
blíží se nám tradiční výjezdní zasedání, 
které se tentokráte bude konat začát-
kem června na Třebíčsku. Stejně jako 
v minulých letech vychází před vý-
jezdním zasedáním nové číslo našeho 
občasníku, určené převážně pro vás. 
Nacházíme se v přechodovém období 
mezi dvěma programovacími období-
mi, a tak nás na jedné straně zaměstná-
vá mohutný finiš stávajících programů, 
a na straně druhé už se samozřejmě 
připravujeme na období nové. Pokud 
jde o stávající období, na konci červ-
na budou současně ukončeny tři nové 
výzvy v programu IOP, což s sebou 
nese administraci nových projektových 
žádostí, zejména ve výzvě na technolo-
gická centra obcí, kde se může jednat 
až o dvě stě nových projektů. Dalších 
asi osmdesát projektů nás pak čeká 
také v Integrovaných plánech rozvoje 
měst. V pokročilé fázi administrace 
programů nás ale samozřejmě neče-
kají jen nové projektové žádosti, ale 
také kontrola zadávacích dokumentací 

a tendrů (pro letošní rok se předběž-
ně počítá s kontrolou kolem tisícovky 
zakázek) a žádostí o platbu. Největší 
nápor je stejně jako loni predikován na 
prázdninové měsíce, nejvíce žádostí 
o platbu, přes sto padesát, by mělo na 
CRR dorazit v červenci. A o nic méně 
práce nás nečeká ani v operačním 
programu Technická pomoc, kde letos 
přibylo sto osmdesát nových projektů 
místních akčních skupin, ani v progra-
mech spadajících do Cíle 3.

Současně se ale musíme věnovat 
i přípravám nového období. Stále pro-
bíhají diskuze o podobě implementač-
ní struktury nového programu IROP 
a o roli CRR v ní. To totiž ovlivňuje řadu 
dalších parametrů, od počtu projekto-
vých a finančních manažerů na centrá-
le a pobočkách, přes velikost podpůr-
ného personálu, zajištění potřebné IT 
techniky a licencí, lokaci jednotlivých 
pracovišť až po rozpočet organizace 
na nejbližší roky. A nemohu nezmínit 
ani organizační změny na ministerstvu 
pro místní rozvoj, kde již nespadáme 
pod odbor rozpočtu, ale nově do sek-
ce evropských programů, kterou vede 

Vážení kolegové,

Občasník Centra pro regionální rozvoj České republiky
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náměstkyně Ing. Klára Dostálová. Vý-
hodou nové struktury je, že do sekce 
spadají odbory řídicího orgánu OPTP, 
řízení operačních programů, evropské 
územní spolupráce a rozvoje a strate-
gie regionální politiky, a tedy celá čin-
nost CRR je paralelně na straně minis-
terstva koncentrována do jedné sekce. 
Díky pravidelným týdenním poradám 
vedeným přímo náměstkyní ministryně 
jsme tak v užším kontaktu s naším zři-
zovatelem, což obousměrně usnadňu-
je komunikaci a tok informací.  

Dovolte mi, abych vám závěrem 
všem poděkovala za vaši práci v uply-
nulém roce, díky níž si CRR i nadále 
drží nejlepší pozici mezi zprostředkují-
cími subjekty IOP ve vztahu k poměru 
cena/výkon. Vzhledem k objemu prá-
ce zejména v měsíci červenci nás i letos 
čekají prázdniny spíše pracovní než od-
počinkové, věřím ale, že se stejně jako 
loni s touto výzvou vypořádáme bez 
větších problémů. 

Vaše Markéta Reedová
Generální ředitelka CRR ČR

Soutěž: Dejte hlas českým památkám

Soutěžte na: www.kvalitazivota.eu/soutez
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P řípravy programovacího ob-
dobí 2014-2020 jsou v plném 

proudu. Na jednání vlády 9. dubna 
byla schválena konečná česká po-
doba Dohody o partnerství, která 
byla následně odeslána Evropské 
komisi. Tím bylo zahájeno formální 
vyjednávání o struktuře evropských 
fondů pro následující roky.

