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Přetrvávají v EU zásadní ekonomické rozdíly? 
HDP na hlavu v % evropského průměru

� Dvacet nejchudších 
regionů 27členné EU 
leží v Bulharsku, 
Rumunsku, Polsku a 
Maďarsku 

� Nejbohatším oblastem 
dominují regiony z 
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≥≥≥≥ 125
dominují regiony z 
Německa, 
Nizozemska, Británie či 
Dánska (nejbohatší je 
vnitřní Londýn s 334 
PPS). 

� Praha je pátý 
nejbohatší region EU 
podle HDP na osobu 
(172 PPS)
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Budou v EU i nadále velké ekonomické rozdíly? 
HDP na hlavu v % evropského pr ůměru

4

≥≥≥≥ 125



Oblast závazků Mld EUR %

1a. Konkurenceschopnost (výzkum, inovace) 72.1 8,4%

1b. Koheze (regionální politika) 307.6 35,7%

2. Přírodní zdroje

(CAP, rozvoj venkova, životní prostředí)

371.2 43,1%

Vynakládá EU peníze na snižování rozdílů? 
Finanční perspektiva 2007-2013
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(CAP, rozvoj venkova, životní prostředí)

3. Občanství, svoboda, bezpečnost, právo

(vnitřní politiky, migrace, azyl, veřejné zdraví)

10.3 1,2%

4. EU jako globální partner (humanitární a rozvojová 
pomoc)

50.0 5,8%

5. Administrativní výdaje 50.3 5,8%

6. Kompenzace (Bulharsku a Rumunsku) 0.8 0,1%

Celkové závazky 862.4 100

V % EU-27 HND (GNI) 1.045%



Kam mí ří evropské peníze?
Výdaje EU v ČR

Rok 2011



Kolik p řispíváme do EU?
Příjmy EU z ČR

Rok 2011



Příspěvky do EU a státní 
rozpo čet



Životní prot ředí
Doprava

Zaměstnanost

Evropský regionální rozvojový fond 
a kohezní fond (€271 miliard)

Evropský sociální fond (€76 miliard)

Kam evropské peníze v EU směřují? 
Tématické zaměření alokací EFRR a ESF
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Výzkum a inovace

Doprava

Informa ční spole čnost
Sociální infrastruktura
Energetika

Cestivní ruch
Kultura
Institucionální kapacita

Lidské zdroje

Adaptabilita pracovník ů a firem
Sociální inkluze
Budování kapacit
Technická pomoc



Kam nyní evropské peníze směřují v ČR? 
Struktura operačních programů
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Do jakých míst evropské peníze směřují?
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Jak se da ří evropské 
prost ředky čerpat?
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Podíly p říjemců na objemu 
schválených prost ředků

� Stát a jeho instituce - 41 %
� Obce, města a jejich organizace - 26 %
� Podnikatelské subjekty - 18 %
� Kraje - 13 %
� Ostatní - 2 %
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� Ostatní - 2 %



Jaké jsou zkušenosti s 
evropskými fondy? 

• Administrativa je příliš složitá

• Pravidla pro předkládání žádostí o dotaci jsou nesrozumitelné, nejasné a
nejednoznačné

• Projektové řízení je náročné, nutnost využívání externích firem

• Počet operačních programů je nadbytečně velký, neexistuje jedno
informační místo

• Existují velké problémy s výběrovými řízeními, hodnocení nejsou
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• Existují velké problémy s výběrovými řízeními, hodnocení nejsou
transparentní

• Důraz je často kladen na samotné čerpání, nikoliv na kvalitu a smysluplnost
vybraných projektů

• Flexibilita systému čerpání prostředků je nízká (doby proplacení faktur jsou
příliš dlouhé)

• Míra spolufinancování je často příliš vysoká

• Zapojení místních samospráv není plně dostatečné, malé obce mají jiná
pravidla než ostatní místní samosprávy (DPH v POV)

