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Anotace 

Cílem této bakalářské práce je analyzovat fungování evropských fondů v současném 

programovacím období 2007 – 2013, představit a provést analýzu čerpání prostředků 

z evropských fondů na zvoleném projektu, výstavby víceúčelového sportovního hřiště ve 

Lhenicích a dovést jej k úspěšné realizaci. V úvodu práce seznamuji s projektem a důvody 

zpracování této bakalářské práce. V druhé kapitole popisuji současný stav a popis celého 

zamýšleného projektu. Ve třetí kapitole následuje přehled a seznámení se s problematikou 

strukturálních fondů, možností a podmínkami pro získání dotací. Čtvrtá kapitola analyzuje 

využití strukturální pomoci Evropské unie ve vybraném projektu, dále zpracování 

projektové žádosti o dotaci. V závěrečné kapitole mé bakalářské práce je podrobně 

rozpracován projektový záměr, jehož cílem je získání finančních prostředků z Evropské 

unie na výstavbu víceúčelového sportovního hřiště ve Lhenicích. Podklady z této 

bakalářské práce lze použít při podání žádosti o dotaci.   

Klíčová slova: strukturální fondy, Evropská unie, Evropské fondy, operační programy, 

projektová žádost, dotace. 

Annotation 

The goal of this bachelor’s work is to analyze the process of European funds within 

current program period of 2007 – 2013, to introduce and analyze drawing from European 

funds within selected project “Construction of a multipurpose sports ground in Lhenice”, 

and to bring it to successful implementation. The Introduction gives information about the 

project and reasons of elaboration of this bachelor’s work. Chapter No. Two describes 

current situation and description of intended project as a whole. Chapter No. Three 

includes an overview and basic information about the issue of structural funds, possibilities 

and criteria to raise funds. Chapter No. Four analyses utilization of structural aid from the 

European Union within the project as well as elaboration of the project application for the 

funds. The closing chapter of this bachelor’s work elaborates the project plan in detail, 

which goal is to raise funds from the European Union for construction of a multipurpose 

sports ground in Lhenice. The data of this bachelor’s work are possible to be used for the 

purpose of funds application.   

Keywords: structural funds, European Union, European funds, main programs, project 

funds application, funding. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

ČR   Česká republika 

ERDF   Evropský fond regionálního rozvoje  

ESF   Evropský sociální fond 

EU   Evropská unie 

FS    Fond soudržnosti 

HDP   Hrubý domácí produkt 

HSS   Evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti 

KL   Krušnohorská liga 

LAU   Místní administrativní jednotky 

NRP   Národní rozvojový plán  

NSRR   Národní strategický referenční rámec  

NUTS    Nomenklatura územních statistických jednotek 

OP    Operační program 

SDH   Sbor dobrovolných hasičů 

SOZS    Strategické obecné zásady Společenství  

TJ    Tělovýchovná jednota 

VŘ   Veřejná zakázka 
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1 Úvod 

Předkládaná bakalářské práce se zabývá zpracováním projektu výstavby víceúčelového 

sportovního areálu z evropských dotací, který bude realizován v katastru obce Bžany - 

Lhenice, v okrese Teplice v Ústeckém kraji.  

Hlavním důvodem, proč jsem si tuto práci zvolila, byla potřeba řešit nedostačující 

podmínky pro sportovní vyžití nejen dětí, mládeže, ale i ostatních občanů všech věkových 

kategorií v našem regionu. Vzhledem k vysokým finančním nákladům na realizaci 

projektu, které není obec Bžany schopna vykrýt z vlastních zdrojů, jsem se rozhodla využít 

možnosti čerpání finančních prostředků z Evropských fondů. Tuto možnost může obec 

využít od 1.května 2004, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie (EU). Mým 

cílem je zpracovat projekt a podat žádost za účelem získání dotace z fondů Evropské unie.  

Projekt je v souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti NUTS 

II Severozápad pro období 2007-2013, s prioritní osou 2 – Integrovaná podpora místního 

rozvoje a s oblastí podpory 2.2 – Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury. Cílem je 

výstavba víceúčelového veřejného sportovního hřiště a ostatních ploch pro volnočasové 

aktivity, což je v souladu s hlavním cílem prioritní osy, spočívající v oživení a vyváženému 

rozvoji venkovských oblastí a jejich komunit prostřednictvím realizace cílených 

integrovaných projektů, které vycházejí přímo z místní poptávky. Projekt je také v souladu 

se specifickým cílem, který se soustřeďuje na rozvoj a zkvalitnění infrastruktury, fyzického 

a kulturního prostředí. Naplňuje též globální cíl, který se zaměřuje na zvýšení kvality 

veřejné infrastruktury a kvality prostředí pro život obyvatel.  

Cílem této bakalářské práce je analyzovat fungování evropských fondů v současném 

programovacím období 2007 – 2013, představit a provést analýzu čerpání prostředků 

z evropských fondů na zvoleném projektu a dovést jej k úspěšné realizaci. 
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2 Charakteristika vybraného projektu 

V první části bakalářské práce se zabývám popisem současného stavu a 

charakteristikou projektu. Projekt naplňuje svým charakterem oblast podpory a hlavní cíl 

prioritní osy 2 – Integrovaná podpora místního rozvoje a oblast podpory 2.2 – Investice pro 

zlepšení fyzické infrastruktury. Cíl spočívá v oživení a vyváženém rozvoji venkovských 

oblastí prostřednictvím realizace výstavby víceúčelového sportovního hřiště, které bude 

sloužit široké veřejnosti. 

2.1 Současný stav 

Obec Bžany je vzdálená osm kilometrů jihovýchodně od lázeňského města Teplice, 

směrem na Prahu a přibližně 16 kilometrů od hranic s Německem. Podle regionálního 

turistického začlenění spadá do oblasti Krušných hor. Jedná se o středně velkou obec, jejíž 

katastrální výměra je 1100 ha. V současné době žije na jejím území 825 obyvatel. Bžany 

jsou nejstarší částí obce, pod kterou dále spadá ještě dalších sedm místních částí. Jsou to 

Bukovice, Hradiště, Lhenice, Mošnov, Lysec, Lbín a Pytlíkov. K současné podobě došlo 

postupně připojováním okolních vesnic. První se k Bžanům v roce 1960 připojily Mošnov, 

Lhenice a Bukovice, zbylé tři místní části Pytlíkov, Lysec a Lbín se připojily v roce 1980. 

Lhenice jsou malá vesnice vzdálená od Bžan asi 2 kilometry jihozápadním směrem. První 

zmínka o této vesnici je z roku 1485.[3] 

Pozemek, na kterém bude projekt realizován, se nachází na katastrálním území obce  

Bžany – Lhenice, konkrétně se jedná o pozemkovou parcelu č.37/24 v katastrálním území 

Lhenice, okres Teplice v Ústeckém kraji. Pozemek je v osobním vlastnictví investora, 

kterým je obec Bžany.  Z jihu je ohraničený veřejnou komunikací, ze které je plně 

přístupný jak pro pěší, tak i osobní a nákladní dopravu. V  severní části k pozemku přiléhá 

zemědělsky obdělávaná půda. 
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Obrázek č.1: současný stav pozemku 

  

Zdroj: [vlastní zpracování] 

V současné době je pozemek nezastavěný, srovnaný. V západní části je mírně svažitý. Celá 

jeho plocha je zatravněná, udržovaná pouze pravidelným sekáním trávníku - obrázek č.1. 

