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Na základě analýzy postupu v implementaci Regionálního operačního programu 

Severozápad z hlediska optimálnosti nastavení systému implementace, struktury, kvality a 

kvantity dotačních projektových žádostí, navrhněte změny pro optimalizaci systému 

implementace. Práci strukturujte do následujících bodů. 
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Anotace 

Práce je zaměřena na problematiku implementace Regionálního operačního programu 

Severozápad. Jejím cílem je popsat implementaci programu v návaznosti na principy 

regionální a strukturální politiky EU, charakterizovat region Severozápad a jeho operační 

program a analyzovat první část období implementace ROP Severozápad. Z výsledků této 

analýzy pak vycházejí doporučení pro úpravu a zefektivnění implementace ROP 

Severozápad s cílem maximalizovat efekt finanční pomoci ze strukturálních fondů čerpané 

v regionu Severozápad.  

 

Klí čová slova: Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad, 

strukturální fondy, EU 

 

 

Annotation 

The paper aims for the problems of implementation of Regional Operational Programme 

Northwest. Its goal is to describe the implementation of the programme in relation to the 

principles of regional and structural policy of the EU, to characterize the Northwest region 

and its operational programme and to analyze the first part of the ROP Northwest 

implementation stage. Resulting from this analysis are recommendations for adjustment 

and making the ROP Northwest implementation more effective, with the aim of 

maximalizing the effect of the financial support from the structural funds drawn in the 

Northwest region.  
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 1  Úvod 

Vstup České republiky do Evropské unie umožnil financovat rozvoj regionů z evropských 

strukturálních fondů. Distribuce finančních prostředků v období 2007- 2013 ze zdrojů unie 

k příjemcům a jejich vyžití při podpoře nejrůznějších projektů je zajišťován 

prostřednictvím takzvaných operačních programu. V rámci ČR vzniklo 24 operačních 

programů z nichž 16 je takzvaných oborových (tedy zaměřených na určitou oblast – 

životní prostředí – OPŽP, věda a výzkum VAVpI atp.) a 8 je definováno regionálně na 

úrovni takzvaných NUST II (nomenklaturní územní statistická jednotka). Pro Ústecký a 

Karlovarský kraj, sdružené do tzv. Regionu soudržnosti NUST II Severozápad byl 

vytvořen Regionální operační program NUTS II Severozápad (ROP Severozápad). Do toho 

bylo následně pro období 2007 – 2013 alokováno 745 911 021 EUR, tedy přibližně 19 

miliard korun. Především z důvodu zásadního strukturálního postižení tohoto regionu bylo 

pro ROP Severozápad vyčleněno vůbec nejvíc prostředků ze všech regionů v rámci ČR. 

Financování rozvojových projektů ze strukturálních fondů (konkrétně z Evropského fondu 

pro regionální rozvoj) prostřednictvím Regionálního operačního programu Severozápad, je 

pro jednotlivé zapojené subjekty (kraje, města a obce, podnikatele, nestátní neziskové 

organizace atd.), stejně jako pro celý region Severozápad jedinečnou příležitostí. Z řady 

důvodů (ekonomický vývoj ČR, dopady probíhající hospodářské krize na rozpočet EU, 

změny v nastavení a zaměření kohezní politiky EU, případné rozšíření EU) není možné 

předpokládat, že by v budoucnu byly pro podporu regionálního rozvoje k dispozici 

prostředky v obdobné výši. Pro efektivní využití finančních prostředků vynaložených v 

rámci podpory je klíčové nastavení cílů a podmínek ROP Severozápad. Tyto by měly 

vycházet z cílů a priorit, které si v oblasti podpory regionálního rozvoje a pro využití svých 

strukturálních fondů stanovila EU. Cílem práce je popsat základní principy regionální a 

strukturální politiky EU, charakterizovat region Severozápad a jeho operační program a 

analyzovat první část období implementace ROP Severozápad. Z výsledků této analýzy 

pak vyvodit doporučení pro úpravu a zefektivnění implementace ROP Severozápad s cílem 

maximalizovat efekt finanční pomoci ze strukturálních fondů čerpané v regionu 

Severozápad.  
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 2  Regionální a strukturální politika Evropské uni e, 

její cíle a priority pro období 2007 – 2013  

Regionální politika Evropské unie, nazývaná také politika hospodářské a sociální 

soudržnosti (HSS), vychází z principu solidarity států integrovaných do Evropské unie. 

Ekonomicky silnější státy přispívají na rozvoj chudších států a regionů s cílem zvýšit 

kvalitu a úroveň života tamních obyvatel a Evropské unie jako celku. 

 

 2.1  Charakteristika regionální politiky EU 

Podle evropských nařízení má politika HSS za úkol podporovat harmonický a udržitelný 

rozvoj ekonomických činností, vysokou úroveň zaměstnanosti, ochranu a zlepšování 

životního prostředí na území EU. HSS dále sleduje cíl tzv. teritoriální koheze, tedy 

podporu územní provázanosti a soudržnosti Unie. Významná role v této souvislosti patří 

také přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci. V souladu se třetí a čtvrtou 

kohezní zprávou Evropské komise se regionální politika orientuje na realizaci lisabonské 

strategie.[1] Prosazují se proto především inovace podporující udržitelný růst, 

konkurenceschopnost a zaměstnanost při naplňování politické ambice „změnit Evropu v 

ještě přitažlivější místo pro investice a práci“. 

 

 2.2  Cíle regionální politiky 

V aktuálním programovém období, tedy v období 2007 - 2013 sleduje regionální politika 

EU tři cíle [6]: 

• Cíl Konvergence: podpora hospodářského a sociálního rozvoje regionů na úrovni 

NUTS II s hrubým domácím produktem (HDP) na obyvatele nižším než 75 % 

průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii. Dále jsou k čerpání z tohoto 

cíle způsobilé státy, jejichž hrubý národní důchod (HND) na obyvatele je nižší než 

90 % průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii. Tento cíl je financovaný 

z ERDF, ESF a FS a v České republice pod něj spadají všechny regiony soudržnosti 
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s výjimkou Hl. m. Prahy.  

• Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: podpora regionů na úrovni 

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

Konvergence. Tento cíl je financovaný z ERDF a ESF a v České republice pod něj 

spadá Hl. m. Praha.  

• Cíl Evropská územní spolupráce: podpora přeshraniční spolupráce regionů na 

úrovni NUTS III nacházejících se podél všech vnitřních a některých vnějších 

pozemních hranic a všech regionů úrovně NUTS III podél námořních hranic, které 

jsou od sebe obecně vzdáleny nejvýše 150 kilometrů. Dále je podporována 

meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. Tento cíl je financovaný z ERDF 

a v České republice pod něj spadají všechny regiony.  

 

Hlavním východiskem pro definování strategie využití finančních prostředků ze 

Strukturálních fondů EU v programovacím období 2007 – 2013 jsou Strategické obecné 

zásady společenství 2007 – 2013 (SOZS). Tento dokument v souladu s obecným nařízením 

specifikuje strategické priority Evropského společenství pro politiku soudržnosti za účelem 

posílení realizace Lisabonské strategie. 

 

Pro období 2007 – 2013 se politika soudržnosti EU zaměřuje na následující priority [2,3]: 

1. Zvýšení přitažlivosti členských států, regionů a měst zlepšením jejich přístupnosti, 

zajištěním odpovídající kvality a úrovně služeb a ochranu životního prostředí. 

2. Podporu inovací, podnikavosti a růstu hospodářství založeného na znalostech pomocí 

kapacit pro výzkum a inovace, včetně nových informačních a komunikačních technologií. 

3. Vytvoření více a lepších pracovních míst pomocí zapojení většího počtu lidí do 

zaměstnání nebo do podnikání, zlepšení přizpůsobivosti pracovníků a podniků a zvýšení 

investic do lidského kapitálu. 

 



Vojtěch Krump: Analýza postupu implementace ROP Severozápad 

2010                                                                                                                                  11 

 2.3  Financování regionální politiky EU 

Pro financování cílů ES v oblasti regionální politiky je klíčový Evropský fond pro 

regionální rozvoj (EFRR). Nařízení o EFRR určuje jeho úlohu a oblast působnosti, do níž 

patří podpora veřejných a soukromých investic na pomoc odstranění rozdílů mezi regiony 

v celé Unii. EFRR podporuje programy zaměřené na regionální rozvoj, hospodářskou 

změnu, větší konkurenceschopnost a územní spolupráci v celé EU. Mezi priority pro 

financování patří výzkum, inovace, ochrana životního prostředí a prevence rizik. Důležitou 

úlohu mají i nadále investice do infrastruktur, zejména v nejméně rozvinutých regionech.  

Celkový objem prostředků alokovaných pro státy EU a ČR pro jednotlivé cíle je popsán 

v příloze č. 1. V období 2007–2013 je pro ČR alokováno v evropských fondech 26,69 

miliardy eur. Pro úspěšné čerpání musí ČR zajistit spolufinancování ve výši přibližně čtyři 

miliardy eur, jelikož Evropská unie financuje maximálně 85 procent výdajů z aktivit 

uskutečněných v rámci regionální politiky. [5] 

 

 2.4  Provád ění politiky EU a principy poskytování pomoci 

Provádění regionální politiky EU vychází ze Smlouvy o evropském společenství, kde je 

zařazeno do částí hospodářská a sociální soudržnost. Článek 130a obsahuje klauzuli 

„Společenství usiluje zejména o snižování rozdílů úrovně rozvoje různých regionů a 

zmírňování zaostalosti regionů, které jsou v nejméně výhodné situaci včetně venkovských 

oblastí“. V článku 130b je uvedeno, že „Společenství podporuje dosažení těchto cílů 

prostřednictví strukturálních fondů“ [1]. 

 Fungování strukturální politiky EU je postaveno na několika základních principech, 

které se odrážejí v programové a právní úpravě celého procesu poskytování pomoci. Jedná 

se o principy programování, koncentrace (zásada koncentrace úsilí), partnerství 

(komplementarity), adicionality (doplňkovosti) a princip monitorování a vyhodnocování.  

 

 2.5  Aplikace regionální politiky EU na národní úr ovní ČR 

Stěžejním dokumentem prostřednictvím kterého je v rámci ČR aplikována kohezní politika 
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resp. regionální politiky EU je Národní strategický referenční rámec (NSRR). Představuje 

základní programový dokument České republiky pro využívání fondů Evropské unie v 

období 2007 - 2013. [6] 

NSRR je klíčový politický dokumentem zpracovaný na národní úrovni. Stojí na oborové 

charakteristice ČR ze které vyvozuje, cílení pomoci z EU fondů včetně seznamu 

operačních programů a jejich popisu. 

Region Severozápad charakterizuje NSRR spolu s regionem Moravskoslezko jako oblast 

postiženou výrazným poklesem výroby a zaměstnanosti v těžkém průmyslu. Pro tyto 

regiony je podle tohoto dokumentu charakteristický přetrvávající neuspokojivý stav 

životního prostředí. Spolu s dalšími regiony je pak Severozápad charakterizován nízkou 

kvalitou lidských zdrojů (vzdělanost, podnikatelská tradice) a místní samosprávy 

(nedostatečná kapacita administrativy v malých obcích – více než 80 % obcí ČR, 

neefektivnost, absence systematického a komplexního rozvoje místního potenciálu, 

orientace na koncepční přístupy, strategické plánování apod.), a nízkou meziregionální 

mobilitou pracovních sil. 

V rámci shrnutí regionálních disparit je pak Severozápad popsán (opět spolu s regionem 

Moravskoslezským) jako region upadajícího typu. Ještě výraznější disparity lze pak podle 

NSRR identifikovat v rámci regionu Severozápad na úrovni krajů a zvláště pak 

mikroregionů, kde jsou významné rozdíly v ekonomické výkonnosti. Ty souvisejí s 

dostupností a obsluhou území zejména periferních oblastí, a to včetně dostupnosti 

veřejných služeb, dále s mírou nezaměstnanosti ovlivněnou mimo jiné schopností obyvatel 

přizpůsobit se změnám na trhu práce, rozvíjet své znalosti a dovednosti a případně zahájit a 

provozovat podnikatelskou činnost. Zaostávání v těchto charakteristikách vede ke stagnaci 

či snižování kvality života a v důsledku toho k oslabení místních komunit (participace 

občanů na veřejných záležitostech, rozvoj kulturních a sociálních aktivit v místních 

komunitách apod.) a k celkovému podlomení jejich udržitelného rozvoje. V takto 

postižených mikroregionech dochází k výrazným změnám v demografické struktuře, 

odchodu perspektivních a pro rozvoj mikroregionů nezbytných skupin obyvatel – osob 

vzdělaných a v produktivním věku. Důsledkem všech těchto procesů je pokles ekonomické 

výkonnosti území a vznik bariér bránících nastartování potřebné regenerace takto 

postižených regionů.  



