sídlem v obci Zašová. V této 

části práce je uvedena charakteristika společnosti a popsány důvody potřebnosti realizace 

projektu, výstupy projektu, rozpočty a časový harmonogram projektu. Následně je v příloze 

vypracována projektová ţádost  

Cílem bakalářské práce bylo vypracovat reálný projekt na čerpání prostředků 

ze strukturálních fondů EU pro MAS Roţnovsko. Bylo zjištěno, ţe vyuţití strukturálních fondů 

EU by v současném programovacím období bylo moţné pouze za předpokladu, ţe by MAS 

Roţnovsko čerpala finanční prostředky jako nestátní nezisková organizace. Tuto praxi však 

MAS Roţnovsko neprovádí, ani není pro tento účel zřízena. Z těchto důvodů je projektová 

ţádost zpracována pro Program rozvoje venkova a bude financována ze Státního zemědělského 

intervenčního fondu.  
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V programovacím období 2000–2006, kdy vznikaly MAS, probíhala podpora rozvoje 

venkova prostřednictvím Evropského orientačního a záručního fondu pro zemědělství. 

K naplňování záměru tedy slouţily strukturální nástroje podporované z Evropského 

zemědělského podpůrného a záručního fondu. V programovacím období   2007– 2013 byla 

orientační sekce Evropského zemědělského fondu zrušena a vznikl fond s názvem Evropský 

zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD). Do tohoto fondu byly převedeny prostředky 

z fondu zrušeného. Tímto krokem přestala spadat problematika zemědělství jako sektoru 

do strukturálních fondů. Tato skutečnost se stala důvodem pro  to,  proč projekt připravený 

v bakalářské práci není financován ze strukturálních fondů.  

Finanční prostředky na projekty předkládané Místní akční skupině jsou financovány 

z EAFRD. V České republice je řídicím orgánem programu rozvoje venkova Ministerstvo 

zemědělství ČR a zprostředkujícím subjektem je Státní zemědělský intervenční fond. 
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