V tomto stavu je využíván ke sportovním aktivitám převážně členy Sdružení dobrovolných 

hasičů ve Lhenicích, kteří jej udržují a využívají jako nouzové sportovní hřiště jak při 

pořádání závodů v požárním sportu, tak i k jiným volnočasovým sportovním aktivitám, 

které zahrnují například pořádání dětských dnů, branných závodů, trénink hasičské 

mládeže, dorostu, ale i dospělých a v neposlední řadě i veteránů.  

Sbor dobrovolných hasičů Lhenice je úspěšným sdružením, který se pravidelně účastní 

závodů Krušnohorské ligy. Krušnohorská liga je seriál soutěží v požárním útoku mužů a 

žen. Založena byla v roce 1997, což jí řadí mezi nejstarší ligu v požárním útoku v České 

republice. Své jméno získala díky Krušným Horám, v jejichž okolí se soutěže KL začaly 

konat. Postupně se ale KL rozšířila i do oblastí vzdálených několik desítek kilometrů od 

Krušných Hor, jako například do okresů Plzeň sever, Rokycany, nebo Praha východ. KL 

sdružuje z hlediska požárního sportu nejlepší sbory dobrovolných hasičů ze severu Čech. 

Není však uzavřena jen pro ně, proto se jejich soutěží účastní sbory dobrovolných hasičů a 

hasičské záchranné sbory z celé České republiky a také z Německa. Dosud se soutěže KL 

konaly v celkem 9 okresech (Teplice, Chomutov, Louny, Litoměřice, Most, Děčín, Plzeň-

sever, Praha-východ a Rokycany). Od prvopočátku se KL zaměřila především na 

atraktivitu královské disciplíny požárního sportu, jak je také požární útok označován.[8] 

V této regionální soutěži dosahuje SDH Lhenice vynikajících výsledků. V roce 2011 se 
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družstvo mužů i žen stalo vítězi této ligy. Mezi další úspěchy sboru patří bezesporu účast 

družstva mužů v roce 2011 na mistrovství české republiky v požárním sportu v Ostravě. 

Není to výjimka, družstvo mužů SDH Lhenice patří již několik let mezi přední týmy 

v tomto sportu.  

Družstvo SDH Lhenice ženy se v roce 2006 stalo mistryněmi české republiky 

v požárním útoku, jejich časový rekord byl překonán teprve v loňském roce. Za úspěchy 

těchto týmů stojí bezpochyby nadšení, chuť a vůle něco dokázat, ale také spousta dřiny a 

nespočet tréninků na hřišti, které je nevyhovující z hlediska špatného terénu a bez zázemí. 

Toto je jeden z hlavních důvodů potřeby řešit výstavbu sportovního hřiště, pro možnost 

zlepšení výkonů. 

Část z pozemku je upravena a využívána jako dětské hřiště. V tomto prostoru, který je 

umístěn v levé části a zabírá asi pětinu celkové části pozemku, jsou prolézačky a houpačky 

pro děti.  

Celý prostor je v současnosti ovšem v nevyhovujícím stavu. Celkové zázemí není 

způsobilé k pořádání společenských, sportovních i volnočasových aktivit. Největší 

problém vidím z hlediska nevyhovujících hygienických podmínek. V další fázi se jedná o 

špatné terénní podmínky, chybějící objekt zázemí pro domácí sportovce i hosty a 

v neposlední řadě také místnost pro uložení základního vybavení pro údržbu a provoz 

celého areálu. 

2.2 Popis projektu 

Celý projekt řeší výstavbu sportovního areálu v obci Bžany – Lhenice, který bude 

sloužit širokému okolí. Přesné rozdělení plochy pozemku je uvedené v tabulce č.1. Hřiště 

bude využito k různým sportovním hrám, jako jsou například volejbal, nohejbal, florbal, 

tenis a další. Veškeré sportovní aktivity budou určeny široké veřejnosti. Na realizaci 

projektu má zájem Sbor dobrovolných hasičů Lhenice i sportovní klub Tělovýchovná 

jednota Sokol - zájmová sdružení, která zajišťují sportovní a tělovýchovné aktivity. 

V neposlední řadě má o projekt zájem i obec Bžany, která předpokládá oživení a vyvážený 

rozvoj této venkovské oblasti spojený s přílivem turistů a sportovně aktivních obyvatel 

z širokého okolí.  
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Na pozemku bude vybudováno multifunkční hřiště, to bude možné využívat pro 

potřeby Sboru dobrovolných hasičů – pořádání závodů v požárním útoku, tréninky 

dospělých, dorostu a dětí.  

 

Tabulka č.1: Rozčlenění celkové plochy multifunkčního hřiště   

Prostor Plocha [m
2
] 

Multifunkční hřiště 1100 

Běžecká dráha 550 

Objekt zázemí 168 

Celková plocha 1818 

Zdroj: [Obecní úřad Bžany] 

V rámci přípravy území pro výstavbu multifunkčního hřiště a běžecké dráhy bude 

nutné provést hrubé terénní úpravy. Stávající plocha pozemku bude výstavbou rozdělena 

na zpevněné plochy (multifunkční hřiště, běžecká dráha) a zastavěné plochy (objekt 

zázemí). Zbylé plochy zůstanou stávající, zatravněné.  

V první fázi výstavby je nutné vzít v potaz i oplocení celého pozemku. V severní části 

pozemku dojde k  vybudování běžeckých ploch, které budou tvořit čtyři dráhy v délkách 

100m doplněné nástupními a doběhovými plochami. V jihozápadní části pozemku bude 

vybudováno multifunkční hřiště. Sportovní plochy budou osazeny umělým povrchem, 

multifunkční hřiště bude v provedení s povrchem z umělého trávníku. Pro běžeckou dráhu 

bude nejvhodnější zvolit povrch z polyuretanu. Vzhledem k tomu, že počítám 

s kolektivními sporty a tudíž i početnější účastí sportovců, bude nutné na pozemku 

vybudovat objekt zázemí. To bude umístěno v jižní části pozemku vedle dětského hřiště, 

které zůstane stávající. V objektu zázemí budou umístěny dvě šatny pro domácí sportovce 

a hosty vybavené sociálním zařízením a sprchami. V další fázi bude 

následovat vybudování klubovny domácích sportovců s menším zázemím a skladových 

prostor pro náčiní a nářadí. V neposlední řadě bude vybudované také sociální zařízení pro 

veřejnost. Celé zázemí bude napojeno na veřejnou kanalizaci a vodovod. 
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Objekt zázemí přepokládám zděný z pórobetonových tvárnic nebo z keramických 

bloků dle nejvýhodnější cenové nabídky a provedení. Pro zastřešení je nejvhodnější plochá 

střecha, která bude plně dostačující.  

Celý areál bude oplocen drátěným pletivem, na pozemek bude umístěn vstup v místech 

dnešních vstupů na pozemek. Vstup v jihovýchodní části bude sloužit především pro pěší. 