Vojtěch Krump: Analýza postupu implementace ROP Severozápad 

2010                                                                                                                                  13 

 

Pro čerpání dotací z EU fondů v oblasti regionálního rozvoje je pak stěžejní IV. Strategický 

cíl NSRR: Vyvážený rozvoj území. Ten definuje priority v oblasti rozvoje regionů 

následovně: 

- posilování místního rozvojového potenciálu s cílem systematického zvyšování 

konkurenceschopnosti regionu,  

- urychlení socioekonomické přeměny a tvorby pracovních míst ve strukturálně 

postižených regionech (nejenom těch s těžkým průmyslem, ale např. i s textilním 

průmyslem) a ekonomicky slabých regionech a ve venkovských oblastech 

(jednotky NUTS III a nižší), 

- rozvoj měst – posilování úlohy měst a urbánních systémů jako „motorů“ 

socioekonomického rozvoje, komplexní přístup k revitalizaci vybraných čtvrtí,  

- rozvoj venkovských oblastí – diferenciace rozvoje venkovských oblastí, podpora 

místního potenciálu,  

- dostupnost a kvalita veřejných služeb pro všechny skupiny obyvatel – garance 

dostupnosti statků a služeb poskytovaných ve veřejném zájmu,  

- územní spolupráce – rozvoj přeshraniční a meziregionální spolupráce. 

 

Uzemní členění 

Za účelem efektivní distribuce prostředků z evropských fondů pro podporu rozvoje regionů 

byly na území ČR zřízeny regiony soudržnosti, které se skládají z jednoho či více krajů 

České republiky. Evropská kohezní politika je totiž směřována především do územních 

celků s počtem obyvatel pohybujícím se mezi 800 tisíci a třemi miliony. Protože české 

kraje těchto počtů obyvatelstva většinou nedosahují, vznikly regiony soudržnosti 

Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Jihozápad, Střední Čechy, Moravskoslezsko a 

Střední Morava. Toto členění na regiony soudržnosti, kterým se říká v souladu s evropskou 

terminologií také NUTS II, pokrývá celou ČR mimo hlavní město - viz příloha č. 2 – 

Regiony soudržnosti v ČR.  
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 3  Regionální opera ční program regionu 

soudržnosti Severozápad (ROP Severozápad) 

Dále se v souladu s cíli práce zaměříme konkrétně na Regionální operační program NUTS 

II Severozápad. ROP Severozápad byl připravován od roku 2006 jako nástroj pro 

financování priorit v rozvoji regionu Severozápad. 

 

 3.1  Popis regionu Severozápad 

Region soudržnosti Severozápad je situován ve střední Evropě na hranici České republiky 

a Spolkové republiky Německo. V rámci České republiky sousedí s regiony Jihozápad, 

Střední Čechy a Severovýchod. Území regionu soudržnosti Severozápad se po správní 

stránce člení na 2 kraje (NUTS 3): Karlovarský a Ústecký. Region soudržnosti se dále dělí 

na 10 okresů (NUTS 4) a 486 obcí (NUTS 5). 

Z tabulky v příloze č. 3 - Vybrané ukazatele NUTS 2 Severozápad, je patrné, že region 

soudržnosti Severozápad jako celek, se z pohledu výkonnosti a struktury hospodářství 

nachází hluboko pod průměrnou úrovní ČR a EU. Meziroční nárůst HDP regionu 

soudržnosti Severozápad svědčí o rostoucí úrovni hospodářství (avšak s nižší dynamikou 

než je průměr ČR), výraznou bariérou však zůstává především negativní odvětvová 

struktura, vyznačující se vysokým podílem průmyslových oborů oproti stále nízkému 

zastoupení terciární sféry, v níž je nízké zastoupení vyspělých (sofistikovaných) služeb. 

V regionu soudržnosti Severozápad žije asi 1,13 milionu obyvatel, což představuje 

přibližně 1/10 populace České republiky. Severozápad je, co do počtu obyvatel, nejmenším 

regionem v ČR. 

Území regionu se vyznačuje značnými vnitřními rozdíly v koncentraci obyvatel, kdy 

hustota obyvatelstva severovýchodní části (průmyslové) je téměř dvojnásobná oproti 

jihozápadu (lázeňské oblasti) regionu. V meziokresním srovnání je nejhustěji osídlen okres 

Ústí nad Labem s 293 obyvateli na km2, naproti tomu okres Karlovy Vary dosahuje 

hodnoty pouhých 74 obyvatel na km2. Hustotu zalidnění jihozápadní části regionu výrazně 

ovlivňuje existence neobydleného a ekonomicky nevyužitého vojenského újezdu Hradiště 
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v Doupovských horách, který zaujímá přibližně třetinu okresu Karlovy Vary. 

Severozápad tvoří celkem 486 obcí, přičemž průměrný počet obyvatel, připadajících na 

jednu obec, dosahuje vysoce nadprůměrné hodnoty − 2 320 obyvatel (průměr v celé ČR je 

1 641 obyvatel). Nejvyšší podíl obyvatel v jižní části regionu žije v obcích s 10 000 až 

50 000 obyvateli, zatímco na severu je to v obcích nad 50 000 obyvatel. 

Kromě vysokého podílu městského obyvatelstva se region soudržnosti vyznačuje rovněž 

vysokou mírou integrace sídelních jednotek (částí obcí) do větších administrativních 

jednotek (obcí), což platí zejména pro pohraniční okresy. Tomuto jevu výrazně napomohl 

poválečný odsun obyvatel německé národnosti, následovaného účelovou devastací krajiny 

(vojenské újezdy, povrchová těžba nerostných surovin, hraniční pásmo) a centrálně řízenou 

industrializací soustředěnou do pánevních oblastí regionu. 

 

 3.2  ROP Severozápad 

ROP Severozápad je definován programovým dokumentem určujícím priority regionu 

Severozápad pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 - 2013. Při 

definování navrhovaných intervencí program vychází ze strategie ROP Severozápad – a z 

obecných principů směřování k zvýšení využití inovativních postupů, podpory 

progresivních technologií a posilování vnitřní soudržnosti regionu společně s jeho 

soudržností ve vztahu k ostatním regionům v ČR a sousedním regionům v Německu – to 

vše při respektování zásad udržitelného rozvoje. [6]  

 

 3.2.1  Základní popis 

Strategie ROP Severozápad vznikla v diskusi zainteresovaných regionálních i národních 

aktérů a je tedy konsensuálním výstupem. Strategie přímo vychází ze zpracované 

socioekonomické analýzy regionu soudržnosti Severozápad a reflektuje zjištěné problémy 

a potřeby regionu, které vyplývají jednak z historického vývoje v daném území, jednak ze 

současných hospodářských trendů v globální ekonomice, která region vystavuje vyšší 

konkurenci projevující se negativním dopadem jak na hospodářství regionu, respektive 

jednotlivá sektorová odvětví, tak na jeho konkurenceschopnost v oblasti atraktivity pro 

obyvatele, podnikatele a potenciální návštěvníky. 
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 3.2.2  Definované cíle ROP Severozápad 

V tomto kontextu byly definovány následující cíle programu [4]: 

• Globálním cílem ROP SZ je zvýšení kvality fyzického prostředí a přeměna 

ekonomických a sociálních struktur regionu jako předpoklad pro zvýšení atraktivity 

regionu pro investice, podnikání a život obyvatel. Prostřednictvím zvýšení atraktivity 

regionu bude docházet k jeho konvergenci k průměrné úrovni socioekonomického rozvoje 

ČR/EU. 

Globální cíl je naplňován prostřednictvím splnění tří specifických cílů ROP SZ [4]: 

• Specifický cíl I – Moderní a atraktivní města představující hlavní hybnou sílu 

ekonomického rozvoje regionu; 

• Specifický cíl II – Venkovské oblasti využívající místní i regionální potenciál pro 

zajištění plnohodnotného života obyvatel; 

• Specifický cíl III – Dostupný region umožňující efektivní mobilitu svých obyvatel. 

 

Pro dosažení stanoveného globálního cíle a dílčích specifických cílů stanovuje ROP SZ 5 

prioritních os, které se následně člení do 12 oblastí podpory – viz příloha č. 4 - Alokace 

oblastí podpory a prioritních os ROP Severozápad. 

 

 3.2.3  Finanční alokace 

Celková alokace ROP SZ z prostředků ERDF činí 745 911 021 EUR. Celkové zdroje ROP 

SZ, včetně národních zdrojů, činí 877 542 381 EUR. Detailní rozdělení alokace do oblastí 

podpory a prioritních os operačního programu popisuje tabulka v příloze č. 4 - Alokace 

oblastí podpory a prioritních os ROP Severozápad. 

Rozdělení prostředků reflektuje jak strategii programu samotného, tak postavení programu 

ve vztahu k ostatním operačním programům. Hlavní a stěžejní prioritní osou celkové 

strategie ROP SZ je Regenerace a rozvoj měst. Tato skutečnost byla promítnuta i do 

návrhu finančního plánu, který na tuto oblast vyčleňuje významnou část finančních 

prostředků programu. 
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 3.2.4  Potenciální žadatelé - p říjemci dotací 

Typy žadatelů jsou v rámci ROP Severozápad definovány u každé oblasti podpory a 

následně jsou znovu popsány v rámci výzev. Hlavními příjemci podpory jsou [4]: 

• Obce 

• Města 

• Kraje 

• Organizace zřízené či založené městem, obcí nebo krajem 

• Nestátní neziskové organizace 

• Školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou zařazená do školského rejstříku 

• Podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby) 

• Zájmová sdružení právnických osob 

• Hospodářská komora a její složky 

• Organizační složky státu 

• Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad (Řídící orgán ROP Severozápad) 

 

 3.2.5  Proces hodnocení projekt ů a přidělování dotací 

Pro úspěšnou implementaci ROP Severozápad je rozhodující nastavení systému 

předkládání a hodnocení projektů. Projekty jsou do ROP Severozápad předkládány v 

takzvaných výzvách. Parametry výzvy (oblast podpory, specifické pomníky jako 

minimální a maximální finanční objem dotace na projekt, finanční alokaci pro výzvu) 

nastavuje Výbor Regionální rady. Vyhlášení výzev je v předstihu medializováno a 

avizováno potenciálním žadatelům prostřednictvím odborných webových stránek a medií. 

Po předložení projektů žadateli probíhá proces kontroly a hodnocení žádostí, který 

zajišťuje Úřad Regionální rady (ÚRR) jako výkonný orgán Výboru Regionální rady 

(VRR). 

Kontrola a hodnocení projektů je nastavena třístupňově a obsahuje: 

a) kontrolu přijatelnosti 
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b) kontrolu formálních náležitostí 

c) hodnocení projektových žádostí podle nastavených hodnotících kritérií 

 

Z hlediska formální úplnosti je posuzována kompletnost žádosti o dotaci a jejích příloh dle 

požadavků uvedených v dokumentaci pro žadatele vypracované Řídícím orgánem ROP 

Severozápad. 

Přijatelnost projektu je posuzována zejména z hlediska souladu s podmínkami, cíli a 

pravidly ROP Severozápad (soulad projektu s danou oblastí podpory, způsobilost žadatele 

s ohledem na vymezení příjemců dané oblasti podpory, minimální velikost projektu). 

Projekty, které prošly úspěšně kontrolou přijatelnosti a kontrolou formálních náležitostí, 

jsou dále hodnoceny podle hodnotících kritérií předem vyhotovených pro každou oblast 

podpory ROP Severozápad. Hodnotící kritéria schvaluje monitorovací výbor ROP 

Severozápad. Projekty jsou hodnoceny zejména z hlediska naplnění cílů jednotlivých 

prioritních os. Hodnotící kritéria směřují k naplnění zejména Strategického cíle 4 – 

Vyvážený rozvoj území v NSRR. 

Na hodnocení každého projektu se kromě pracovníků ÚRR podílejí rovněž dva nezávislí 

externí experti, kteří hodnocení provádějí souběžně a nezávisle na sobě. Experti jsou 

vybíráni ze Seznamu expertů ÚRR tak, aby byl vyloučen střet zájmu. Do Seznamu expertů 

ÚRR jsou experti zařazováni na základě výběrového řízení. Hodnocení potřebnosti a 

přínosu projektu pro region soudržnosti Severozápad provádí Expertní komise jmenovaná 

Řídícím orgánem ROP Severozápad. Projekty jsou hodnoceny prostřednictvím přidělování 

bodů za naplnění jednotlivých kriterií. Výsledky jednotlivých fází hodnocení se sčítají. Z 

celkových výsledků obou souběžně prováděných hodnocení je vypočten průměr – bodové 

ohodnocení každého projektu. Výběr projektů pro financování bude probíhat transparentně, 

formou rovné soutěže mezi projekty s ohledem na jejich přispění k rozvoji celého regionu 

Severozápad. Soutěž mezi projekty bude probíhat v rámci celého regionu soudržnosti 

Severozápad, pro výběr projektu tedy nebude rozhodující, v kterém kraji bude realizován. 