Česká republika si v Dohodě vy-
definovala hlavní oblasti, k jejichž 
rozvoji má v příštích letech pomo-
ci podpora z evropských fondů: 
zaměstnanost, vzdělávání, výzkum 
a inovace, konkurenceschopnost 
podniků, udržitelná infrastruktura, 
efektivní veřejná správa, boj proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení, 
ochrana životního prostředí. Na 
zpracování dohody se kromě mini-
sterstva pro místní rozvoj jako ga-
ranta podílela i další ministerstva, 
kraje, města, průmyslové svazy, 
odbory či neziskové organizace. 
Zapracovány byly také připomínky 
Evropské komise z neformálních 
jednání probíhajících v posledním 
půlroce. Jednání o finální podobě 
dokumentu budou probíhat celé 
léto, schvalovací proces by měl být 
dokončen pravděpodobně v říjnu. 
Jednání s Evropskou komisí jistě 
budou složitá, protože pohled na 
investiční priority se částečně mezi 
oběma stranami liší. Evropská ko-
mise obecně pro nové období vy-
členila méně prostředků na velké 
infrastrukturní, zejména dopravní 
projekty, což se setkalo s kritikou 
v nových členských zemích. Zde 
totiž stav infrastruktury zdaleka 
nedosahuje parametrů západní Ev-
ropy, a tak pokračování těchto pro-
jektů i v novém období je pro ně 
zásadní. Evropská komise souhlasí 
s podporou dopravních staveb, jež 
jsou součástí celoevropských sil-

ničních a železničních dopravních 
sítí TEN-T, již méně ale souhlasí 
s investicemi do silnic nižších tříd, 
přitom pro rozvoj našich regionů 
je nepochybně důležitá i kvalit-
ní regionální dopravní struktura. 
Jednat se bude i o podpoře vodní 
dopravy, financování výzkumné 
infrastruktury na území hlavního 
města Prahy či zaměření podpory 
v oblasti zdravotní péče. Sporný-
mi body jsou i dvě z předběžných 
podmínek stanovených Evropskou 
komisí jako nezbytné pro čerpání 
evropských fondů: přijetí služební-
ho zákona a transpozice evropské 
směrnice o posuzování vlivu na ži-
votní prostředí do české legislativy.

Operační programy
Samotné nastavení operačních 

programů a výše jejich alokace při 
jednáních o dohodě zásadní změ-
nou neprošly. Na základě usnesení 
vlády z prosince 2012 bude mít 
Česká republika v novém období 
osm operačních programů (mimo 
Cíl 3, viz str. 4). Největším bude 
Integrovaný regionální operační 
program (IROP), který navazuje na 
stávající IOP a sedm regionálních 
programů. Z celkové alokace 21,6 
mld. eur připadá na tento program 
4,8 mld. eur, tedy necelá čtvrtina. 
Jen o něco méně bude k dispozi-
ci v operačních programech Do-
prava a Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost. Přibližně 
poloviční objem peněz, mezi dvě-
ma a třemi miliardami eur, připadá 
na operační programy Výzkum, 
vývoj a vzdělávání, Životní prostře-
dí a Zaměstnanost. Pouze něco 
málo přes dvě stě milionů eur pak 
připadá na programy Praha-pól 
růstu a Technická pomoc. Mimo 
tyto programy získá ČR ještě přes 
dvě miliardy eur v rámci Programu 

rozvoje venkova a zatím blíže ne-
určenou částku v rámci programu 
Rybářství. Nastavení jednotlivých 
operačních programů bude probí-
hat současně s jednáními o doho-
dě, lhůta pro formální předložení 
programů je stanovena na tři měsí-
ce od přeložení dohody o partner-
ství, tedy do července 2014.