Vstup z východu bude umožňovat případný vjezd automobilů, zde budou umístěna vrata.
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3 Strukturální pomoc z EU 

V této kapitole popisuji rozdělení strukturálních fondů, možnosti financování projektů 

a podmínky, které je nutné dodržet k získání dotace z EU.  

Regionální politika Evropské unie patří mezi její nejvýznamnější aktivity. Svým 

podílem na celkovém rozpočtu EU ve výši 35% je druhou nejvýznamnější výdajovou 

kategorií. Motivů pro její založení bylo hned několik. Převážně se jednalo o ekonomické, 

sociální, politické a později i ekologické důvody. Jejím hlavním cílem je zvýšení 

ekonomické a sociální soudržnosti a s tím související snížení rozdílů v rozvoji jednotlivých 

regionů. Zvlášť ekonomické motivy jsou podstatné, protože regionální nerovnosti 

podstatně ovlivňují výkonnost ekonomiky. Sbližováním úrovní jednotlivých oblastí 

dochází ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a zlepšení vývoje. [1] 

Tomuto úsilí, které Evropská unie vyvíjí, se souhrnně říká evropská politika 

hospodářské a sociální soudržnosti (HSS), zkráceně se jedná o kohezní politiku. Koheze ve 

své podstatě znamená soudržnost. Je to princip solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší 

státy přispívají na rozvoj chudších států a také regionů s cílem zvýšení kvality života 

obyvatel celé Evropské unie.  

Od 1.května 2004, vstupem České republiky (ČR) do Evropské unie, máme možnost 

využít k financování určitých  projektů prostředky z Evropských fondů.  

3.1 Strukturální fondy EU 

Evropská unie má v současné době k dispozici tři hlavními fondy, jejichž 

prostřednictvím naplňuje politiku HSS. Jedná se o dva strukturální fondy a Fond 

soudržnosti.  

Společným ukazatelem strukturálních fondů je jejich zaměření na chudší, či 

znevýhodněné regiony. Jedná se například o venkovské oblasti, upadající průmyslové 

oblasti nebo oblasti, které jsou geograficky znevýhodněné. Pro monitorování a analýzy 

sociální a ekonomické situace v těchto regionech byla od roku 1988 zavedena jednotná 

nomenklatura územních statistických jednotek (NUTS), kterou uvádím v příloze č.1.  
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Strukturální fondy dělíme na : 

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) podporuje veřejné a soukromé 

investice na pomoc odstranění rozdílů mezi regiony v celé Unii. Úkoly ERDF vyplývají 

přímo ze základních smluv v jejich jednotlivých úpravách, ale také z úkolů strukturálních 

fondů. ERDF nyní podporuje hlavně projekty soustředěné na regionální rozvoj, větší 

konkurenceschopnost, hospodářské změny a územní spolupráci v rámci Evropské unie. 

Mezi priority patří výzkum, inovace, ochrana životního prostředí a prevence rizik. Důležité 

jsou i nadále investice do infrastruktury, zejména v nejméně rozvinutých regionech. Jako je 

například rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných pro cestovní ruch.[5] 

Evropský sociální fond (ESF) podporuje neinvestiční projekty. Zaměřuje se na čtyři 

klíčové oblasti: zvýšení přizpůsobivosti pracovníků a podniků, lepší přístup k zaměstnání a 

účast práce na trhu, posílení sociálního začlenění potlačováním diskriminace a usnadnění 

přístupu znevýhodněných osob na trh práce a v neposlední řadě podpora partnerství pro 

reformy v oblastech zaměstnanosti a začlenění. Příkladem je rozvoj vzdělávacích 

programů, rekvalifikace.[5] 

Fond soudržnosti (FS) financuje všechny kroky vedoucí ke snížení ekonomických a 

sociálních nerovností v EU. Nejedná se o strukturální fond, je určený na podporu a rozvoj 

chudších států, ne však regionů. Soustřeďuje se především na projekty zaměřené na 

ochranu životního prostředí a na transevropské dopravní sítě. Příkladem jsou projekty 

zaměřené na dopravní infrastrukturu - dálnice, železnice, letecká doprava. [5] 

3.2 Možnost získání dotací z fondů EU v letech 2007-2013 

V současné době, kdy probíhá programové období 2007-2013, může Česká republika 

čerpat z fondů Evropské unie 26,69 miliard eur. Pro nás tato částka znamená tři čtvrtiny 

státního rozpočtu České republiky. Vzhledem k tomu, že Evropská unie financuje z  aktivit 

uskutečněných v rámci regionální politiky výdaje pouze do výše 85% z celkového 

rozpočtu, musí Česká republika počítat pro úspěšné čerpání s částkou 4 miliardy eur, které 

musí vykrýt ze svých prostředků. V období 2007-2013 byly vytyčeny tři základní cíle 

HSS, na jejichž dosažení má ve svém rozpočtovém rámci vyčleněno prostřednictvím 

strukturálních fondů a Fondu soudržnosti celkem 347 miliard eur. Podrobné rozdělení 

uvádí tabulka č.2. Dané cíle jsou Konvergence, Regionální konkurenceschopnost a 
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zaměstnanost a Evropská územní spolupráce. Cílem Konvergence je podpora růstu a 

tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých členských zemích a oblastech na úrovni 

NUTS II s hrubým domácím produktem nižším než 75% průměru pro celou Evropskou 

unii. Hrubý domácí produkt (HDP) je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a 

služeb nově vytvořených v daném období na určitém území. [6]. Dále mohou z tohoto cíle 

také čerpat státy s hrubým národním důchodem nižším než 90% průměru pro Evropskou 

unii. V České republice pod něj spadají všechny regiony soudržnosti s výjimkou hlavního 

města Prahy. Je financovaný z ERDF, ESF a FS. Druhým cílem je Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost, zde se jedná o podporu ekonomických změn 

v průmyslových, městských a venkovských oblastech. Podpora regionů na úrovni NUTS II 

nebo NUTS I, podmínkou pro zařazení do cíle Konvergence je přesahující limit. V ČR pod 

tento cíl spadá hlavní město Praha. Je financovaný z ERDF a ESF. Třetím a posledním 

cílem je Evropská územní spolupráce. Má za úkol podporu harmonického a vyváženého 

rozvoje v EU, podporu příhraniční spolupráce regionů na úrovni NUTS III a také 

meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. V ČR pod tento cíl spadají všechny 

regiony a je financován z ERDF.[1] 

 

Tabulka č.2 : Rozdělení prostředků fondů EU mezi cíle politiky HSS v období 2007-

2013   

Cíl Fondy pro EU Fondy pro ČR 

Konvergence 283 mld. € 25,88 mld. € 

Regionální 

konkurenceschopnost a 

zaměstnanost 

54,96 mld. € 419,09 mil. € 

Evropská územní spolupráce 8,72 mld. € 389,05 mil. € 

Celkem 347 mld. € 26,69 mld. € 

Zdroj: [http://strukturalni-fondy.cz] 
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3.3 Strategické dokumenty pro aplikaci regionální politiky EU 

Vstup České republiky do EU a její zapojení do strukturální politiky vyvolalo nutnost 

vypracovat řadu strategických a programových dokumentů. Všechny tyto dokumenty musí 

být v souladu s dokumenty a mechanismy používanými v EU. 