Finální rozhodnutí o poskytnutí podpory přijímá Výbor Regionální Rady (VRR) na 

základě seznamu doporučených projektů seřazených podle bodového ohodnocení. 

Projekty, které nedosáhnou předem stanovenou minimální bodovou hranici, nebudou 
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podpořeny. Pro projekty, které získaly více bodů a jsou hodnotiteli doporučeny, může VRR 

schválit dotaci z ROP Severozápad, a to až do výše vyčerpání finanční alokace vyhlášené 

ve výzvě. VRR nemění pořadí bodovaných projektů ani výši poskytnuté dotace. ÚRR 

informuje o výsledcích jednání VRR a o jeho rozhodnutí příjemce. 
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 4  Systém p řípravy ROP SZ, porovnání priorit 

politiky EU pro období 2007 – 2013 s cíli ROP SZ 

a rozvojovými cíli regionu 

Příprava ROP Severozápad byla zahájena v roce 2005. Řízení přípravy ROP Severozápad 

bylo v kompetenci Regionální rada regionu NUTS II Severozápad (viz dále). Jednotlivé 

„oborové“ části základního dokumentu rozdělená do tématických podskupin: 

• Pracovní podskupina „Cestovní ruch, lázeňství, kultura a památková péče“ 

• Pracovní podskupina „Rozvoj lidských zdrojů a VŠ“ 

• Pracovní podskupina „Podnikání, inovace a znalostní ekonomika“ 

• Pracovní podskupina pro zpracování kapitoly „Specifické oblasti rozvoje“ 

• Pracovní podskupina „Dostupnost a infrastruktura“ 

Samotné zpracování Regionálního operačního programu Severozápad bylo zadáno 

společnosti SPF Group v.o.s..  

 

 4.1  Příprava ROP Severozápad 

Zásadní vliv na přípravu dokumentu měly oba kraje, tedy Ústecký a Karlovarský a to jak 

na úrovni samosprávy - zastupitelstva krajů jako zdroj členů Regionální rady regionu 

NUTS II Severozápad, tak i na úrovni veřejné správy - krajské úřady personálně 

obsazovali pracovní podskupiny.  

Kvůli zajištění adekvátního nasměrování programu na potřeby regionu a subjektů v něm 

působících bylo kromě práce s relevantními koncepčními materiály realizováno několik 

specifických doplňkových aktivit, průzkumů, šetření, individuálních jednání a akcí, které 

měly za cíl zejména rozšířit v maximální možné míře princip partnerství a zapojit do 

zpracování programu další subjekty a zohlednit jejich zkušenosti, potřeby nebo názory. 

Mezi nejvýznamnější podpůrné průzkumy, které byly zpracovatelem realizovány, patřilo 

zmapování administrativní kapacity a hlavních problémů, vyplývajících z realizace 
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programů ve stávajícím programovacím období. Toto šetření probíhalo v listopadu roku 

2005. V těsné návaznosti na toto mapování bylo následně v únoru 2006 provedeno 

doplňkové šetření absorpční kapacity v rámci navržených prioritních os programu, jehož 

smyslem bylo zjistit a posoudit projektovou připravenost potenciálních příjemců pomoci.  

Výsledkem přípravy operačního programu byl obsáhlý dokument (277 stran) uvozený 

socio-ekonomickou analýzou. Ta je poměrně rozsáhlá (31 % dokumentu) a zabývá se i 

oblastmi, které nejsou relevantní pro strategii programu ROP NUTS II Severozápad, 

jinými slovy analyzuje oblasti, ve kterých ROP NUTS II Severozápad nebude 

intervenovat. 

Analýza silně akcentuje specifické postavení regionu Severozápad, které je dané 

zaměřením regionu na těžební a chemický průmysl v minulých desetiletích. 

Socioekonomická analýza identifikuje potřeby regionu, například zastavení vylidňování 

venkovských oblastí, investice do regionální silniční sítě, zkvalitnění dostupnosti veřejnou 

dopravou a podpora využití rozvojového potenciálu v oblasti cestovního ruchu [4].  

Výsledným shrnutím analytické části je pak SWOT analýza, která bylo pro přípravu 

strategické a implementační části dokumentu klíčová. Tématické oblasti a problémy, které 

byly ve strategické části dokumentu následně vybrány k podpoře prostřednictvím ROP 

Severozápad, byly voleny právě na základě definovaných slabých stránek a hrozby. Dá se 

tedy konstatovat, že princip přípravy ROP Severozápad byl postaven na eliminaci 

stávajících problémů a jen minimálně byl využit princip rozvoje a podpory příležitostí a 

silných stránek, protože tyto z velké části spadají do oblast působnosti tématických 

operačních programů. ROP SZ byl schválen Evropskou komisí (dále také „EK“) dne 3. 12. 

2007 usnesením C (2007) 6108/1 od 04/12/2007 CCI 2007CZ161PO008. 

 

 4.2  Porovnání priorit politiky EU pro období 2007  – 2013 s cíli 

ROP SZ 

Jako stěžejní pro posouzení souladu mezi cíli ROP Severozápad a cíli regionální politiky 

lze označit vazbu jednotlivých prioritních os, tedy podporovaných oblastí, a priorit 

společenství definovaných v rámci Rozhodnutí rady ze dne 6. října 2006 o strategických 

obecných zásadách Společenství pro soudržnost. 
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Přehled vazeb mezi jednotlivými oblastmi podpory ROP Severozápad a zásadami politiky 

soudržnosti EU popisuje tabulka Soulad cílů ROP Severozápad s zásadami politiky 

soudržnosti EU pro 2007 – 2013 – viz příloha č. 5. 

Vazba ROP Severozápad na strategický dokument je silná především v oblastech: 

• Rozšíření a zlepšení dopravních infrastruktur  

• Posílení součinnosti mezi ochranou životního prostředí a růstem ekonomiky 

• Přivést více lidí do zaměstnání, zajistit jejich setrvání v zaměstnání a modernizovat 

systémy sociální ochrany 

• Příspěvek měst k růstu a zaměstnanosti 

Tyto oblasti se jeví pro rozvoj jako klíčové a jejich podpora a preferování může mít pro 

posílení regionu zásadní význam. 

RP Severozápad nepokrývá podporu pro oblasti: 

• Řešení intenzivního využívání tradičních zdrojů energie v Evropě 

• Zvýšit a zlepšit zaměření investic do výzkumu a technologického rozvoje 

• Usnadnit inovace a podporovat podnikavost  

• Oblasti se vztahem k různým typům spolupráce 

Důvodem tohoto stavuje skutečnost, že výše uvedené oblasti jsou řešeny v rámci 

tématických operačních programů a jejich podpora v rámci ROP Severozápad by byla 

společenstvím hodnocena jako duplicitní. Bohužel například u záměru EU podporovat 

podnikavost je dopad tohoto postoje pro region jednoznačně negativní a oslabuje možnost 

ROP Severozápad podpořit ekonomický rozvoj regionu prostřednictvím podpory například 

drobného podnikání. 

Po celkovém zhodnocení je možné konstatovat, že cíle ROP Severozápad jsou v souladu se 

strategickými obecnými zásadami Společenství pro soudržnost na období 2007 – 2013.  
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 5  Analýza procesu implementace ROP SZ v první 

části programovacího období 

Podle MMR České republiky je implementace definována následovně: „V prvé řadě jde o 

vymezení struktury a povinností institucí odpovědných za řízení a realizaci programů (tzv. 

implementační struktura). Dále do implementační struktury patří úkoly a povinnosti 

zprostředkujících subjektů a příjemců pomoci. Dále zahrnuje soubor činností a postupů při 

samotné realizaci programu a projektů (informace a publicita, výběr projektů, 

monitorování, platby, věcná a finanční kontrola) při respektování požadavků příslušné 

legislativy ES a předpisů ČR pro nakládání s veřejnými prostředky. Proces implementace 

programu navazuje na proces programování. Podrobný popis všech vztahů, odpovědnosti a 

činnosti všech zúčastněných subjektů je uveden v prováděcím dokumentu programu nebo 

v ostatních navazujících dokumentech (např. v příručkách pro žadatele) jednotlivých 

operačních programů.“ [8] Vstupní data pro potřeby zhodnocení postupu implementace 

byla čerpána z volně dostupných zdrojů ROP Severozápad. [4,5]  Je nutné uvést, že pro 

potřeby této práce byla analýza zúžena na několik základních oblastí a faktorů, které 

ovlivňují průběh implementace ROP Severozápad nejzásadněji, což je z hlediska potřeb 

práce dostačující. Doporučení podrobnější analýzy slabých míst je obsaženo v kapitole 6. 

 

 5.1  Stav implementace 

První část programového období 2007 – 2013 definujeme pro potřeby analýzy procesu 

implementace jako období 1. 1. 2007 až 30. 11. 2009. V tomto období bylo možné podávat 

do ROP Severozápad projekty v rámci 8 vyhlášených a uzavřených výzev. Pro přepočet 

alokací výzev a finančních objemů bude použit kurz 1 EUR = 25,581 Kč.  

 

 5.1.1  Stav ROP Severozápad 

Stav implementace ROP Severozápad popisuje tabulka Stav ROP Severozápad - příloha 6. 

Celkem bylo ve sledovaném období implementace do ROP Severozápad v rámci výzev k 

předkládání projektů podáno 589 projektů. Žadatelé pro tyto projekty nárokovali podporu 
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ze zdrojů EU v celkové výši 21 028 519 126 korun. Z porovnání této částky s celkovou 

alokací ROP Severozápad (19 081 149 828 korun) je patrné, že už v první fázi 

implementace nárokované dotace výrazně převyšovaly alokaci. Z hlediska finančního 

objemu je tedy možné konstatovat, že absorpční kapacita regionu je dostatečná. 

Finančnímu objemu požadovanému z prostředků EU odpovídá částka 2 089 582 221 korun 

jako 7,5 procentní příspěvek poskytovaný jako podpora z národních zdrojů Regionální 

radou (pozn. tato částka je kryta z příspěvků Karlovarského a Ústeckého kraje). Celkové 

způsobilé výdaje předložených projektů byly 27 583 494 280 korun. Jako vyřazené 

projekty jsou zachyceny projekty vyřazené v rámci kontroly formálních náležitostí a 

přijatelnosti a projekty, které v rámci hodnocení nezískaly dostatečný počet bodů a nebyly 

doporučeny k financování. Celkem bylo ve sledovaném období jako vyřazené evidováno 

340 projektů, které ze zdrojů EU nárokovaly podporu ve výši 9 921 002 326 korun. Z 

podaných projektů byly 4 projekty staženy žadatelem (ve všech případech stažení projektů 

souviselo s předfinancováním projektu žadatelem, ve dvou případech byly stažené projekty 

podány podnikateli, ve dvou případech se jednalo o projekty měst). K podpoře resp. k 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace bylo doporučeno 182 projektů (podpora z 

prostředků EU: 8 366 088 404 korun), přičemž k 30. 11. 2009 bylo uzavřeno 106 smluv o 

poskytnutí dotace (podpora z prostředků EU: 6 000 706 888 korun). Smlouvy byly 

uzavřeny na 31 % z celkové alokace ROP Severozápad. Ve sledovaném období bylo 

proplaceno 14 projektů nebo dílčích etap projektů za 407 153 204 korun (k proplacení 

projektů dochází po jejich dokončení, na základě kontroly jsou propláceny uznatelné 

náklady, které příjemce vynaložil v souvislosti s realizací projektu a které je schopen dle 

pravidel ROP Severozápad prokázat). Ve vztahu k celkové alokaci ROP Severozápad se 

jedná o 2 %.  

 

 5.1.2  Stav Oblasti podpory 1.1 

Jak je patrné z tabulky Stav Prioritní osy 1, viz příloha 7, tab. 1. v Oblasti podpory 1.1 

Podpora rozvojových pólů regionu bylo ve sledovaném období podáno 16 projektů. 

Žadatelé v celkem pro tyto projekty nárokovali podporu ze zdrojů EU ve výši 1 183 798 

348 korun. Jedná se o 36,2 % alokace pro oblast podpory 1.1. Finančnímu objemu 

požadovanému z prostředků EU odpovídá částka 102 905 079 korun jako 7,5 procentní 
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příspěvek poskytovaný jako podpora z národních zdrojů Regionální radou (pozn. tato 

částka je kryta z příspěvků Karlovarského a Ústeckého kraje). Celkové způsobilé výdaje 

předložených projektů byly 1 722 883 470 korun. Jako vyřazené projekty jsou zachyceny 

projekty vyřazené v rámci kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti, projekty a které v 

rámci hodnocení nezískaly dostatečný počet bodů a proto nebyly doporučeny k 

financování. Celkem bylo ve sledovaném období jako vyřazené evidovány 3 projektů, 

které ze zdrojů EU nárokovaly podporu ve výši 93 754 120 korun. K podpoře resp. k 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace bylo doporučeno 7 projektů (podpora z prostředků 

EU: 570 929 794 korun), přičemž k 30. 11. 2009 byly uzavřeny 2 smlouvy o poskytnutí 

dotace (podpora z prostředků EU: 331 956 326 korun). Smlouvy byly uzavřeny na 10 % z 

alokace oblasti podpory. Ve sledovaném období nebyly proplaceny žádné projekty ani 

jejich etapy. 