Priority IROP 
Z pohledu Centra pro regionál-

ní rozvoj je nejzajímavější IROP, 
protože na základě rozhodnutí 
ministryně pro místní rozvoj z 30. 
dubna 2014 je CRR pověřeno vý-
konem zprostředkujícího subjektu 
pro tento operační program. Cí-
lem programu je vyvážený rozvoj 
území, zlepšení veřejných služeb 
a veřejné správy a zajištění udrži-
telného rozvoje v obcích, městech 
a regionech. Priority programu 
jsou navrženy tak, aby došlo ke sni-
žování územních rozdílů, zkvalit-
nění infrastruktury a posílení kon-
kurenceschopnosti v regionech, 
posílení veřejných služeb, zaměst-
nanosti a vzdělanosti a posílení 
institucionální kapacity veřejné 
správy. Programu IROP jsme se blí-
že věnovali v našem prosincovém 
čísle, v poslední verzi programové-
ho dokumentu ze začátku května 
k větším změnám v obsahu pro-
gramu nedošlo. Zopakujme si tak, 
že obsahově bude IROP navázán 
na tři hlavní faktory regionální kon-
kurenceschopnosti: infrastrukturu, 
lidský kapitál a instituce (v angličti-
ně 3I – infrastructure, inhabitants, 
institutions). Tyto tři faktory také 
určují tři prioritní osy programu. 
První prioritní osa pro konkuren-
ceschopné, dostupné a bezpečné 
regiony bude zaměřena na rozvoj 
infrastruktury (modernizace a roz-
voj regionální silniční infrastruktu-

Přípravy nového období
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ry, zvýšení podílu udržitelných fo-
rem dopravy, zvýšení připravenosti 
k řešení a řízení rizik a katastrof), 
druhá prioritní osa se bude věno-
vat zkvalitnění veřejných služeb 
a podmínek života pro obyvatele 
regionů (sociální začlenění vylou-
čených osob, rozvoj sociálního 
podnikání, rozvoj zdravotnické 
infrastruktury, rozvoj vzdělávací 
infrastruktury, snížení energetické 
náročnosti bydlení), a konečně tře-
tí prioritní osa bude řešit dobrou 
správu území a zefektivnění veřej-
ných institucí (ochrana a rozvoj 
kulturního a přírodního dědictví, 
využití informatiky pro efektivitu 
veřejné správy). Proti původnímu 
návrhu tak došlo k upřesnění spe-
cifických cílů a jejich celkovému 
snížení z třinácti na deset.

Integrované územní nástroje
K vývoji došlo také v nastavení 

integrovaných nástrojů. Jak jsme 
uvedli již v prosinci, v novém ob-
dobí bude kladen větší důraz na 
synergické propojení jednotlivých 
specifických cílů do komplexního 
rámce podpory, který zohlední 
časovou, územní a kauzální prová-
zanost jednotlivých projektů. Smy-
slem integrovaných přístupů je 
přejít od jednotlivých izolovaných 
projektů ke koncepčnímu propoje-
ní investičních a tzv. měkkých pro-
jektů tak, aby byla zajištěna udrži-
telnost investic nejen v pětiletém 
období udržitelnosti projektů, ale 
i ve výrazně delším časovém hori-
zontu. Na jedné straně tak dojde 
k žádoucímu posílení regionálních 
aktérů při administraci evropských 
projektů, na druhé straně ale in-
tegrované přístupy kladou vysoké 
nároky na strategické plánování, ří-
zení, průběžné sledování výsledků, 
odpovědnost a kapacity jednotli-
vých aktérů. IROP bude v soula-
du se Strategií regionálního roz-
voje 2014-2020 využívat tři typy 
integrovaných nástrojů, jejichž 

podíl na alokaci bude 29 %, tedy 
dvojnásobek oproti současnému 
období.  Uplatněny budou zejmé-
na u specifických cílů regionální 
dopravy a vzdělávání, sociálního 
začleňování a rozvoje kulturního 
a přírodního dědictví v regionech 
a budou provázány s dalšími ope-
račními programy. 

Integrované územní investice 
(ITI) budou využity v metropolit-
ních oblastech nad 300 tisíc oby-
vatel kolem největších českých 
měst; kromě Prahy, Brna, Ostravy, 
Plzně, ústecko-chomutovské a hra-
decko-pardubické aglomerace 
byla na seznam nově přidána také 
olomoucko-prostějovsko-přerov-
ská aglomerace, celkem tak bude 
v novém období realizováno sedm 
ITI. Integrované plány rozvoje úze-
mí (IPRÚ) budou zahrnovat ostatní 
aglomerace krajských měst (České 
Budějovice, Karlovy Vary, Liberec/
Jablonec, Jihlava, Zlín) a Mladou 
Boleslav. Komunitně vedený místní 
rozvoj (CLLD) je naproti tomu rea-
lizován ve venkovských oblastech 
prostřednictvím místních akčních 
skupin o velikosti deset až sto tisíc 
obyvatel, jichž je v České republi-
ce kolem 180. Pro CLLD bude vy-
tvořena i samostatná čtvrtá priorit-
ní osa v rámci IROP. 