Strategické obecné zásady Společenství (SOZS) představují rámcový strategický 

dokument pro regionální politiku EU. Obsahuje hlavní zásady a priority politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti EU pro období 2007-2013 

Národní rozvojový plán (NRP) 2007-2013 vytyčuje cíle, které mají být splněny, 

obsahuje rozpracování priorit do dílčích cílů a postupy realizace. Tento plán má v podstatě 

popisovat hlavní rozvojové problémy země. Každý stát si vytváří svůj. Ne vždy se priority 

rozvoje státu shodují s prioritami celoevropské politiky soudržnosti. Podstatou je najít 

společný průnik NRP a SOZS. 

Národní strategický referenční rámec (NSRR) představuje rámcovou rozvojovou 

strategii na úrovni státu a referenční nástroj pro přípravu programování fondů. Navrhuje jej 

členský stát. Tento dokument obsahuje analýzu, zvolenou národní strategii, seznam 

programů podpory, včetně rozdělení finančních prostředků pro realizaci politiky HSS. 

Udává systém operačních programů politiky a hospodářské soudržnosti, jejichž 

prostřednictvím jsou jednotlivé cíle realizovány. 

Operační programy (OP) jsou programové dokumenty, které každý člen Evropské 

unie dojednává s Evropskou komisí a jež jsou zprostředkujícím mezistupněm mezi třemi 

hlavními evropskými fondy (ERDF, ESF, FS) a konkrétními příjemci finanční podpory 

v členských státech a regionech. Jsou to strategické dokumenty, které představují průnik 

priorit politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie do vlastních zájmů 

členských států. Operační programy se vyskytují ve dvou variantách – tematické OP a 

regionální OP. Tematické operační programy řeší problematiku dané oblasti (př. doprava, 

zaměstnanost, životní prostředí, věda a vzdělávání, podnikání), regionální se vztahují k 

regionu (př. NUTS II). Operační program definuje, který problém chce Česká republika 

z prostředků evropského rozpočtu řešit a čeho chce dosáhnout.[1] 
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3.4 Podmínky pro získání dotace z programu EU 

Abychom mohli žádat o dotaci z EU, musíme projekt detailně popsat a zdůvodnit jeho 

potřebnost. Při popisu projektu je třeba dodržet několik zásad: 

 vyplnit všechny body formuláře žádosti, 

 srozumitelně popsat cíl projektu, vysvětlení cest vedoucích k realizaci a 

následnému užití výsledků, 

 uvedení problému v kontextu již existujících řešení, 

 rozpis jednotlivých fází projektu.[1] 

Základní informace vztahující se k obsahu a cílům projektu, které je nutné vypracovat 

a předložit k žádosti o dotaci: 

 cíl, oblast podpory a priorita, 

 název a místo projektu, 

 datum zahájení a ukončení projektu, 

 obsah projektu, 

 finanční částka, kterou požadujeme, 

 cílové skupiny, 

 hlavní cíle projektu a jejich zdůvodnění. [1] 

Projektové žádosti se podávají na základě tzv. výzev. Ty jsou uveřejňovány 

v různých časových intervalech a vyzývají žadatele k předložení projektových návrhů. 

Následuje jejich posouzení z hlediska přispění k naplnění cílů jednotlivých operačních 

programů. Vyhlášení výzev je v kompetenci řídícího orgánu příslušného programu, 

přičemž vyhlášení probíhá v tisku, ne na internetových stránkách.[1] 

 Operační programy mají přesně specifikované cíle s vymezením oblasti podpory a 

prioritních os. Z tohoto důvodu je pro žadatele velice důležité z daného programu vybrat tu 

správnou oblast podpory a prioritní osu, na kterou zaměří svůj projekt. Ten musí splňovat 

cíl daného programu, což je základní podmínka pro úspěšné čerpání finančních prostředků. 
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4 Analýza využití strukturální pomoci EU ve vybraném 

projektu 

Tato kapitola řeší problematiku podání žádosti a realizaci projektu s využitím 

strukturální pomoci EU. Projektem v kontextu fondů EU se rozumí konkrétní ucelený 

podrobně rozpracovaný projektový záměr, který je součástí projektové žádosti. Projekt 

v sobě zahrnuje soubor aktivit směřujících k dosažení předem stanoveného a jasně 

definovaného cíle a je limitován určitým časem a rozpočtem.[7] 

 Jestliže se rozhodneme žádat o dotaci z programu EU, musíme si nejprve ujasnit 

základní otázky týkající se projektu.  Projekt je nutné lokalizovat, definovat a promyslet si 

jeho financování. Během celého procesu plánování a řízení je potřeba řídit se přesným a 

jasně strukturovaným programem, který se nazývá projektový cyklus. Projektový cyklus se 

dělí na šest fází. 

 Identifikace a formulace záměru – počáteční myšlenka projektu, které 

předchází důkladná analýza situace. Je zapotřebí zjistit, zda je možné na daný 

projekt čerpat prostředky z EU. Výsledky této fáze jsou vstupy pro další fáze 

cyklu. 

 Příprava projektu a jeho formulace – návrh záměru je podrobně rozpracován, je 

zpracovaná finanční a institucionální analýza a dopady na životní prostředí. 

Určují se účastníci projektu a jeho management. Je nutné posoudit rozsah, 

rozpočet, aktivity, časový harmonogram, personální obsazení, propracovat 

všechny jeho oblasti a promyslet rizika a nástrahy. Účelem této fáze je potvrdit 

význam a proveditelnost projektu. Kvalitní plán je základním kamenem pro 

úspěšnou realizaci projektu. 

 Posouzení a schválení – v této fázi je projekt posuzován řídícím orgánem, který 

žádost o podporu přijímá. Projekt se hodnotí a analyzuje z hlediska formální a 

věcné přijatelnosti. Zkoumají se technické, ekonomické, finanční, sociální 

aspekty. V této fázi musí obě strany navázat fungující komunikaci, je důležité 

vyměňovat si potřebné informace. 
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 Vyjednávání a financování – ovlivňuje typ projektu a nástroj strukturální 

politiky. Vyjednává se rozpočet projektu a podepisuje se smlouva. V případě 

kladného posouzení je projekt schválen k financování. Jsou stanoveny 

podmínky čerpání a použití finančních prostředků, které je příjemce dotace 

povinen dodržet. 

 Implementace a monitoring – skutečná realizace projektu. Probíhá 

monitorování – kontrola projektu, zda je projekt realizován dle původního 

plánu. 

 Hodnocení – hodnocení a dopady projektu vzhledem k stanoveným cílům. 