 

 5.1.3  Stav Oblasti podpory 1.2 

V Oblasti podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst bylo ve 

sledovaném období podáno 134 projektů, viz příloha č. 7, tab. 2. Žadatelé celkem pro tyto 

projekty nárokovali podporu ze zdrojů EU ve výši 5 782 689 064 korun. Finančnímu 

objemu požadovanému z prostředků EU odpovídá částka 512 342 954 korun jako 7,5 

procentní příspěvek poskytovaný jako podpora z národních zdrojů Regionální radou (pozn. 

tato částka je kryta z příspěvků Karlovarského a Ústeckého kraje). Celkové způsobilé 

výdaje předložených projektů byly 7 153 102 256 korun. Jako vyřazené projekty jsou 

zachyceny projekty vyřazené v rámci kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti, 

projekty a které v rámci hodnocení nezískaly dostatečný počet bodů a proto nebyly 

doporučeny k financování. Celkem bylo ve sledovaném období jako vyřazené evidováno 

64 projektů, které ze zdrojů EU nárokovaly podporu ve výši 3 590 291 149 korun. K 

podpoře resp. k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace bylo doporučeno 19 projektů 

(podpora z prostředků EU: 1 180 834 039 korun), přičemž k 30.11. 2009 bylo uzavřeno 19 

smluv o poskytnutí dotace (podpora z prostředků EU: 1 173 094 468 korun). Smlouvy byly 

uzavřeny na 59 % z alokace oblasti podpory. Ve sledovaném období nebyly proplaceny 

žádné projekty ani jejich etapy. 
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 5.1.4  Stav Oblasti podpory 1.3 

V Oblasti podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů bylo ve sledovaném období 

podáno 34 projektů, viz. příloha č. 7, tab. 3. Žadatelé v celkem pro tyto projekty nárokovali 

podporu EU ve výši 2 970 318 481 korun. Finančnímu objemu požadovanému z 

prostředků EU odpovídá částka 263 764 370 korun jako 7,5 procentní příspěvek 

poskytovaný jako podpora z národních zdrojů Regionální radou (pozn. tato částka je kryta 

z příspěvků Karlovarského a Ústeckého kraje). Celkové způsobilé výdaje předložených 

projektů byly 3 498 517 838 korun. Vyřazeno bylo 12 projektů, které ze zdrojů EU 

nárokovaly podporu ve výši 946 810 983 korun. K podpoře resp. k uzavření smlouvy o 

poskytnutí dotace bylo doporučeno 19 projektů (podpora z prostředků EU: 1 789 007 535 

korun), přičemž k 30.11. 2009 bylo uzavřeno 12 smluv o poskytnutí dotace (podpora z 

prostředků EU: 978 790 085 korun). Smlouvy byly uzavřeny na 41 % z celkové alokace 

oblasti podpory. Ve sledovaném období nebyly proplaceny žádné projekty ani jejich etapy. 

 

 5.1.5  Stav Oblasti podpory 2.1 

V Oblasti podpory 2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta 

veřejnosti bylo ve sledovaném období podáno 27 projektů, viz. příloha 8, tab. č.1. Žadatelé 

celkem pro tyto projekty nárokovali podporu EU ve výši 77 138 527 korun. Finančnímu 

objemu požadovanému z prostředků EU odpovídá částka 6 806 338 korun jako 7,5 

procentní příspěvek poskytovaný jako podpora z národních zdrojů Regionální radou (pozn. 

tato částka je kryta z příspěvků Karlovarského a Ústeckého kraje). Celkové způsobilé 

výdaje předložených projektů byly 90 889 642 korun. Vyřazeno bylo 15 projektů, které ze 

zdrojů EU nárokovaly podporu ve výši 50 268 707 korun. K podpoře resp. k uzavření 

smlouvy o poskytnutí dotace bylo doporučeno 12 projektů (podpora z prostředků EU: 26 

869 820 korun), přičemž k 30. 11. 2009 byly uzavřeny 3 smlouvy o poskytnutí dotace 

(podpora z prostředků EU: 7 260 248 korun). Smlouvy byly uzavřeny na 9 % z celkové 

alokace oblasti podpory. Ve sledovaném období nebyly proplaceny žádné projekty ani 

jejich etapy. 
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 5.1.6  Stav Oblasti podpory 2.2 

V Oblasti podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury, bylo ve sledovaném 

období podáno 163 projektů, viz. příloha 8, tab. č. 2. Žadatelé celkem pro tyto projekty 

nárokovali podporu EU ve výši 3 276 122 580 korun. Finančnímu objemu požadovanému 

z prostředků EU odpovídá částka 296 368 524 korun jako 7,5 procentní příspěvek 

poskytovaný jako podpora z národních zdrojů Regionální radou (pozn. tato částka je kryta 

z příspěvků Karlovarského a Ústeckého kraje). Celkové způsobilé výdaje předložených 

projektů byly 3 930 608 167 korun. Vyřazeno bylo 138 projektů, které ze zdrojů EU 

nárokovaly podporu ve výši 2 673 428 028 korun. K podpoře resp. k uzavření smlouvy o 

poskytnutí dotace bylo doporučeno 24 projektů (podpora z prostředků EU: 543 199 647 

korun), přičemž k 30. 11. 2009 bylo uzavřeno 16 smluv o poskytnutí dotace (podpora z 

prostředků EU: 395 355 781 korun). Smlouvy byly uzavřeny na 53 % z celkové alokace 

oblasti podpory. Ve sledovaném období nebyly proplaceny žádné projekty ani jejich etapy. 

 

 5.1.7  Stav Oblasti podpory 3.1 

V Oblasti podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního 

významu, bylo ve sledovaném období podáno 15 projektů viz. příloha 9, tab. č. 1. Žadatelé 

celkem pro tyto projekty nárokovali podporu EU ve výši 3 587 131 728 korun. Finančnímu 

objemu požadovanému z prostředků EU odpovídá částka 316 511 549 korun jako 7,5 

procentní příspěvek poskytovaný jako podpora z národních zdrojů Regionální radou (pozn. 

tato částka je kryta z příspěvků Karlovarského a Ústeckého kraje). Celkové způsobilé 

výdaje předložených projektů byly 4 224 024 647 korun. Vyřazeny byly 3 projekty, které 

ze zdrojů EU nárokovaly podporu ve výši 756 697 783 korun. K podpoře resp. k uzavření 

smlouvy o poskytnutí dotace bylo doporučeno 10 projektů (podpora z prostředků EU: 2 

027 006 928 korun), přičemž k 30. 11. 2009 bylo uzavřeno 9 smluv o poskytnutí dotace 

(podpora z prostředků EU: 1 632 732 372 korun). Smlouvy byly uzavřeny na 37 % z 

celkové alokace oblasti podpory. Ve sledovaném období nebyly proplaceny žádné projekty 

ani jejich etapy. 
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 5.1.8  Stav Oblasti podpory 3.2 

V Oblasti podpory 3.1 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu, bylo ve sledovaném období 

podáno 5 projektů, viz. příloha 9, tab. č. 2. Žadatelé celkem pro tyto projekty nárokovali 

podporu EU ve výši 347 723 814 korun. Finančnímu objemu požadovanému z prostředků 

EU odpovídá částka 30 681 513 korun jako 7,5 procentní příspěvek poskytovaný jako 

podpora z národních zdrojů Regionální radou (pozn. tato částka je kryta z příspěvků 

Karlovarského a Ústeckého kraje). Celkové způsobilé výdaje předložených projektů byly 

409 086 841 korun. Vyřazen byl 1 projekt, který ze zdrojů EU nárokoval podporu ve výši 

47 103 879 korun. K podpoře resp. k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace byly 

doporučeny 4 projekty (podpora z prostředků EU: 300 619 935 korun), přičemž k 30. 11. 

2009 byla uzavřena 1 smlouva o poskytnutí dotace (podpora z prostředků EU: 27 454 150 

korun). Smlouva byla uzavřena na 1 % z celkové alokace oblasti podpory. Ve sledovaném 

období nebyly proplaceny žádné projekty ani jejich etapy. 

 

 5.1.9  Stav Oblasti podpory 4.1 

V Oblasti podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu, bylo 

ve sledovaném období podáno 35 projektů, viz příloha 10, tab. č. 1. Žadatelé celkem pro 

tyto projekty nárokovali podporu EU ve výši 1 765 357 421 korun. Finančnímu objemu 

požadovanému z prostředků EU odpovídá částka 221 341 185 korun jako 7,5 procentní 

příspěvek poskytovaný jako podpora z národních zdrojů Regionální radou (pozn. tato 

částka je kryta z příspěvků Karlovarského a Ústeckého kraje). Celkové způsobilé výdaje 

předložených projektů byly 2 633 357 022 korun. Vyřazeno bylo 22 projektů, které ze 

zdrojů EU nárokovaly podporu ve výši 735 142 278 korun. K podpoře resp. k uzavření 

smlouvy o poskytnutí dotace bylo doporučeno 12 projektů (podpora z prostředků EU: 968 

532 547 korun), přičemž k 30. 11. 2009 bylo uzavřeno 12 smluv o poskytnutí dotace 

(podpora z prostředků EU: 960 605 790 korun). Smlouvy byly uzavřeny na 42 % z celkové 

alokace oblasti podpory. Ve sledovaném období nebyly proplaceny žádné projekty ani 

jejich etapy. 
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 5.1.10  Stav Oblasti podpory 4.2 

V Oblasti podpory 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení, 

bylo ve sledovaném období podáno 68 projektů, viz. příloha 10, tab. č. 2. Žadatelé celkem 

pro tyto projekty nárokovali podporu EU ve výši 1 541 679 495 korun. Finančnímu 

objemu požadovanému z prostředků EU odpovídá částka 272 061 087 korun jako 7,5 

procentní příspěvek poskytovaný jako podpora z národních zdrojů Regionální radou (pozn. 

tato částka je kryta z příspěvků Karlovarského a Ústeckého kraje). Celkové způsobilé 

výdaje předložených projektů byly 3 343 541 761 korun. Vyřazeno bylo 39 projektů, které 

ze zdrojů EU nárokovaly podporu ve výši 898 615 762 korun. K podpoře resp. k uzavření 

smlouvy o poskytnutí dotace bylo doporučeno 26 projektů (podpora z prostředků EU: 591 

418 127 korun), přičemž k 30. 11. 2009 bylo uzavřeno 12 smluv o poskytnutí dotace 

(podpora z prostředků EU: 259 574 300 korun). Smlouvy byly uzavřeny na 23 % z celkové 

alokace oblasti podpory. Ve sledovaném období nebyly proplaceny žádné projekty ani 

jejich etapy. 

 

 5.1.11  Stav Oblasti podpory 4.3 

V Oblasti podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu, 

bylo ve sledovaném období podáno 81 projektů, viz. příloha 10, tab. č. 3. Žadatelé celkem 

pro tyto projekty nárokovali podporu EU ve výši 266 159 608 korun. Finančnímu objemu 

požadovanému z prostředků EU odpovídá částka 30 514 491 korun jako 7,5 procentní 

příspěvek poskytovaný jako podpora z národních zdrojů Regionální radou (pozn. tato 

částka je kryta z příspěvků Karlovarského a Ústeckého kraje). Celkové způsobilé výdaje 

předložených projektů byly 329 169 898 korun. Vyřazeno bylo 39 projektů, které ze zdrojů 

EU nárokovaly podporu ve výši 117 989 460 korun. K podpoře resp. k uzavření smlouvy o 

poskytnutí dotace bylo doporučeno 42 projektů (podpora z prostředků EU: 148 170 148 

korun), přičemž k 30. 11. 2009 bylo uzavřeno 13 smluv o poskytnutí dotace (podpora z 

prostředků EU: 33 777 219 korun). Smlouvy byly uzavřeny na 13% z celkové alokace 

oblasti podpory. Ve sledovaném období nebyly proplaceny žádné projekty ani jejich etapy. 
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 5.1.12  Stav Oblasti podpory 5.1 

V Oblasti podpory 5.1 Podpora implementace ROP Severozápad, bylo ve sledovaném 

období podáno 5 projektů, viz příloha 11, tab. č. 1. Žadatel (Regionální rada regionu 

soudržnosti severozápad, která je výlučným příjemcem podpory v této oblasti) celkem pro 

tyto projekty nárokoval podporu EU ve výši 199 458 583 korun. Finančnímu objemu 

požadovanému z prostředků EU odpovídá částka 31 786 650 korun jako 7,5 procentní 

příspěvek poskytovaný jako podpora z národních zdrojů Regionální radou (pozn. tato 

částka je kryta z příspěvků Karlovarského a Ústeckého kraje). Celkové způsobilé výdaje 

předložených projektů byly 211 911 000 korun. Nebyly vyřazeny žádné projekty a všechny 

projekty byly doporučeny k podpoře a byla pro ně uzavřena smlouva . Smlouvy byly 

uzavřeny na 45 procent alokace oblasti podpory. Proplaceny byly 2 projekty. 