Implementační struktura
K vývoji došlo v programu IROP 

také u nastavení implementační 
struktury. Model jednoho zpro-
středkujícího subjektu pro celý 
IROP byl opuštěn a v současné 
době se počítá s osmi zprostřed-
kujícími subjekty. Centrum pro re-
gionální rozvoj by mělo být zodpo-
vědné za národní priority, zatímco 
regionální rady v sedmi regionech 
NUTS II vyjma Prahy by měly být 
zodpovědné za regionální priority. 
Přesné rozdělení programu mezi 
národní a regionální dimenzi bude 
ještě předmětem dalších jednání, 
zhruba lze ale předpokládat, že 

národní priority budou do jisté 
míry kopírovat současné oblasti 
intervence IOP, zatímco regionální 
dimenze bude navazovat na stáva-
jící regionální programy. Podle od-
hadů by tak CRR mohlo v příštím 
období administrovat v programu 
IROP alokaci dvacet až třicet mi-
liard korun, což by rámcově odpo-
vídalo současnému objemu admi-
nistrovanému v rámci IOP. Jednání 
o finální podobě programu IROP 
nicméně nadále probíhají a na 
jeho přesnou podobu si tak bu-
deme muset počkat do některého 
z příštích čísel občasníku. 

Aktuální stav programu IOP
Závěrem se ještě stručně za-

stavme u současného programu 
IOP. K 3. dubnu 2014 bylo podá-
no 9 327 žádostí o poskytnutí do-
tace a vydáno 8 119 Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace s celkovým 
nárokem 36,7 mld. Kč (tj. 85,9 % 
alokace programu). Příjemcům 
bylo proplaceno 48,6 % alokace 
a Evropské komisi byly zaslány žá-
dosti ve výši 50,2 % alokace. I přes 
jisté zlepšení čerpání v posledních 
měsících je před námi ale stále 
ještě dost práce, na konci června 
budou končit tři nové výzvy 22 (IT 
a technologická centra obcí), 23 
(hlasová a datová komunikace pro 
záchranné složky) a 24 (využití kul-
turního dědictví), pokračuje před-
kládání žádostí měst v rámci IPRM 
na revitalizace veřejných prostran-
ství, a v letošním roce je očekává-
no přijetí 750 žádostí o platbu za 
téměř šest miliard korun. Úspěš-
nost finančního čerpání a minima-
lizaci případné výše nedočerpání 
programu výrazně ovlivní mimo 
jiné úspěšné schválení velkých 
projektů v oblasti intervence 3.4.

Rostislav Mazal (MMR),  
Jiří Jansa a redakce
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Nejvyšší kontrolní komorou provedl 
na jaře kontrolu devatenácti projek-
tů a také administrace programu na 
straně MMR a CRR. I přes zjištěné 
dílčí nedostatky závěrečná zpráva 
konstatuje, že „v oblasti dosahová-
ní cílů a účelu projektů ani v oblasti 
naplňování jejich závazných monito-
rovacích indikátorů nebyly kontrolou 
zjištěny významné nedostatky, které 
by mohly negativně ovlivňovat dosa-
hování cílů operačního programu“. 
Jak dále zpráva uvádí, výsledek kon-
troly odpovídá průzkumu veřejného 
mínění, který prokázal, že přínos 
a dopady projektů vnímá veřejnost 
pozitivně. Z celkem kontrolovaných 
680 mil. Kč byly jako nezpůsobilé 
výdaje identifikovány jen dva miliony 
korun, tedy hluboko pod kritickou 
hranicí dvouprocentní chybovosti. 
Výbornou práci tady odvádí CRR, 
a to jak JTS, tak kontroloři. Není pro-
to velkým překvapením, že úspěšný 
program bude v téměř nezměněné 
podobě pokračovat i v novém obdo-
bí, a to s téměř totožným rozpočtem 
(plánovaný rozpočet je 226 mil. eur). 
Zachována zůstane i stávající im-
plementační struktura, proti součas-
nému stavu bude posílena role JTS 
v rámci kontroly přeshraniční spolu-
práce a dopadu v průběhu realizace 
projektů. Nový program se zaměří 
na témata jako bezpečnost, využití 
potenciálu česko-polského příhraničí 
v oblasti přírodního a kulturního dě-
dictví, dopravní dostupnost regionu, 
vzdělávání a spolupráce vládních 
a nevládních institucí.
 