Probíhá kontrola, zda byly cíle projektu dodrženy.[1] 

4.1 Administrace a řízení projektu 

Jako projektovou žádost označujeme formulář, který žadatel o finanční podporu vyplní 

a ve stanoveném termínu předloží zprostředkujícímu subjektu. Formulář projektové žádosti 

obsahuje zejména: 

 údaje o žadateli, 

 informace o projektu, 

 specifikaci nákladů projektu s rozdělením na náklady uznatelné a ostatní, 

 informace o financování projektu, 

 specifikaci uznatelných nákladů projektu dle rozpočtu, harmonogram realizace 

projektu, 

 soulad projektu s horizontálními prioritami EU (vliv na rovné příležitosti, 

životní prostředí, rozvoj informační gramotnosti a na vyvážený rozvoj 

regionů). 

Žádost je potřeba vyplnit řádně, úplně, přesně a pravdivě. Musí být předložena v českém 

jazyce, podepsána oprávněnou osobou a doplněna požadovanými přílohami. Čím pečlivěji 

a srozumitelněji je žádost vyplněna, tím větší jsou šance na schválení projektu. Termín 

odevzdání je stanoven ve výzvě k předkládání žádostí.[1] 
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4.2 Projektová žádost o dotaci  

Operační programy mají přesně specifikované cíle s vymezením oblasti podpory a 

prioritních os. Z tohoto důvodu bylo velice důležité z daného programu vybrat tu správnou 

oblast podpory a prioritní osu, na kterou bude projekt zaměřen. Dále musí splňovat cíl 

daného programu, což je jedna ze základních podmínek pro úspěšné čerpání finančních 

prostředků. 

Název operačního programu: ROP NUTS II Severozápad 

Název prioritní osy: 2-Integrovaná podpora místního rozvoje 

Název oblasti podpory: 2.2 -Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury 

Číslo výzvy: bude doplněno po vypsání výzvy 

Název výzvy: bude doplněno po vypsání výzvy k předkládání projektů pro tuto oblast 

podpory. 

Název projektu: Financování víceúčelového sportovního hřiště ve Lhenicích 

z evropských dotací 

Popis zamýšleného projektu: V této části je potřeba podrobně specifikovat a detailně 

popsat zamýšlený projekt.  

Předkládaný projekt je zaměřený na výstavbu víceúčelového sportovního hřiště pro 

sportovní a volnočasové aktivity. Projekt počítá s vybudováním areálu, který bude možno 

využívat pro širokou škálu sportů a sportovních her. Pro tyto účely uvažujeme o rozčlenění 

pozemku na několik částí. V jedné části bude vybudováno hřiště, v další plánujeme 

běžeckou plochu, kterou budou tvořit čtyři 100 metrové dráhy doplněné o nástupní a 

doběhové plochy. Ve třetí části je nutné vystavět objekt zázemí, který bude sloužit pro celé 

sportoviště. V tomto objektu plánujeme umístění dvou šaten, které budou vybaveny 

sociálním zařízením, dále zde bude vyčleněna místnost pro domácí – tzv. klubovna a 

skladové prostory pro umístění materiálu a technických prostředků pro zajištění údržby 

celého areálu. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na uložení sportovního nářadí a 

náčiní, pro které musíme počítat s vyčleněním určitého prostoru. 

V přílohách k žádosti je potřeba doložit i fotodokumentaci stávajícího stavu pozemku.  
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Žadatel:  Obec Bžany 

Bžany 50, Teplice 415 01 

IČ: 00266264 

ID obce:1734 

Příjmení a jméno kontaktní osoby: Hořčicová Ivana, starostka obce 

Telefon: 606713449 

Email: obecbzany@centrum.cz 

Dopady a místa realizace: Lhenice u Bžan, okres Teplice 415 01, Ústecký kraj. 

Pozemek se nachází na parcele č. 37/24 v katastrálním území Lhenice u Bžan. Pozemek je 

v osobním vlastnictví investora, kterým je obec Bžany. 

V příloze žádosti je nutné doložit katastrální mapu dotčeného území. 

Popis projektu: V této části se zdůvodňuje potřebnost projektu včetně popisu 

výchozího stavu. Výchozí stav s popisem je podrobně rozepsán v kapitole 2.2. Celkový 

náhled zamýšleného projektu je zpracován v kapitole 2.3. Zdůvodnění potřeby projektu je 

zaměřeno na zvýšení atraktivity obce a zkvalitnění života obyvatel obce zajištěním 

kvalitního sportovního vyžití. Projekt počítá s využitím pro širokou veřejnost, např. 

obyvatele přilehlých obcí, návštěvníky a turisty. V neposlední řadě dojde k vytvoření 

sportovního zázemí pro Sbor dobrovolných hasičů Lhenice a TJ Sokol Lysec. 

Je potřeba nastínit cíle projektu, což je v našem případě vybudování hřiště a jeho 

zázemí, zajištění adekvátních podmínek pro uživatele. Projekt přispěje k větší atraktivnosti 

lokality a současně dojde k její revitalizaci. Dojde ke zkvalitnění života obyvatel, neboť 

sportoviště bude v současné době jediné takovéto zařízení svého druhu v širokém okolí. 

Soulad s cíli programu prioritní osy a oblasti podpory - projekt naplňuje svým 

charakterem oblast podpory a hlavní cíl prioritní osy 2 – Integrovaná podpora místního 

rozvoje a s oblastí podpory 2.2 – Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury. Cíl spočívá 

v oživení a vyváženém rozvoji venkovských oblastí prostřednictvím realizace výstavby 

víceúčelového sportovního hřiště, které bude sloužit široké veřejnosti. Specifický cíl 

projektu je rozvoj a zkvalitnění infrastruktury, fyzického a kulturního prostředí. Globálním 

cílem je zvýšení kvality veřejné infrastruktury a kvality prostředí pro život. 

mailto:obecbzany@centrum.cz
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Popis aktivit v realizační fázi - Zde je nutné rozčlenit si jednotlivé fáze projektu do 

určitých celků v pořadí, jak budou následovat a navazovat na sebe: 

 analýza výchozího stavu, projednání záměru, 

 vytvoření projektového týmu, 

 výběr případných partnerů, uzavření smluv, 

 vypracování projektové dokumentace – výběr projektanta, 

 zajištění územního řízení a následně stavebního povolení, 

 zajištění financování projektu, 

 zpracování žádosti o dotaci – v případě schválení dotace budou následovat 

potřebná výběrová řízení na zhotovitele. 

Popis aktivit v realizační fázi projektu: 

 realizace výběrového řízení na zhotovitele stavby dle zákona č.137/2006 Sb. o 

veřejných zakázkách, 

 fyzická realizace projektu  - stavebních prací, 

 zajištění publicity projektu, 

 kolaudace stavby, 

 administrace projektu v souladu s pravidly poskytovatele dotace, 

 ukončení projektového řízení. 

Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu – 

V provozní fázi projektu je předpokládáno zapojení partnerů projektu, především se jedná 

o aktivity Sboru dobrovolných hasičů Lhenice a sportovního klubu Tělovýchovná jednota 

Sokol, kteří budou organizovat akce zaměřené na výchovu dětí a mládeže, sportovní 

soutěže dospělých v rámci Krušnohorské ligy. Projekt bude dále využíván obyvateli obce 

Bžany i širokou veřejností. Nadále bude realizovaná publicita projektu, dojde k instalaci 

pamětní desky. 