 

 5.1.13  Stav Oblasti podpory 5.2 

V Oblasti podpory 5.2 Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity, bylo ve sledovaném 

období podáno 6 projektů, viz příloha 11, tab. č. 2. Žadatelé celkem pro tyto projekty 

nárokovali podporu EU ve výši 30 941 477 korun. Finančnímu objemu požadovanému z 

prostředků EU odpovídá částka 4 498 480 korun jako 7,5 procentní příspěvek poskytovaný 

jako podpora z národních zdrojů Regionální radou (pozn. tato částka je kryta z příspěvků 

Karlovarského a Ústeckého kraje). Celkové způsobilé výdaje předložených projektů byly 

36 401 738 korun. Vyřazeny byly 4 projekty, které ze zdrojů EU nárokovaly podporu ve 

výši 10 900 177 korun. K podpoře resp. k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace byly 

doporučeny 2 projekty (podpora z prostředků EU: 20 041 300 korun), přičemž k 30. 11. 

2009 byly uzavřeny 2 smlouvy o poskytnutí dotace (podpora z prostředků EU: 20 041 300 

korun). Smlouvy byly uzavřeny na 18 % z celkové alokace oblasti podpory. Ve sledovaném 

období byl proplacen 1 projekt. 

 

 5.2  Sledované oblasti implementace 

K analýze první fáze implementace byly vybrány oblasti a témata jsou určující z hlediska 

naplnění cílů programu. Jedná se o následující oblasti: 
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− distribuce finanční podpory v území regionu 

Posouzení distribuce finanční podpory z ROP Severozápad na území regionu 

Severozápad je jedním ze základních předpokladů pro případnou úpravu zacílení 

informačních a podpůrných aktivit směrem k žadatelům o dotace.  

− distribuce finanční podpory dle typu žadatele 

Posouzení dosavadního průběhu čerpání dotací z hlediska předkladatelů projektů, 

resp. žadatelů o dotace je podstatné pro naplnění cílů operačního programu z 

hlediska pokrytí všech jeho cílových skupin, z povahy věci navíc některé typy 

projektů primárně předkládají jen určité skupiny žadatelů a proto je posouzení 

implementace z hlediska struktury žadatelů v této fázi realizace programu zásadní. 

− úspěšnost žadatelů 

Sledování úspěšnosti žadatelů při předkládání projektů je důležité pro posouzení 

dostupnosti dotačního zdroje, tedy optimálnosti tvrdosti nastavených pravidel a 

srozumitelnosti informací předkládaných v souvislosti s implementací potenciálním 

žadatelům. 

− naplňování cílů ROP Severozápad 

Přestože počet dokončených projektů je v této fázi implementace minimální je 

možné vycházet z předpokladu úspěšného dokončení projektů a posoudit 

naplňování cílů ROP Severozápad minimálně z pohledu cílů projektů, o jejichž 

podpoře bylo rozhodnuto a pro něž byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace. 

 

 5.2.1  Zhodnocení distribuce finan ční podpory v území regionu 

Jedním z významných faktorů úspěšné implementace operačního programu, tedy efektivní 

„distribuce“ finanční podpory, je relevantní pokrytí regionu a efektivní cílení dotací do 

území v závislosti na nastavení programu. 

 

Tabulka Počty projektů podpořených v okresech regionu Severozápad a doprovodný graf 

zachycují počty projektů připadající na jednotlivé okresy v regionu soudržnosti 

Severozápad. 
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Tab. 1 - Počty projektů podpořených v okresech regionu Severozápad 

Okres/kraj Podpořené projekty dle místa fyzické 
realizace projektu % 

Chomutov 23 12,64 

Ústecký kraj 24 13,19 

Karlovy Vary 20 10,99 

Sokolov 20 10,99 

Děčín 19 10,44 

Cheb 17 9,34 

Ústí nad Labem 14 7,69 

Karlovarský kraj 13 7,14 

Litom ěřice 11 6,04 

Most 8 4,40 

Teplice 7 3,85 

Louny 6 3,30 

Celkem 182 100 
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Graf 1 - Počty projektů podpořených v okresech regionu Severozápad 

 

Z tabulky a grafu je patrné, že nejvíce úspěšných žadatelů o dotace z ROP Severozápad 

realizuje svůj projekt v okresech Chomutov, Karlovy Vary, Sokolov a Děčín. Nejméně 
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úspěšných projektů pak spadá do okresů Most, Teplice a Louny. U projektů zahrnutých do 

Ústeckého a Karlovarského kraje se realizace týká celého kraje.  

Tab. 2 Počty projektů podpořených v okresech Ústeckého kraje 

Okresy Počet vybraných projektů v ÚK % 
Chomutov 23 20,54 

Ústecký kraj 24 21,43 
Děčín 19 16,96 

Ústí nad Labem 14 12,50 

Litom ěřice 11 9,82 
Most 8 7,14 

Teplice 7 6,25 

Louny 6 5,36 
Celkem 112 100 

Největší počet úspěšných žadatelů realizuje projekty v okresech Chomutov, Děčín, Ústí 

nad Labem. Nejméně úspěšných žadatelů je v okresech Most, Teplice a Louny. Ve 24 

případech byl žadatelem Ústecký kraj a realizace projektu se týkala celého kraje.  

Tab. 3 Počty projektů podpořených v okresech Karlovarském kraji 

Okresy Počet vybraných projektů v KK % 
Karlovy Vary 20 29 

Sokolov 20 29 

Cheb 17 24 

Karlovarský kraj 13 19 

Celkem 70 100 

 

Na rozdíl od Ústeckého kraje byla situace v kraji karlovarském v oblasti realizace projektů 

v území vyrovnaná. Úspěšné projekty jsou ve všech třech okresech zastoupeny 

rovnoměrně, s obdobnou úspěšností. Obdobná je i úspěšnost projektů s realizací v celém 

území kraje.  

Z hlediska distribuce finanční podpory z ROP Severozápad v regionu Severozápad je v této 

fázi implementace patrná v Ústeckém kraji určitá nerovnoměrnost. I když se jedná o první 

fázi implementace bylo by vhodné se touto situací podrobněji zabývat a v rámci korekce 

procesů při implementaci programu ji řešit. Pokud jde o zdůvodnění současného stavu 

spatřuji několik příčin. V prvé řadě jde ve všech případech o výrazně strukturálně 

postižené lokality, což se výrazně promítá i do priorit a nastavení cílů místních samospráv. 

Ty se primárně orientují především na řešení problémů souvisejících s politikou 
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zaměstnanosti a sociálních problémů (především lokality Most a Louny), investiční akce 

pak jsou do určité míry na úkor těchto aktivit odsunuty do pozadí. Dalším důvodem je pak 

pravděpodobně špatná komunikace místních samospráv (magistráty měst Most a Teplice) 

se samosprávou na úrovni kraje a s Regionální radou. V rámci lokalit tato politika následně 

rezonuje i směrem k menším městům a obcím a má negativní dopad na širší území. 

Pokud má být podpora rozvoje regionu efektivní a komplexní a nemá dojít k prohloubení 

disparit je potřeba s potenciálními příjemci v dotčených územích - Most, Teplice a Louny – 

intenzivněji pracovat (informovanost) a podpořit přípravu a zpracování projektů a projektových 

žádostí (práce se žadateli).  

 

 5.2.2  Zhodnocení distribuce finan ční podpory dle typu žadatele 

Z dostupných dat za první fázi implementace bylo provedeno posouzení distribuce finanční 

podpory mezi jednotlivé skupiny žadatelů, jak je definuje dokumentace ROP Severozápad 

a jak odpovídají jeho cílům. Rozbor byl zpracován pro jednotlivé oblasti podpory.  

V oblasti podpory (OP) 1.1 projektů IPRM jsou zde zastoupení žadatelé pouze jednoho 

typu: Obce - města od 50 000 obyvatel - dílčí projekty v IPRM.  

V OP 1.2 jsou zastoupeni pouze 2 ze 6ti možných typů žadatelů a to jsou Obce – města s  

5 000 – 49 999 obyvateli a Organizace zřízené či založené městem nebo krajem s 5 000 - 

49 999 obyvateli.  

V oblasti podpory 1.3 jsou zastoupeny Kraje v případě projektů realizovaných ve městech 

od 5 000 obyvatel a Organizace zřízené či založené krajem v případě projektů 

realizovaných na území měst a obcí od 5 000 obyvatel. NNO v případě projektů 

realizovaných na území měst a obcí od 5 000 obyvatel nebyla ve vybraných projektech 

vůbec zastoupena.  

V OP 2.1 jsou zastoupeny 2 typy žadatelů ze šesti a jedná se o Obce s počtem obyvatel v 

rozmezí 500 – 4 999 a Dobrovolné svazky obcí v případě realizace projektů s převažujícím 

dopadem na obce s počtem obyvatel v rozmezí 500 – 4 999.  

V OP 2.2 jsou zastoupeny: Kraje v případě projektů realizovaných na území obce s 500 –  

4 999 obyvateli, Obce s počtem obyvatel v rozmezí 500 – 4 999, Organizace zřízené či 

založené městem či obcí s počtem obyvatel v rozmezí 500 – 4 999 nebo krajem.  
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V OP 3.1 jsou zastoupeny oba dva typy žadatelů: Kraje, Organizace zřízené či založené 

krajem.  

V OP 3.2 jsou zastoupeny tyto typy žadatelů: Kraje a Organizace zřízené či založené městy 

do 49 999 obyvatel nebo krajem. Vůbec nejsou zastoupeny Dobrovolné svazky obcí, 

Nestátní neziskové organizace, Podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby). 

V OP 4.1 ze šesti typů žadatelů jsou zastoupeny následující 3: Kraje, Obce, Podnikatelské 

subjekty s delší než dvouletou účetní historií (právnické a fyzické osoby).  

V OP 4.2 je pouze jeden typ žadatele: Podnikatelské subjekty s delší než dvouletou účetní 

historií (právnické a fyzické osoby). 

V OP 4.3 je nejvíce typů žadatelů a to 9 a z nich je zastoupeno 6 typů: Kraje, Obce, 

Organizace zřízené či založené obcí nebo krajem, Dobrovolné svazky obcí, Nestátní 

neziskové organizace (pouze v případě projektů s dopadem na obec nad 2 000 obyvatel), 

Podnikatelské subjekty s delší než dvouletou účetní historií (právnické a fyzické osoby).  

V OP 5.1 je jediný žadatel Regionální rada regionu Soudržnosti Severozápad (Řídící orgán 

ROP Severozápad) a v OP 5.2 jsou oprávnění žadatelé 3 typů, ale zastoupen je pouze 

žadatel Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad.  

Při celkovém zhodnocení dosavadního průběhu distribuce finanční podpory z ROP 

Severozápad se jako zásadní jeví malý počet žadatelů z nestátních neziskových organizací, 

dobrovolných svazků obcí a podnikatelských subjektů. Žádný z vybraných projektů není 

typu Školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou zařazená do školského rejstříku v 

případě projektů realizovaných na území měst a obcí v rozmezí 500 – 4 999 obyvatel a 

zájmová sdružení právnických osob. I když je nižší aktivita některých skupin žadatelů dána 

částečně celkovou orientací ROP Severozápad (již popsaná orientace na především na 

zásadní investiční projekty regionálního významu) a nastavení minimálních finančních 

objemů jako limitujícího parametru u jednotlivých oblastí podpory, není možné tuto 

skutečnost ignorovat a tyto potenciální žadatele opomíjet. Vzhledem k tomu, že cíle ROP 

Severozápad jsou nastaveny jako komplexní a provázané je potřeba podpořit i skupiny 

žadatelů, které je možné charakterizovat jako doplňkové a přijmout s tím související 

opatření.  
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 5.2.3  Zhodnocení úsp ěšnosti žadatel ů 

Úspěšnost žadatelů v jednotlivých oblastech podpory ilustruje následující tabulka.  