• Nástroje finanční inženýrství (Jessica) jsou v zásadě nepochopeny

• …



Priority m ěst
Dominují pot řeby v řešení dopravní infrastruktury

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Zkvalitnění zásobování pitnou vodou

Čištění odpadních vod

Veřejná čistota, třídění a likvidace odpadů

Správa veřejné zeleně, parkové úpravy

Správa městských komunikací

Úpravy veřejného prostranství a chodníků

Modernizace veřejné dopravy a parkování

Veřejné osvětlení
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Veřejné osvětlení

Zateplování veřejných budov

Modernizace úřadu a městské správy

Podpora podnikání

Podpora vědy a výzkumu

Podpora cestovního ruchu

Péče o památky

Zkvalitnění bydlení

Základní školství a mateřské školství

Sociální oblast (dávky a služby)

Zdravotnictví

Rozvoj kultury

Rozvoj sportu

Zvýšení veřejného pořádku a bezpečnost
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Priority venkova
Komunikace a infrastruktura životního prostředí

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Zkvalitnění zásobování pitnou vodou 

Čištění odpadních vod 

Veřejná čistota, třídění a likvidace odpadů 

Správa veřejné zeleně, výsadba stromů

Ochrana proti povodním, zvyšování retence

Regenerace vodních ploch a toků 

Správa obecních komunikací 

Úpravy veřejného prostranství a chodníků 

Veřejná doprava 
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Veřejné osvětlení

Zateplování veřejných budov

Využití obnovitelných zdrojů energie na venkově

Zlepšení služeb obecní správy

Podpora podnikání na venkově 

Podpora tvůrčích odvětví

Podpora cestovního ruchu

Péče o památky

Zkvalitnění bydlení 

Nové plochy pro bydlení

Základní školství a mateřské školství 

Sociální oblast 

Zdravotnictví

Rozvoj kultury

Rozvoj sportu

Zvýšení veřejného pořádku a bezpečnost 
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Co je t řeba změnit?

• Zjednodušit administrativu při rozdělování strukturálních fondů a zrychlit 
projektový cyklus (včetně možnosti limitek pro samosprávy)

• Snížit počet operačních programů, centralizovat jejich řízení

• Podporovat integrovaná řešení (subdelegace, integrované plánování, 
meziobecní spolupráce apod.)

• Koncentrovat podporu jen na několik témat, kde je situace nejpalčivější 
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• Koncentrovat podporu jen na několik témat, kde je situace nejpalčivější 
tak, aby došlo ke skokové změně (např. dostavba dálnic)

• Otevřít kontinuální výzvy pro předkládání projektů

• Diferenciovat intenzitu podpory (nastavit různé míry spolufinancování a 
dosáhnout tak pákového efektu)

• Zavést dvoustupňové hodnocení stavebně investičních projektů

• Sjednotit pravidla u všech projektů, operačních programů a fondů

• Sjednotit kontrolní činnost

• …



Kde se nyní nacházíme?

5. Zpráva
o ekonomické,

sociální
a územní

soudržnosti  
a veřejné 
konzultaci

Dohoda 
o víceletém 

finančním rámci 
a přijetí nového 

legislativního
balíčku

Vstup
v platnost 

a přijetí
programů

Společný
strategický 

rámec

Návrhy 
ohledně politiky

soudržnosti
2014-2020

Návrh
Komise na 

víceletý
finanční
rámec
(VFR)

Přijetí 
strategie

Evropa 2020

EU

2014Listopad
2010

2013I/2012Říjen
2011

Červen
2011

Březen
2010

konzultaci
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Realizace 
operačních 
programů

Příprava 
dohody 

o 
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a  
operačních 
programů

Národní 
rozvojové 

priority 
pro 

zaměření 
budoucí 
politiky

soudržnosti

Tematické 
okruhy

Vymezení 
budoucích 
operačních 
programů



Schéma přípravy programovacího 
období



O čem jednáme v Bruselu?