Připravenost projektu k realizaci – V současné době je zpracovaná projektová 

dokumentace pro stavební povolení. Jsou zajištěny veškeré vztahy související 

s majetkoprávním vypořádáním práv pozemku, jenž je realizací projektu dotčen. Pozemek 

je v osobním vlastnictví investora. Je potřeba získat všechna potřebná povolení, která 

musejí nabýt právní moci. Financování projektu je zajištěno v rozsahu povinné spoluúčasti 
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žadatele, kdy žadatel předpokládá, že k vlastní realizaci projektu může přistoupit pouze za 

předpokladu, že bude žádost o dotaci úspěšná. Zbývá ještě realizace výběrového řízení na 

zhotovitele stavby dle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. 

Vazba na jiné aktivity a projekty – Předložený projekt není podmíněn realizací 

jiného projektu. Obec Bžany má již zkušenosti s relevantními projekty, které jsou 

podrobněji uvedeny v části – zkušenosti žadatele. 

 Personální zajištění projektu: V této části je potřeba rozpracovat celý realizační 

tým, který se bude podílet na  zajištění funkčního chodu celého projektu.  

1. Vedoucí projektového týmu, kontrolní manager - Ivana Hořčicová, starostka obce 

Bžany, která má při přípravě projektu zajišťovat: 

 operativní řízení projektu, 

 kontrolu dodržování harmonogramu přípravných prací,  

 svolávání schůzek přípravného týmu,  

 zodpovědnost za výběrové řízení, koordinace příprav a týmu,  

 kontrola podkladů a smluv, odpovědnost za finanční toky,  

 výběr partnerů projektu a sepsání smluv, 

 informace orgánů o průběhu projektu. 

V případě realizace projektu bude mít zodpovědnost za monitoring projektu i týmu, 

kontrolu dodržování harmonogramu a rozpočtu, zodpovědnost za kolaudaci. V následující 

fázi udržitelnosti projektu bude mít na starosti zajištění chodu a financování údržby 

z realizovaného projektu. To znamená řešení případných vad v rámci záruční lhůty, 

realizace údržby a oprav. 

Obec Bžany zastoupená starostkou obce Ivanou Hořčicovou má již zkušenosti 

s realizací a organizováním projektů ve správě obce. Obec realizovala projekt financovaný 

z rozpočtu ministerstva pro místní rozvoj „Oprava mostku přes řeku Bílinu Bžany-Lysec“ 

v celkové hodnotě 1 277 288,00 Kč. Má zkušenosti s projekty financovanými z Ústeckého 

kraje – Program obnovy venkova, jednalo se o dva úspěšné projekty „Rekonstrukce 

veřejného osvětlení Bžany a Hradiště“ v roce 2006, realizace byla za 1 891 000,00 Kč a 

„Přístavba kuchyně mateřské školy Bžany, Hradiště 46“ v roce 2006 v celkové částce 

1 219 240,00 Kč. 
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2. Manager projektu – František Preiss, místostarosta obce Bžany, který má při realizaci 

projektu zajišťovat vypracování odborných podkladů, které vyžaduje regionální 

operační program NUTS II Severozápad: 

 logický rámec,  

 analýza výchozího stavu,  

 vliv projektu na horizontální témata,  

 udržitelnost projektu,  

 cash-flow,  

 analýza rizik,  

 zpracování při zadávání veřejných zakázek dle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách,  

 zpracování doplňujících informací k žádosti. 

V případě realizace projektu má člen za úkol dohlížet na monitoring projektu dle 

podmínek Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. Zajišťuje publicitu, 

má zodpovědnost za dodržování časového harmonogramu a finančního krytí. 

Ve fázi udržitelnosti projektu je zapojen jako odborný poradce ve věci projektových 

řízení, to znamená, že zpracovává potřebné zprávy a vyjádření, asistuje pro případné 

kontrolní jednání a rovněž dbá na dodržení veškerých legislativních postupů spojených 

s čerpáním dotací a to po celou dobu udržitelnosti projektu.  

Místostarosta obce je blízkým spolupracovníkem starostky obce. V rámci svého 

pracovního zařazení se podílel na realizaci všech výše zmiňovaných projektů 

spolufinancovaných z prostředků Ústeckého kraje a Ministerstva pro místní rozvoj. 

V současnosti je v týmu několik členů, z nichž jsem zde uvedla nejdůležitější dva, 

předpokládám však, že pro finální verzi žádosti nebude toto číslo konečné, na projektu se 

bude podílet také finanční manager, technický manager, asistent přípravy a partneři 

projektu. Vše bude záležet na vývoji projektu a jeho aktuální potřebě. 

Charakteristika žadatele: Obec Bžany, zastoupená obecním úřadem ve Bžanech, 

který sídlí na adrese Bžany 50, Teplice 41501, okres Teplice, Ústecký kraj. Statutárním 

zástupcem je starostka obce Ivana Hořčicová. Bžany jsou nejstarší částí obce, pod kterou 

dále spadá ještě dalších sedm místních částí. (Bukovice, Hradiště, Lhenice, Mošnov, 
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Lysec, Lbín a Pytlíkov). Rozloha obce je 1100 ha a v současné době na jejím území žije 

825 obyvatel.  

Zkušenosti žadatele: Pro žadatele je výhodou, pokud již v minulosti žádal o dotace na 

určitý projekt a došlo k jeho úspěšné realizaci. Obec Bžany úspěšně realizovala následující 

projekty: 

 projekt financovaný z rozpočtu ministerstva pro místní rozvoj „Oprava mostku 

přes řeku Bílinu Bžany-Lysec“ v celkové hodnotě 1 277 288,00 Kč.  

 projekt financovaný z Ústeckého kraje – Program obnovy venkova 

„Rekonstrukce veřejného osvětlení Bžany a Hradiště“ v roce 2006 realizace za 

1 891 000,00 Kč, 

 projekt financovaný z Ústeckého kraje – Program obnovy venkova „Přístavba 

kuchyně mateřské školy Bžany, Hradiště 46“ v roce 2006 v celkové částce 

1 219 240,00 Kč. 

Partner projektu: Čím více partnerů bude do projektu zapojeno, tím bude větší 

využití projektu, více lidí dostane díky realizaci pracovní příležitost, což je při posuzování 

žádosti o dotaci vnímáno velice kladně. 

Partnery projektu, se kterými se v současnosti počítá, jsou: 

 Mikroregion SVORNOST – zájmové sdružení právnických osob – obcí, existujících 

již 10 let. Sdružení se podílí na rozvoji obcí a celého regionu, má zkušenosti s pořádáním 

společenských a kulturních akcí pořádaných v rámci celého regionu. Předpokládáme 

zapojení partnera v provozní fázi projektu. Zejména se bude jednat o spolupráci při 

pořádání akcí zaměřených na environmentální výchovu a dále při organizaci zájmových 

aktivit Mikroregionu SVORNOST. Sídlo partnera je Zámek 1, obec Světec, okres Teplice 

41753, Ústecký kraj. 