Tab. 4 Úspěšnost žadatelů 

Oblast 
podpory 

Počet 
vybraných 
projekt ů 

Počet 
neúspěšných 

projekt ů 

Počet 
podaných 

žádostí 

Úspěšnost 
předložených 
žádostí (%) 

1.1 7 9 16 43,75 
1.2 19 115 134 14,18 
1.3 19 15 34 55,88 
2.1 12 15 27 44,44 
2.2 24 139 163 14,72 
3.1 10 5 15 66,67 
3.2 4 1 5 80,00 
4.1 12 23 35 34,29 
4.2 26 42 68 38,24 
4.3 42 39 81 51,85 
5.1 5 0 5 100,00 
5.2 2 4 6 33,33 

 Celkem 182 407 589 30,90 

 

Z tabulky je patrné, že zájem žadatelů, tedy počet podaných projektů a následně i 

úspěšnost žadatelů se mezi jednotlivými oblastmi podpory výrazně liší. Počet podaných 

projektů je zásadně ovlivněn především potenciálními žadateli, kteří jsou vymezeni jako 

možní příjemci dotací přímo v Regionálním operačním programu Severozápad (viz. kap. 

3.2.4).  

Nejvíce projektů bylo podáno v oblastech podpory 1.2 a 2.2. V obou případech jde o 

oblasti s širokou skupinou hlavních potenciálních žadatelů (1.2 – malá a střední města, 2.2 

– obce na 500 obyvatel), úspěšnost žadatelů se pohybuje v obou případech kolem 14 % 

resp. 15 %.  

Malý počet projektů byl naproti tomu podán především v oblastech podpory 3.1, 3.2 a 1.3. 

Nízký počet podaných projektů se v těchto oblastech zároveň pojí s poměrně vysokou 

úspěšností žadatelů (55 % u 1.3 až 80 % u 3.2). Důvodem tohoto stavu je především 

zaměření těchto oblastí podpory (3.1 – modernizace dopravní infrastruktury, 3.2 – veřejná 

doprava, 1.3 – infrastruktura lidských zdrojů) a sní související úzký typ žadatelů, kterými 

jsou především kraje a jejich příspěvkové organizace.  
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Nízký počet podaných žádostí a poměrně vysokou úspěšnost žadatelů je možné pozorovat 

také u Oblasti podpory 2.1, která je zaměřena na podporu přípravy koncepčních 

rozvojových dokumentů. Nízký počet podaných projektů je zde pravděpodobně dán 

především prioritami žadatelů, tedy obcí, které v prvé řadě předkládají investiční projekty a 

přípravu projektů zaměřených na vznik strategických dokumentů odkládají. 

Považuj za nutné okomentovat i oblast podpory 5.1, která se vymyká 100% úspěšností 

podaných žádostí. Tato skutečnost je způsobena faktem, že z této oblasti podpory je 

prostřednictvím projektů financován chod Úřadu Regionální rady, možným příjemcem je 

tedy pouze jeden subjekt. 

Celkově je možné říct, že počet podaných projektů a jejich úspěšnost (vyjma oblasti 

podpory 2.1 kopíruje nastavení ROP Severozápad a strukturu potenciálních příjemců). 

Zároveň je nutné dodat, že počet úspěšných a neúspěšných projektů zároveň ovlivňuje 

nejen kvalita projektu, ale i finanční alokace pro danou oblast podpory a výzvu. Tabulka 

zároveň ilustruje zájem žadatelů o jednotlivé oblasti podpory.  

Analyzován byl i důvod neúspěchu u projektů, které nebyly podpořeny (Tab. 5 – Důvody 

nepodpoření projektů). Nejpočetnější skupinou jsou projekty, které prošly úspěšně fází 

kontroly formálních náležitostí i přijatelnosti, byly hodnoceny avšak nezískaly v hodnocení 

dostatek bodů a nebyly doporučeny k podpoře. Druhou nejpočetnější skupinou jsou pak 

projekty, které byly z procesu posuzování vyřazeny už v počáteční fázi, když neprošly 

konturou přijatelnosti tzn. jejich cíle se neslučovaly s cíli ROP Severozápad nebo žádosti 

nesplnili předepsané podmínky. Počet vybraných projektů, tedy počet projektů, které 

získaly dotaci pak, kromě nepřijatelnosti, formálních chyb a nízkého bodového hodnocení, 

zásadně ovlivňuje alokace finančních prostředků rozdělovaných v rámci jednotlivých 

výzev v daných oblastech podpory. Tento faktor však souvisí přímo s nastavením programu 

a jeho koncepcí.  

Tab. 5 – Důvody nepodpoření projektů 

Počet Důvod neúspěchu 

121 Projekt ohodnocen, nedosáhl minimální bodové hranice 

119 Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti 

78 Projekt nedoporučen k financování 

19 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti 

6 Projekt ohodnocen, dosáhl minimální bodové hranice 

5 Projektová žádost stažena žadatelem 
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3 Projekt nedokončen 

1 Projektová žádost zaregistrována 

1 Projekt pozastaven 
 

 5.2.4  Zhodnocení napl ňování cíl ů ROP Severozápad 

Významnou otázkou pro zhodnocení naplňování cílů ROP Severozápad je možnost 

žadatelů předkládat projekty, jejichž prostřednictvím jsou cíle operačního programu 

realizovány. Projekty jsou do ROP Severozápad předkládány v rámci tzv. výzev, jejich 

harmonogram a vyhlášení, stejně jako jejich finanční alokaci schvaluje VRR. 

Tab. 6 – Přehled vyhlášených Výzev k předkládání projektů 

Oblast 
podpory Název Oblasti podpory Čísla Výzev Počet 

výzev 

1.1 Podpora rozvojových pólů regionu 1 pro IPRM,4 2 

1.2 
Podpora regenerace a revitalizace středních malých 
měst 2,4,7 3 

1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 2,5,8 3 

2.1 
Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a 
osvěta veřejnosti 2,5 2 

2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury  2,5 2 

3.1 
Rozvoj dopravní a infrastruktury regionálního a 
nadregionálního významu 1,2,6,8 4 

3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu 4 1 

4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR 2 1 

4.2 
Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a 
stravovacích zařízení  2,5 2 

4.3 
Podpora marketingu a tvorby rozvoje produktů 
cestovního ruchu 2,5 2 

5.1 Podpora implementace ROP SZ 1,2,3 3 
5.2 Podpora rozvoj absorpční kapacity a publicity 2,3 2 

 

Přehled Výzev vyhlášených pro jednotlivé oblasti podpory je zachycen v tab. 6 Přehled 

vyhlášených Výzev k předkládání projektů. Z tabulky je patrné, že ve sledovaném období 

byly nejčastěji (4) vyhlašovány výzvy pro Oblast podpory 3.1 a pro dílčí projekty IPRM v 

Oblasti podpory 1.1. Výzvy pro oblasti podpory 1.2, 1.3, a 5.1 byly vyhlášeny třikrát. Pro 

oblasti podpory 2.1, 2.2, 4.2, 4.3, a 5.2 byly vyhlášeny dvakrát. Do oblastí podpory 3.2 a 

4.1 bylo možné předkládat projekty v rámci jedné výzvy. V rámci ROP Severozápad byly 
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výzvy pro jednotlivé Oblasti podpory vyhlašovány (i opakovaně) bez omezení - tedy se 

všemi cíli a všemi zaměřeními, které pro ně byly stanoveny v Prováděcím dokumentu 

k ROP Severozápad. Výzvy jsou tedy komplexní a nebyly specializované jen na některé 

cíle oblastí podpory. Vyhlášení výzev tedy umožňovalo naplnění cílů projektů minimálně v 

úrovni vyberu projektů k podpoře a zahájení jejich realizace.  

Pokud jde o naplňování cílů ROP Severozápad prostřednictvím projektů je možné porovnat 

žadateli deklarované cíle projektů s nastavenými cíli oblastí podpory. V oblastech podpory 

jsou definovány dva typy cílů – kvantifikovatelné (jsou navázány na monitorovací 

indikátory oblasti podpory) a nekvantifikovatelné (nejsou navázány na monitorovací 

indikátory). Globální cíle oblastí podpory jsou tedy naplňovány pomocí obou typů, z toho 

1 musí být vždy kvantifikovatelný a napojený na příslušný monitorovací indikátor. 

Soulad cílů projektu s cíli programu je posuzován v rámci „hodnocení přijatelnosti“ 

(obecné kriterium je „projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a aktivitami příslušné 

oblasti podpory“ a specifické kriterium přijatelnosti „projekt je v souladu s globálními 

specifickými a horizontálními cíli programu“. Soulad cílů je nezbytnou podmínkou pro 

úspěšný postup do expertního hodnocení a následné doporučení k financování.  

Tabulka č. 7 – Nenaplněné cíle ROP Severozápad - zachycuje přehled dosud 

nerealizovaných cílů v jednotlivých oblastech podpory. Porovnává zaměření projektů 

doporučených k podpoře v Ústeckém a Karlovarském kraji s cíli. Cíle, které nebyly v první 

fázi implementace postiženy v rámci podaných projektů jsou následující:  

• kvalitní, moderní a dobře dostupná infrastruktura pro sociální péči; kvalitní a 

moderní infrastruktura pro zdravotnictví 

• využití potenciálu labské vodní cesty 

• zvýšení kvality letecké dopravy; využití potenciálu labské vodní cesty 

• rozvinutá struktura pro rozvoj lázeňství v regionu 

• komplexní rezervační systém (pouze vznikají informační systémy) 

• komplexní rezervační systém (pouze vznikají informační systémy) 
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Tabulka č. 7 – Nenaplněné cíle ROP Severozápad 

OP Nezohledněné operační cíle u 
projekt ů - KK 

Nezohledněné operační cíle u 
projekt ů - ÚK 

1.1 - - 
1.2 - - 

1.3 

Kvalitní, moderní a dobře dostupná 
infrastruktura pro sociální péči; kvalitní 

a moderní infrastruktura pro 
zdravotnictví 

- 

2.1 - - 
2.2 - - 

3.1 Využití potenciálu labské vodní cesty 
Zvýšení kvality letecké dopravy; 
využití potenciálu labské vodní 

cesty 
3.2 - - 

4.1 - 
Rozvinutá struktura pro rozvoj 

lázeňství v regionu 
4.2 - - 

4.3 
Komplexní rezervační systém (pouze 

vznikají informační systémy) 

Komplexní rezervační systém 
(pouze vznikají informační 

systémy) 
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 6  Doporu čení pro úpravu či zefektivn ění 

implementace 

Pro ROP Severozápad je prostřednictvím programových dokumentů nastaven systém 

pravidel výběru projektů a přidělování podpory. Stejně tak jsou v rámci těchto dokumentů 

nastaveny kontrolní mechanizmy a monitoring postupu programu. Tyto dokumenty však 

nejsou neměnné a dokonce se přímo předpokládá jejich úprava v případě, že pravidelný 

monitoring programu či případových hodnocení zjistí problém či tzv. úzké místo 

v implementačním procesu. Z výše popsaného hodnocení první fáze implementace ROP 

Severozápad jsem vyvodil následná doporučení, která by po realizaci, resp. zapracování do 

dokumentace, mohla vést ke zvýšení efektivity využití dotačních prostředků alokovaných 

ROP Severozápad a úspěšnějšímu naplňování cílů operačního programu. 

 

 6.1  Doporu čení pro oblast distribuce finan ční podpory v území 

regionu 

Z analýzy distribuce finanční podpory v území vyplývá, že na úrovni okresů dochází k 

zásadní diferenci a to především v Ústeckém kraji. Rozdíl více než 15 % v počtu 

podpořených projektů v Ústeckém kraji mezi „nejúspěšnějším a nejméně úspěšným 

okresem“ je zásadní a v žádném případě nehovoří o rovnoměrné distribuci podpory pro 

projekty. Zásadní problém pak spočívá v tom, že okresy s nejmenším počtem podpořených 

tzn. úspěšných projektů - Most, Teplice a Louny - jsou lokality s výrazným strukturálním 

postižením. V těchto územích by mělo dojít k:  

• podrobnější analýze situace a jejich příčin (doporučuji například rozsáhlejší šetření 

informovanosti potenciálních žadatelů)  

• zintenzivnění podpory absorpční kapacity (medializace ROP Severozápad, 

prezentace možností podpory projektů, informační schůzky se zástupci samospráv 

atp.) 

• podpora a iniciace hlavních skupin žadatelů (semináře, workshopy atp.) 
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 6.2  Doporu čení pro oblast distribuce finan ční podpory dle 

typu žadatele 

Na základě provedeného rozboru podaných žádostí [5] je možné konstatovat, že v první 

fázi implementace bylo málo žadatelů ze skupiny nestátních neziskových organizací 

(NNO), dobrovolných svazků obcí, podnikatelských subjektů, žádný z projektů pak 

nepodal žadatel typu Školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou zařazená do 

školského rejstříku v případě projektů realizovaných na území měst a obcí v rozmezí 500 – 

4 999 obyvatel a zájmová sdružení právnických osob.  