Výbor REGI

• Obecná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj 
venkova a Evropském námořním a rybářském fondu

• Evropský fond pro regionální rozvoj

• Fond soudržnosti• Fond soudržnosti

• Evropská územní spolupráce

• Evropské seskupení pro územní spolupráci

Výbor EMPL

• Evropský sociální fond

• Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci

• Program Evropské unie pro sociální změny a inovace

+ Víceletý finanční rámec



Kdo v EP o KP rozhoduje? 
Platformy pro diskusi a jejich klíčoví aktéři

Evropská 
komise

Evropský 

EMPL

AGRI

Pracovní skupina 

Rada 
ministrů

Evropský 
parlament

REGI

BUDG

SURE

Koordinátoři 
politických 

frakcí

Pracovní skupina 
pro budoucnost 
kohezní politiky

Předsedkyně 
výboru

Intergroups (Urban, …)



3 kategorie
region ů

< 75 % 
průměru v EUHDP na obyvatele*

*index EU27=100

75-90 % > 90 %
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Jak bude financování rozděleno?



Nabídka tematických cílů EU

• Výzkum a inovace

• Informační a komunikační technologie

• Konkurenceschopnost malých a středně velkých podniků (SME) 

• Přechod k nízkouhlíkové ekonomice

• Přizpůsobení se klimatickým změnám, řízení rizik a předcházení rizikům• Přizpůsobení se klimatickým změnám, řízení rizik a předcházení rizikům

• Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

• Udržitelná doprava a odstraňování problémů v klíčových síťových infrastrukturách

• Zaměstnanost a podpora mobility pracovních sil

• Sociální začlenění a boj proti chudobě

• Vzdělávání, dovednosti a celoživotní vzdělávání

• Budování institucionálních kapacit a efektivní práce orgánů veřejné správy



60% 20%

6%

Koncentrování prostředků pro 
maximální účinek

Výzkum a inovace
Úspory energií a obnovitelné 
zdroje energie

Konkurenceschopnost malých 
a středně velkých podniků

Soust ředění investic Evropského fondu pro regionální rozvoj

Méně rozvinuté regiony
Více rozvinuté a

přechodové regiony

60% 20%
44%

Flexibilita - různé regiony mají různé potřeby
Zvláštní režim pro bývalé „konvergenční“ regiony



Zjednodušení

Společná pravidla - fondy v rámci společného strategického rámce

• Politika soudržnosti, rozvoj venkova, námořní a rybářská politika

Možnost programů financovaných z více fondů

• Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), ESF a fond soudržnosti

Zjednodušený systém doručení

• Sjednocená pravidla pro způsobilost a dobu trvání 

• Častější využívání zjednodušených nákladů

• Propojení plateb s výsledky

• e-soudržnost: posílené jediné kontaktní místo pro přijímající země

• Úměrný přístup ke kontrole



Posilování územní soudržnosti

Zaměření na udržitelný rozvoj měst

• Minimálně 5 % prostředků fondu EFRR

Vytvoření platformy pro městský rozvoj

• Spolupráce měst a sdílení zkušeností v oblasti městských politik• Spolupráce měst a sdílení zkušeností v oblasti městských politik

Inovativní kroky pro udržitelný rozvoj měst

• Maximálně 0,2 % ročního financování

Oblasti se specifickými přírodními a demografickými rysy

• Mimořádné dotace pro odlehlé a řídce obydlené regiony



Schéma přípravy národních dokumentů 2014 - 2020



Rozvojové priority ČR pro budoucnost



Navržené operační programy ČR 
pro budoucnost

• OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

• OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

• OP Doprava

• OP Životní prostředí• OP Životní prostředí

• OP Zaměstnanost

• Integrovaný regionální operační program

• OP Praha - pól růstu ČR

• OP Technická pomoc



Závěr

Eurokancelá ř
• Vančurovo náměstí 663

Hradec Králové
500 02 

• Tel.: +420 602 138 114
• E-mail: info@vlasak.net
• http://www.vlasak.eu
• http://www.facebook.com/

o.vlasak

Děkuji Vám za pozornost a těším se na diskusi!