Sbor dobrovolných hasičů ve Lhenicích – zájmové sdružení... Činnost sboru byla 

zaměřena na požární prevenci a na společenskou a brigádní činnost. Ke společenské 

činnosti patří pořádání hasičských plesů, tanečních zábav, stavění a kácení máje, pořádání 

zájezdů, pořádání akcí pro děti. V rámci brigádní činnosti v obci Lhenice byla provedena 

rekonstrukce požární nádrže, rozšíření prostoru hasičské zbrojnice o klubovnu, vybudování 

nového sportovního hřiště. V roce 2007 oslavil Sbor dobrovolných hasičů ve Lhenicích  
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70. výročí od svého založení. V posledním desetiletí je činnost sboru zaměřena na 

vylepšování technického vybavení, budování sportovního zázemí, na činnost s mládeží. 

Veškeré tyto aktivity je možné realizovat díky podpoře Obce Bžany a za přispění mnoha 

sponzorů. 

Obec Bžany má k dispozici zásahovou jednotku, která je připravena zasahovat při 

požárech a živelných pohromách.[8] Sídlo partnera je Lhenice 2, obec Bžany, okres 

Teplice 415 01, Ústecký kraj. 

Tělovýchovná jednota Sokol – zájmové sdružení, které zajišťuje sportovní a 

tělovýchovné aktivity. Sídlo partnera je Lbín 40, Obec Bžany, okres Teplice 415 01, 

Ústecký kraj. 

Harmonogram projektu: Projekt bude realizován jako jednoetapový. V rámci této 

etapy proběhne realizace celého projektu a povinná publicita. Podrobný rozpis 

jednotlivých činností je uveden v kapitole popis projektu. Předpokládaná doba trvání 

projektu je 20 měsíců. 

Hodnoty indikátorů: Hodnoty indikátorů jsou podrobně uvedeny v tabulce č.3. 

Tabulka č.3: Hodnoty indikátorů 

Název indikátoru Výchozí 

hodnota 

Plánovaná 

hodnota 

Rozdíl Měrná 

jednotka 

Počet partnerů 0,00 3,00 3,00 počet 

Plocha revitalizovaného 

území ve venkovských 

oblastech 

0,00 0,17 0,17 ha 

Plocha revitalizovaných 

objektů zájmové a 

volnočasové povahy 

0,00 168 168 m
2 

Zdroj: [Obecní úřad Bžany] 

Rozpočet projektu: Příjmy obce jsou především tvořeny z rozdělení daní ze státního 

rozpočtu. Rozpočet obce je tvořen jako vyrovnaný. Na základě podmínek ROP NUTS II 

Severozápad musí žadatel disponovat určitou částkou finančních prostředků, bývá 

pravidlem minimálně 15% žádané částky. Žadatel by měl mít finanční rezervy, aby v 
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případě snížení dotace nebyl projekt ohrožen nebo zrušen. Velikost dotace může činit až 

85% způsobilých výdajů z celkové částky projektu. Předfinancování vlastního podílu a 

úroků z úvěru zajistí obec ze svého rozpočtu.  

Přehled rozpočtů obce v posledních třech letech: 

 rozpočet pro rok 2010 byl schvalován jako schodkový, s tím že schodek, který 

byl ve výši 4 360,7 tisíc Kč, bude hrazen z finančních rezerv minulých let.  

Příjmová část: 6 730,3 tisíc Kč 

Výdajová část: 11 091 tisíc Kč 

 rozpočet pro rok 2011 byl schvalován jako přebytkový. 

Příjmová část: 9 303,8 tisíc Kč 

Výdajová část: 8 312 tisíc Kč 

 rozpočet pro rok 2012 byl schvalován jako schodkový, s tím, že schodek ve 

výši 2113,4 tisíc Kč, bude hrazen z finančních rezerv minulých let. 

Příjmová část: 10 105,6 tisíc Kč 

Výdajová část 12 219 tisíc Kč 

Předfinancování finanční částky ve výši dotace se bude řešit pomocí překlenovacího 

úvěru.  

Přehled financování: Na základě studie, kterou si nechala obec zpracovat, jsou 

celkové výdaje projektu stanoveny na částku 12 083 268,00 Kč. Tato částka se dělí na 

způsobilé výdaje ve výši 11 618 527,00 Kč a nezpůsobilé výdaje ve výši 464 741,00 Kč.  

Finanční plán: V této části je potřeba rozpracovat pořadí žádosti o platbu. Vzhledem 

k tomu, že tento projekt je jednoetapový, bude podána pouze jedna žádost o platbu. 

Prioritní téma: rozvoj kulturní infrastruktury. 

Výběrová řízení: V této části budou specifikovaná všechna výběrová řízení potřebná 

k realizaci projektu. Jedná se zejména o výběrové řízení (VŘ) na dodavatele stavby, 

technický dozor, zpracovatele zadávací a prováděcí dokumentace. 

Horizontální témata: Zde je nutné doložit, zda nemá projekt negativní vliv na 

udržitelný rozvoj a že projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti. Tento projekt má 

pozitivní dopad, neboť cílem projektu je zhodnocení území vybudováním nových možností 

pro využívání stávajícího nevyužitého území. Veškeré úpravy a postupy budou realizované 
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s ohledem na životní prostředí. Z hlediska posouzení vlivu na rovné příležitosti je projekt 

neutrální, neboť jeho realizací nedochází k žádnému ovlivnění příležitostí cílových skupin, 

ani nedochází k ovlivnění příležitostí v rámci rovnoprávnosti mužů a žen. Projekt přispěje 

především k rozvoji zájmových sdružení. 

Rovné příležitosti: Projekty s pozitivním dopadem na rovné příležitosti jsou ty, u 

nichž sice rovné příležitosti nejsou jejich hlavní náplní, ale podílí se na odstraňování 

nerovností. Například zohledňují odlišné potřeby mužů a žen, etnických minorit, zdravotně 

postižených při definování cílů projektu vzdělávání, pracovní a rodinné struktury. Publicita 

projektu bude nastavena tak, aby v každém případě oslovila širokou veřejnost, přičemž 

zachovává princip rovných příležitostí a rovněž respektuje specifické potřeby cílových 

skupin zaměřených v rámci spolupráce s partnery projektu – SDH Lhenice a TJ Sokol. 

Veřejné zahájení a ukončení projektu, dále pak stálá vysvětlující pamětní deska, uveřejnění 

v médiích prostřednictvím tiskových zpráv jednoznačně reflektují princip rovných 

příležitostí. 

Projekt je řešen tak, aby umožňoval bezbariérový přístup. Dílčí cíle projektu přispívají 

k rovným příležitostem ve smyslu dostupnosti nabízených služeb všem cílovým skupinám 

bez rozdílu jejich sociálního prostředí. Použití služeb nebude záviset na finanční 

dostupnosti. Obecně lze předložený projekt chápat jako projekt s neutrálním dopadem na 

rovné příležitosti, avšak vliv na rovné příležitosti lze spatřovat v tom smyslu, že realizací 

projektu dojde k podpoře zájmových aktivit rodin s dětmi. 

Publicita: Tato část rozpracovává způsoby, jakými bude zajištěna povinná publicita 

projektu. V našem případě se bude jednat o tato opatření: 

Internetové stránky – Obec provede uveřejnění aktuálních informací o stavu a realizaci 

projektu na svých webových stránkách. 