Pro další postup implementace bych doporučil zvážit: 

• zvýšit možnost čerpat dotace NNO jako významnému segmentu především v 

oblasti sociálních služeb, cestou k rozšíření možnosti čerpat u tohoto typu žadatele 

by byla například úprava minimální hranice finančního objemu projektu a úprava 

etapizace projektů, tedy změna minimálního finančního objemu etapy a úprava 

časového vymezení etapy, 

• zvýšit možnost čerpat dotace dobrovolným svazkům obcí a školským a 

vzdělávacím zařízením s právní subjektivitou zařazenou do školského rejstříku 

v případě projektu realizovaných ve městech s 5000 - 49 999 obyvateli; podpůrným 

nástrojem by měla být především informační a propagační kampaň směrem k 

potenciálním žadatelům,  

• umožnit výše zmíněným typům žadatelů žádat i v jiné než stávajících oblastech 

podpory, 

• rozšířit možnost žádat pro Podnikatelské subjekty - právnické a fyzické osoby a 

zařadit je mezi žadatele i v jiných oblastech podpory než jen 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, jako 

například v 1.3. 

 

 6.3  Doporu čení k oblasti úsp ěšnosti žadatel ů 

Z analýzy dat shromážděných při posuzování úspěšnosti žadatelů se jako nejzásadnější jeví 
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vysoký počet projektů (119), které neuspěly kvůli kontrole přijatelnosti. Tento problém by 

mohl být odstraněn následujícími opatřeními:  

− pořádání specializovaných workshopů a seminářů 

− zintenzivnění konzultační činnost  

− zveřejnění popisu nejčastějších chyb a jejich předcházení 

− provést příslušné úpravy v programovém dokumentu a Příručce pro žadatele ROP 

Severozápad a zpřehlednit příslušné pasáže 

− posílit informovanost žadatelů o dotační terminologii a pojmech souviseních s 

přípravou žádosti 

− realokace oblastí podpory s cílem posílit oblasti s vysokým převisem poptávky a 

snížit tak počet projektů odmítnutých z důvodu vyčerpání alokace dané výzvy pro 

oblast podpory  

 

 6.4  Doporu čení k napl ňování cíl ů ROP Severozápad 

Popsání cílů v jednotlivých projektech ROP SZ je dle dostupných vzorků (osobní rozhovor 

s pracovníky ÚRR) značně nesourodé, stejně tak jako popis souladu s cíli programu a 

oblastí podpory, což je zřejmě způsobeno ne úplně vyčerpávající metodickou podporou 

k tomuto tématu v Příručce pro žadatele. Cíle oblastí podpory a priorit nejsou v Příručce 

pro žadatele uvedeny, ani zde není odkaz na relevantní výzvy ani na Prováděcí dokument 

ROP Severozápad, který je součástí dokumentace. Navíc pojem Cíl není vysvětlen ani 

v seznamu pojmů Příručky pro žadatele. Žadateli není v některých případech popsán ani 

vztah indikátorů projektu k cílům operačního programu, není vůbec patrno, jaké jsou 

měřitelné výsledky projektu ve vztahu k cílům (např. rekonstrukce budovy, revitalizace 

plochy), cíle jsou zpracovány tak abstraktně, že bez dalších informací by nebylo možno 

určit, do jaké patří oblasti podpory, i když všechny cíle jsou v Prováděcím dokumentu 

popsány. Problematiku naplňování cílů by mohly pozitivně ovlivnit následující opatření:  

• vypsat konkrétní výzvy s jasným zaměření, jejíž vybrané projekty by dokázali 

naplnit chybějící hodnoty monitorovacích indikátorů; 
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• doplnit prioritní cíle a cíle oblastí podpory do Příručky pro žadatele ROP SZ; 

• lépe zpracovat v Příručce pro žadatele vysvětlení ke zpracování cílů, vysvětlit 

pojem kvantifikace a navázání na monitorovací indikátory (v Příručce pro žadatele 

nejsou uvedeny cíle priorit, ani oblastí podpory, ale soulad s cíli je hodnocen 

v hodnocení přijatelnosti); připojit vysvětlení, že cíle jsou realizovány pomocí 

podpořených činností (zaměření v oblasti podpory) a výsledky dosaženého cíle jsou 

kvantifikovány prostřednictvím indikátorů 

• doporučit způsob jak vyplňovat cíle do projektu i zpracování návazností a vysvětlit 

úlohu nekvantifikovaných a kvalifikovaných cílů; 

• požadovat ve studii proveditelnosti rozepsání konkrétních aktivit projektu, které 

budou zvolené cíle oblasti podpory naplňovat 

• zaměřit se na oblast vysvětlení zpracování cílů při seminářích pro žadatele 

 

Je nutné monitorovat jak realizaci projektů (eliminovat možné problémy, které by mohly 

vzniknout v důsledku neúspěchu při realizaci projekt), tak i další vývoj struktury 

předkládaných projektů a případně vhodnými způsoby stimulovat předkládání projektů, 

které řeší dosud nepokryté cíle ROP Severozápad. 
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 7  Závěr 

Cílem práce bylo popsat základní principy regionální a strukturální politiky EU, 

charakterizovat region Severozápad a jeho operační program a analyzovat první část 

období implementace ROP Severozápad. Z výsledků této analýzy pak vycházejí 

doporučení pro úpravu a zefektivnění implementace ROP Severozápad s cílem 

maximalizovat efekt finanční pomoci ze strukturálních fondů čerpané v regionu 

Severozápad. Po zhodnocení dostupných podkladů je možné konstatovat, že ROP 

Severozápad byl připraven, a jeho priority a cíle definovány, v souladu s cíli regionální 

politiky Evropské unie. 

Zahájení implementace ROP Severozápad předcházela zevrubná socioekonomická analýza 

regionu, která popsala jeho slabiny i příležitosti. Závěry analýzy se následně promítly do 

nastavení prioritních os a oblastí podpory. Výsledkem spojení dvou krajů, jejichž 

rozvojové priority se překrývají jen částečně, je poměrně široké nastavení cílů programu. 

To může mít v případě nedostatečného průběžného monitoringu negativní dopad na jejich 

naplňování. Z údajů dostupných za sledované období implementace je však zřejmé, že 

prioritní cíle programu budou pravděpodobně naplněny.  

Pro potřeby analýzy první fáze implementace byla vybrána témata zásadní pro úspěšný 

postup implementace ROP Severozápad. Zhodnocena byla distribuce finanční podpory v 

území regionu, distribuce finanční podpory dle typu žadatele, úspěšnost žadatelů a 

naplňování cílů ROP Severozápad.  

V oblasti distribuce finanční podpory v území regionu jsem v analýze poukázal na 

nerovnoměrnou distribuci podpory v Ústeckém kraji. Tuto skutečnost považuji za zásadní. 

I když přímo neohrožuje naplnění cílů programu a postup jeho implementace, je tento stav 

problematický vzhledem k nutnosti podpořit rozvoj regionu rovnoměrně ve všech 

oblastech a zamezit prohlubování disparit. Doporučil jsem i možné řešení tohoto stavu a to 

především v oblasti posílení informovanosti a komunikace s potenciálními žadateli.  

Distribuce finanční podpory dle typu žadatele byla zhodnocena prostřednictvím porovnání 

údajů o podaných žádostech s možnými příjemci podpory definovanými v programovém 

dokumentu. Jako zásadní se jeví nízká aktivita žadatelů z řad NNO, což může mít 

negativní dopad na strukturu podpořených projektů a následně na výstupy a benefity 
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plynoucí z jejich realizace pro obyvatele regionu soudržnosti. Jako doporučení jsem 

definoval kroky vedoucí k posílení možnosti NNO čerpat podporu (změna etapizace, 

úprava finančních limitů, úprava programového dokumentu). V tomto případě se ovšem 

jedná o problém spojený přímo s nastavením programu a jeho řešení by vyžadovalo 

poměrné zásadní úpravu programové dokumentace, což je podmíněno politickým 

rozhodnutím krajských samospráv.  

Úspěšnost žadatelů byla hodnocena z pohledu podaných a podpořených projektů v 

jednotlivých oblastech podpory. Z analyzovaných údajů vyplývá, že především v oblastech 

podpory 1.2 a 2.2 je převis poptávky po dotacích a procento odmítnutých žadatelů velmi 

vysoké. Důvodem jsou přitom jak chyby v projektech, tak i nedostatek alokovaných 

prostředků. Navrhovaná opatření proto zahrnují jak doporučení vedoucí k odstranění chyb, 

tak i doporučení pro realokaci prostředků v rámci programu. V tomto případě se ovšem 

jedná o problém spojený přímo s nastavením programu a jeho řešení by vyžadovalo 

poměrně zásadní úpravu programové dokumentace, což je podmíněno politickým 

rozhodnutím krajských samospráv.  

Hodnoceno bylo i naplňování cílů ROP Severozápad. V této oblasti jsem vycházel 

především z informací o hodnocení cílů projektů vybraných k podpoře a realizaci. Z 

informací dostupných za sledované období je možné konstatovat, že cíle operačního jsou 

resp. budou prostřednictvím podpořených projektů naplněny. Jako zásadní se ale v této 

souvislosti jeví soustavný monitoring postupu realizace projektů a její podpora s cílem 

předejít zásadním pochybením při realizaci, která by mohla vést k nedokončením projektů. 

Selhání realizace především velkých projektů (např. oblast podpory 3.1) by mohlo 

potenciálně vést k ohrožení cílů celého programu, resp. naplnění jeho indikátorů. 
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Příloha č. 1 - Rozdělení prost ředků fond ů EU mezi cíle politiky 

HSS v období 2007 - 2013 

 

Cíl Fondy pro EU27 Fondy pro ČR 

Konvergence 283 mld. € (cca  
7 082,80 mld. Kč) 81,54 % 

25,88 mld. € (cca 730,00 
mld. Kč) 96,98 % 

Regionální 
konkurenceschopnost 
a zaměstnanost 

54,96 mld. € (cca  
1 385,40 mld. Kč) 15,95 % 

419,09 mil. € (cca 11,73  
mld. Kč) 1,56 % 

Evropská územní 
spolupráce 

8,72 mld. € (cca 
218,55 mld. Kč) 2,52 % 

389,05 mil. € (cca 10,97 
mld. Kč) 1,46 % 

Celkem 
347 mld. € 100,00 %  

26,69 mld. € (cca 752,70 
mld. K č) 100,00% 

Poznámka: Přepočet dle směnného kurzu 1 EUR = 28,20 CZK. 

Zdroj: [6]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2 - Regiony soudržnosti v ČR 

Zdroj: [6]  

 



 

 

Příloha č. 3 - Vybrané ukazatele NUTS2 Severozápad 

Ukazatel Měřicí jednotka  ČR Severozápad  
Obyvatelstvo    
 Střední stav obyvatelstva osoby 10 429 692 1 142 860 
 z toho ženy osoby 5 316 360 580 097 
 Živě narození na 1 000 obyvatel ‰ 11,5 11,89 
 Zemřelí na 1 000 obyvatel ‰ 10,1 10,35 
 Migrační přírůstek/úbytek  ‰ 6,88 3,42 
 Cizinci v ČR osoby 437 565 55 772 
Hrubý domácí produkt (údaje za rok 2007)    
 Podíl na HDP, ČR = 100 % 100 8,45 
 HDP na 1 obyvatele v paritě kupní síly PPS 19 995,90 15 425,85 
 ČR = 100 % 100 77,15 
 EU 27 = 100 % 80,3 61,95 
 Disponibilní důchod domácností na 1 ob. Kč 169 218,89 147 701,48 
Trh práce (k 31. 12.)    
 Míra registrované nezaměstnanosti % 5,96 9,51 
 Neumíst. uchazeči o zaměstnání osoby 352 250 59 094 
 z toho dlouhodobí (>12 měsíců) osoby 101 524 21 513 
 Volná pracovní místa  91 189 6 572 
Zdroj: [7]  



 

 

Příloha č. 4 - Alokace oblastí podpory a prioritních os ROP 

Severozápad 

Prioritní osa Oblast podpory 

Podíl 
prioritní 
osy na 
ROP 
(%) 

Podíl oblasti 
podpory na 
prioritní ose 

(%)  

Podíl 
oblasti 

podpory 
na ROP 

(%) 

OP 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu 42,95 17,11 
OP 1.2 Podpora revitalizace a regenerace 
středních a malých měst 

26,01 10,37 
PO 1 

Regenerace a 
rozvoj m ěst OP 1.3 Infrastruktura v oblasti lidských 

zdrojů 

39,86 

31,04 12,38 

OP 2.1 Budování kapacity pro místní 
rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti 

10 0,44 PO 2 
Integrovaná 

podpora 
místního 
rozvoje 

OP 2.2 Investice pro zlepšení fyzické 
infrastruktury 

4,36 
90 3,92 

OP 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury 
regionálního a nadregionálního významu 

68,55 23,28 PO 3 
Dostupnost a 

dopravní 
obslužnost 

OP 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti 
regionu 

33,96 

31,45 10,68 

OP 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a 
infrastruktury cestovního ruchu 