Stálá pamětní deska – Po realizaci bude na místě osazena stálá pamětní deska, jež bude 

obsahovat informace v souladu s pravidly publicity poskytovatele dotace. 

Zvláštní tiskové a mediální zprávy – Obec Bžany provede uveřejnění informací o 

veřejném zahájení a následně o zakončení realizace projektu v místních regionálních 

médiích. 
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Velkoplošný reklamní billboard – Před zahájením realizace projektu bude na pozemku 

umístěn velkoplošný billboard, který zde bude po celou dobu realizace. 

Oznámení na specifických internetových stránkách – Obec Bžany zajistí zveřejnění 

informací o realizovaném projektu i na specifických internetových stránkách a to na 

stránkách partnerů projektu, ale i na webových stránkách informujících o poskytnutých 

podporách v rámci fondů EU. 

Přílohy projektu – čestné prohlášení: Závěr žádosti tvoří tyto dvě kapitoly, ve 

kterých jsou všechny potřebné podklady, například pro ekonomické hodnocení projektu 

doklady o právní subjektivitě žadatele, projektová dokumentace a stanoviska příslušných 

úřadů. 

4.3 Projektový záměr 

  Hlavním cílem projektu je využití stávajícího potenciálu, jenž je v obci Bžany 

nevyužitý a tím zlepšit podmínky pro intenzivnější a pravidelné využití daného území. 

Realizací projektu dojde k zajištění adekvátních podmínek pro příznivé životní prostředí, 

pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území tak, aby bylo 

dosaženo obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. 

Projekt vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, především se 

jedná o soustavné a komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání území. 

Cílem projektu je chránit a rozvíjet přírodní, kulturní, civilizační hodnoty území a chránit 

krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti a 

určovat podmínky pro hospodárné využití zastavěného území. 

Mým záměrem je výstavba víceúčelového veřejného sportovního hřiště a ostatních 

ploch pro volnočasové aktivity, což je v souladu s hlavním cílem prioritní osy spočívajícím 

v oživení a vyváženému rozvoji venkovských oblastí a jejich komunit prostřednictvím 

realizace cílených integrovaných projektů, které vycházejí přímo z místní poptávky. Cílové 

skupiny obyvatelstva, o které se daný projekt opírá, jsou lidé každého věku (děti školního i 

předškolního věku, dorost, dospělí, lidé v předdůchodovém věku i lidé důchodového věku, 

pokud jim to zdravotní stav umožňuje), lidé bydlící v dané oblasti, místní občané, 

obyvatelé ze sousedních vesnic a obcí, široká veřejnost z okresu Teplice i Ústeckého kraje. 

Primární cílovou skupinou jsou zájmové skupiny vyvíjející činnost ve smyslu 
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volnočasových sportovních aktivit – SDH Lhenice a TJ Sokol. Díky úpravám dojde 

k vytvoření bezpečného prostoru, který nabídne možnost konání sportovních akcí.  

Sekundární cílovou skupinou jsou turisticky aktivní občané ČR. 

Výstup projektu má jednoznačně vliv na zlepšení životního prostředí a to díky zvýšení 

hodnoty území z hlediska estetického a funkčního využití prostranství. Výstupy projektu 

tak nabízejí široké spektrum uspokojování veřejných zájmů na daném území, čímž dochází 

k naplnění cílů udržitelného rozvoje nejen venkovských oblastí. 
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5 Závěr 

Vzhledem k tomu, že jsem od roku 1999 členkou sboru dobrovolných hasičů ve 

Lhenicích, vnímám zpracování a realizaci předkládaného projektu jako prioritní záležitost 

a proto bych se ráda všemi dostupnými prostředky a možnostmi, které Evropská unie 

nabízí, podílela na úspěšné realizaci celého projektu. V průběhu zpracování této bakalářské 

práce jsem studiem odborné literatury a konzultací se skupinou lidí zabývající se podobnou 

problematikou získala potřebné vědomosti, které mohu nyní využít. 

  Práce je rozdělena na tři hlavní kapitoly. První kapitola charakterizuje vybraný 

projekt. Popisuje současný stav, v jakém se pozemek nachází a proces předpokládané 

realizace výstavby víceúčelového sportovního hřiště. 

Druhá kapitola se zabývá strukturálními fondy a jejich rozdělením. Představuje systém 

financování projektů ze strukturálních fondů, jaké jsou cíle programovacího období 2007 – 

2013, o jaké principy a nástroje se regionální politika opírá. Podrobněji se zabývám 

možnostmi získání dotací, jaké jsou potřebné dokumenty, podklady a v neposlední řadě 

také podmínky, které Evropská unie pro získání dotace určuje. 

Ve třetí kapitole analyzuji využití strukturálních fondů, řeším problematiku podání 

žádosti a předkládám zpracovanou projektovou žádost. Jedná se o proces, který začíná 

sepsáním žádosti, včetně celého a podrobného plánu projektu. Pokud je projektový záměr 

schválen, může dojít ke skutečné realizaci projektu. Konečnou fází celého procesu je 

vyhodnocení projektu jako celku, jeho realizace, dopady na životní prostředí a splnění 

stanovených cílů projektu. 

V závěrečné kapitole mé bakalářské práce je podrobně rozpracován projektový záměr, 

jehož cílem je získání finančních prostředků z Evropské unie na výstavbu víceúčelového 

sportovního hřiště ve Lhenicích. Podklady z této bakalářské práce lze použít při podání 

žádosti o dotaci.   

V rámci zpracování této bakalářské práce jsem získala přehled o Operačních 

programech a oblastech podpory. Zorientovala jsem se v základních dokumentech 

jednotlivých programů. Jsem schopna posoudit, zda můj projektový záměr má šanci na 

získání podpory a pevně věřím v jeho uskutečnění. Současně jsem získala povědomí o tom, 

co příprava projektu a žádosti o financování ze Strukturálních fondů EU vyžaduje. 
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Realizace projektů financovaných ze Strukturálních fondů klade velký důraz na dodržování 

pravidel a podmínek administrace stanovených pro jednotlivé programy. Povinností 

příjemce dotace je realizovat projekt v souladu s těmito pravidly a řídit projekt tak, aby 

byly naplněny cíle projektu a programu.  

Při zpracování žádosti budu prioritně spolupracovat s obecním úřadem Bžany a 

s partnery projektu, kteří mi pomohou se zpracováním potřebných podkladů a následnou 

realizací projektu. Celý proces vedoucí k získání dotace vnímám jako komplikovaný a 

poměrně složitý. Je potřeba doložit vyjádření všech dotčených institucí, jejichž souhlas je 

nedílnou součástí každé žádosti.   

V současné chvíli nejsou v operačním programu regionu soudržnosti NUTS II 

Severozápad pro období 2007-2013, s prioritní osou 2 – Integrovaná podpora místního 

rozvoje a s oblastí podpory 2.2 – Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury finanční 

prostředky. Tato situace by se mohla během roku 2012 změnit. V případě, že by došlo ke 

změně a byla uveřejněna výzva k podání žádosti, mohou být podklady z mé bakalářské 

práce použity pro zahájení projektového řízení. 
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