62,51 11,95 

OP 4.2 Zlepšování kvality a nabídky 
ubytovacích a stravovacích zařízení 

30,49 5,83 

PO 4 
Udržitelný 

rozvoj 
cestovního 

ruchu OP 4.3 Podpora marketingu a tvorby a 
rozvoje produktů cestovního ruchu 

19,12 

7 1,34 

OP 5.1 Podpora implementace ROP 
Severozápad 

  2,11 PO 5 
Technická 
asistence OP 5.2 Podpora rozvoje absorpční 

kapacity a publicity 

2,7 
22 0,59 

 

Zdroj: [4]  

 

 

 



 

 

Příloha č. 5 - Soulad cíl ů ROP Severozápad s zásadami politiky 

soudržnosti EU pro 2007 – 2013   

Oblasti podpory ROP SZ 
  1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 

1. OBECNÉ ZÁSADY PRO POLITIKU 
SOUDRŽNOSTI 2007–2013 

                        

1.1 Přitažliv ější Evropa a regiony 
Evropy pro investory a pracující 

                        

1.1.1 Rozšíření a zlepšení dopravních 
infrastruktur 

x x   x x xx xx x         

1.1.2 Posílení součinnosti mezi ochranou 
životního prostředí a růstem 

x x x x x xx xx           

1.1.3 Řešení intenzivního využívání 
tradičních zdrojů energie v Evropě 

                        

1.2 Zlepšení znalostí a inovace pro 
růst                         

1.2.1 Zvýšit a zlepšit zaměření investic 
do výzkumu a technologického rozvoje 

                        

1.2.2 Usnadnit inovace a podporovat 
podnikavost 

                        

1.2.3 Podporovat informační společnost 
pro všechny 

    x x xx               

1.2.4 Zlepšit přístup k financím                         

1.3 Vytvá ření více a lepších 
pracovních míst 

                        

1.3.1 Přivést více lidí do zaměstnání, 
zajistit jejich setrvání v zaměstnání a 
modernizovat systémy sociální ochrany 

x x x   x   x x x x     

1.3.2 Zvýšit přizpůsobivost pracujících a 
podniků a pružnost trhů práce 

    x   x               

1.3.3 Zvýšit investice do lidského kapitálu 
prostřednictvím lepšího vzdělávání a 
dovedností 

    x   x               

1.3.4 Správní kapacita                     xx x 
1.3.5 Pomoci udržet zdravou pracovní 
sílu     xx   xx               

2. ÚZEMNÍ ROZMĚR POLITIKY 
SOUDRŽNOSTI 

                        

2.1 Příspěvek měst k růstu a 
zaměstnanosti 

xx xx xx         xx x x     

2.2 Podpora hospodářské diverzifikace 
venkovských oblastí, oblastí rybolovu a 
oblastí, které trpí přírodním 
znevýhodněním 

      x                 

2.3 Spolupráce                         

2.4 Přeshraniční spolupráce                         

2.5 Nadnárodní spolupráce                         

2.6 Meziregionální spolupráce                         

vazba – x, silná vazba – xx 

Zdroj: vlastní zhodnocení 



 

 

Příloha č. 6 - Stav ROP Severozápad 

Stav projektu Počet 
projekt ů Příspěvek EU Dotace RR Celkové 

způsobilé výdaje  

Předložené projekty 589 
21 028 519 

126 
2 089 582 

221 27 583 494 280 

Vyřazené projekty 340 9 921 002 326 
1 032 876 

649 13 338 610 893 
Projekty stažené žadatelem 4 200 424 371 18 483 502 242 895 593 
Projekty doporučené k 
financování 182 8 366 088 404 807 874 002 10 850 326 993 
Projekty se smlouvou 106 6 000 706 888 570 857 183 7 785 934 416 
Proplacené projekty 14 407 153 204     

Výše alokace ERDF na program 
(v CZK) 19 081 149 828 
Zasmluvněno (v %) 31 
Proplaceno (v %) 2 

Zdroj: [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 7 - Stav Prioritní osy 1 

Tab. 1 - Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pó lů regionu 

Stav projektu Počet 
projekt ů Příspěvek EU Dotace RR 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
Předložené projekty 16 1 183 798 348 102 905 079 1 722 883 470 
Vyřazené projekty 3 93 754 120 8 272 422 110 298 965 
Projekty stažené žadatelem 0 0 0 0 
Projekty doporučené k 
financování 7 570 929 794 48 828 442 1 001 861 639 
Projekty se smlouvou 2 331 956 326 27 753 572 718 364 382 
Proplacené projekty 0 0     

Výše alokace na oblast podpory  3 266 668 042 

Zasmluvněno (v %) 10 
Proplaceno (v %) 0 
     
Tab. 2 - Oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace st ředních a malých m ěst 

Stav projektu Počet 
projekt ů Příspěvek EU Dotace RR 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 

Předložené projekty 134 5 782 689 064 512 342 954 7 153 102 256 
Vyřazené projekty 64 3 590 291 149 316 790 291 4 385 503 892 
Projekty stažené žadatelem 2 131 874 146 11 635 954 155 146 055 
Projekty doporučené k 
financování 19 1 180 834 039 103 913 162 1 448 722 346 
Projekty se smlouvou 19 1 173 094 468 103 230 258 1 440 719 066 
Proplacené projekty 0 0     
Výše alokace na oblast podpory 1 978 254 629 
Zasmluvněno (v %) 59 
Proplaceno (v %) 0 
     
Tab. 3 - Oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblast i rozvoje lidských zdroj ů 

Stav projektu Počet 
projekt ů Příspěvek EU Dotace RR 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 

Předložené projekty 34 2 970 318 481 263 764 370 3 498 517 838 
Vyřazené projekty 12 946 810 983 85 219 591 1 117 881 497 
Projekty stažené žadatelem 0 0 0 0 
Projekty doporučené k 
financování 19 1 789 007 535 157 853 606 2 104 714 749 
Projekty se smlouvou 12 978 790 085 86 363 831 1 151 517 748 
Proplacené projekty 0 0     
Výše alokace na oblast podpory 2 360 823 677 
Zasmluvněno (v %) 41 
Proplaceno (v %) 0 

Zdroj: [5] 

 



 

 

 

Příloha č. 8 - Stav Prioritní osy 2 

Tab. 1 - Oblast podpory: 2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a 
osv ěta veřejnosti 

Stav projektu Počet 
projekt ů Příspěvek EU Dotace RR 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
Předložené projekty 27 77 138 527 6 806 338 90 889 642 
Vyřazené projekty 15 50 268 707 4 435 472 59 278 031 
Projekty stažené žadatelem 0 0 0 0 
Projekty doporučené k 
financování 12 26 869 820 2 370 866 31 611 611 
Projekty se smlouvou 3 7 260 248 640 610 8 541 469 
Proplacené projekty 0 0     

Výše alokace na oblast podpory  83 193 786 

Zasmluvněno (v %) 9 
Proplaceno (v %) 0 
     
Tab. 2 - Oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury 

Stav projektu Počet 
projekt ů Příspěvek EU Dotace RR 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 

Předložené projekty 163 3 276 122 580 296 368 524 3 930 608 167 
Vyřazené projekty 138 2 673 428 028 243 189 593 3 221 550 285 
Projekty stažené žadatelem 1 59 494 904 5 249 550 69 994 005 
Projekty doporučené k 
financování 24 543 199 647 47 929 381 639 063 877 
Projekty se smlouvou 16 395 355 781 34 884 334 465 124 454 
Proplacené projekty 0 0     
Výše alokace na oblast podpory  748 744 359 
Zasmluvněno (v %) 53 
Proplaceno (v %) 0 

Zdroj: [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 9 - Stav Prioritní osy 3 

Tab. 1 - Oblast podpory: 3.1 Rozvoj dopravní infras truktury regionálního a 
nadregionálního významu 

Stav projektu Počet 
projekt ů Příspěvek EU Dotace RR 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
Předložené projekty 15 3 587 131 728 316 511 549 4 224 024 647 
Vyřazené projekty 3 756 697 783 66 767 451 890 232 687 
Projekty stažené žadatelem 0 0 0 0 
Projekty doporučené k 
financování 10 2 027 006 928 178 853 479 2 388 583 704 
Projekty se smlouvou 9 1 632 732 372 144 064 547 1 929 813 244 
Proplacené projekty 2 273 317 850     

Výše alokace na oblast podpory  4 442 011 517 
Zasmluvněno (v %) 37 
Proplaceno (v %) 6 
     
Tab. 2 - Oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužn osti regionu  

Stav projektu Počet 
projekt ů Příspěvek EU Dotace RR 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
Předložené projekty 5 347 723 814 30 681 513 409 086 841 
Vyřazené projekty 1 47 103 879 4 156 225 55 416 328 
Projekty stažené žadatelem 0 0 0 0 
Projekty doporučené k 
financování 4 300 619 935 26 525 288 353 670 513 
Projekty se smlouvou 1 27 454 150 2 422 425 32 299 000 
Proplacené projekty 0 0     
Výše alokace na oblast podpory  2 037 946 946 
Zasmluvněno (v %) 1 
Proplaceno (v %) 0 

Zdroj: [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 10 - Stav Prioritní osy 4 

Tab. 1 - Oblast podpory: 4.1 Budování a rozvoj atra ktivit a infrastruktury CR  

Stav projektu Počet 
projekt ů Příspěvek EU Dotace RR 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 

Předložené projekty 35 1 765 357 421 221 341 185 2 633 357 022 
Vyřazené projekty 22 735 142 278 128 437 235 1 381 286 804 
Projekty stažené žadatelem 0 0 0 0 
Projekty doporučené k 
financování 12 968 532 547 87 461 368 1 179 502 458 
Projekty se smlouvou 12 960 605 790 86 759 848 1 170 134 861 
Proplacené projekty 1 9 807 399     

Výše alokace na oblast podpory  2 280 562 240 
Zasmluvněno (v %) 42 
Proplaceno (v %) 0 
     
Tab. 2 - Oblast podpory 4.2 Zlepšení nabídky a kval ity ubytovacích a stravovacích 
kapacit 

Stav projektu Počet 
projekt ů Příspěvek EU Dotace RR 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 

Předložené projekty 68 1 541 679 495 272 061 087 3 343 541 761 
Vyřazené projekty 39 898 615 762 158 579 252 1 951 682 238 
Projekty stažené žadatelem 1 9 055 321 1 597 998 17 755 533 
Projekty doporučené k 
financování 26 591 418 127 104 367 905 1 290 593 626 
Projekty se smlouvou 12 259 574 300 45 807 229 593 319 078 
Proplacené projekty 3 52 804 136     
Výše alokace na oblast podpory  1 112 371 520 
Zasmluvněno (v %) 23 
Proplaceno (v %) 5 
     
Tab. 3 - Oblast podpory 4.3 Podpora marketingu a tv orby a rozvoje produkt ů 
cestovního ruchu 

Stav projektu Počet 
projekt ů Příspěvek EU Dotace RR 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 

Předložené projekty 81 266 159 608 30 514 491 329 169 898 
Vyřazené projekty 39 117 989 460 16 067 336 152 656 428 
Projekty stažené žadatelem 0 0 0 0 
Projekty doporučené k 
financování 42 148 170 148 14 447 155 176 513 470 
Projekty se smlouvou 13 33 777 219 3 617 678 40 682 113 
Proplacené projekty 1 2 408 985     
Výše alokace na oblast podpory  255 382 107 
Zasmluvněno (v %) 13 
Proplaceno (v %) 1 

Zdroj: [5] 



 

 

Příloha č. 11 - Stav Prioritní osy 5 

Tab. 1 - Oblast podpory: 5.1 Podpora implementace R OP Severozápad  

Stav projektu Počet 
projekt ů Příspěvek EU Dotace RR 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
Předložené projekty 5 199 458 583 31 786 650 211 911 000 
Vyřazené projekty 0 0 0 0 
Projekty stažené žadatelem 0 0 0 0 
Projekty doporučené k 
financování 5 199 458 583 31 786 650 211 911 000 
Projekty se smlouvou 5 180 064 850 31 776 150 211 841 000 
Proplacené projekty 5 63 108 172     

Výše alokace na oblast podpory  401 848 962 
Zasmluvněno (v %) 45 
Proplaceno (v %) 16 
     
Tab. 2 - Oblast podpory 5.2 Podpora rozvoje absorp ční kapacity a publicity 

Stav projektu Počet 
projekt ů Příspěvek EU Dotace RR 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 
Předložené projekty 6 30 941 477 4 498 480 36 401 738 
Vyřazené projekty 4 10 900 177 961 780 12 823 738 
Projekty stažené žadatelem 0 0 0 0 
Projekty doporučené k 
financování 2 20 041 300 3 536 700 23 578 000 
Projekty se smlouvou 2 20 041 300 3 536 700 23 578 000 
Proplacené projekty 2 5 706 662     
Výše alokace na oblast podpory  113 342 044 
Zasmluvněno (v %) 18 
Proplaceno (v %) 5 

Zdroj: [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