C entrum pro regionální rozvoj 
vykonává v současném progra-

movacím období funkci kontrolora 
pro všech devět operačních pro-
gramů Evropské územní spolupráce 
(Cíle 3). Na konci dubna bylo CRR 
pověřeno výkonem funkce kontro-
lora i pro osm operačních programů 
v novém období po roce 2014. 

Česko-polský program
Podle pravidelné monitorovací zprá-
vy bylo do konce prvního čtvrtletí 
letošního roku podáno v česko-pol-
ském programu celkem 701 žádostí 
za téměř půl miliardy eur, což je více 
než dvojnásobek dostupné alokace. 
Podpořeno bylo 314 projektových 
žádostí, aktuálně je již alokace pro-
gramu plně pokryta vydanými roz-
hodnutími či smlouvami o poskytnutí 
dotace. Vzhledem k úsporám v pro-
jektech je nicméně část finančních 
prostředků dostupná i pro další pro-
jekty. Do konce ledna 2014 tak byla 
vypsána další, již poslední výzva pro 
projekty v oblastech intervence 1.1 
(posilování dostupnosti) a 2.2 (pod-
pora rozvoje cestovního ruchu). Na 
olomoucký Společný technický se-
kretariát bylo podáno 19 projekto-
vých žádostí, jež prošly hodnocením 
panelu expertů a byly předmětem 
jednání monitorovacího výboru, 
který se konal po uzávěrce tohoto 
čísla. V česko-polském programu je 
v současné době proplaceno a certi-
fikováno 72 % alokace. Čerpání lze 
hodnotit jako bezproblémové, jak 
potvrdila i zpráva Nejvyššího kont-
rolního úřadu. Ten spolu s polskou 

Česko-bavorský program
Do konce prvního čtvrtletí letošního 
roku bylo v česko-bavorském pro-
gramu podáno celkem 366 žádostí, 
podpořeno bylo 272 z nich, aktuál-
ně je alokace programu téměř zcela 
pokryta vydanými rozhodnutími či 
smlouvami o poskytnutí dotace. Pro-
placeno na účty příjemců bylo 70 % 
celkové alokace. Administrace ba-
vorského programu je podobně jako 
u programu polského bezproblémo-
vá a program bude také v příštím ob-
dobí pokračovat víceméně v nezmě-
něné podobě.

Česko-saský program
Naopak mnohem kritičtější situace 
nastala loni na česko-saském progra-
mu. Vzhledem k souběhu pravidla 
n+3 za rok 2010 a pravidla n+2 za 
rok 2011 došlo k výraznému zvýše-
ní nároků na administraci – vždyť 
objem žádostí o kontrolu administ-
rovaných v roce 2013 tvořil více než 
třetinu administrovaných žádostí za 
celé předchozí období. Bylo tak nut-
no udělat i určité organizační změny 
v naší práci, spočívající ve výpomoci 
hlavní kanceláře při administraci sas-
kého programu na chomutovské po-
bočce. I díky tomu se podařilo obtíž-
nou situaci zvládnout a pravidlo n+3/
n+2 pro rok 2013 splnit. Do prvního 
čtvrtletí 2014 bylo podáno 422 žá-
dostí o podporu, z toho 243 projektů 
bylo schváleno. Objem prostředků 
krytých rozhodnutím či smlouvou je 
i na tomto programu ve výši celé alo-
kace, objem proplacených prostřed-
ků je však nižší (60 %), podobně 

Aktuální stav a výhledy 
přeshraniční spolupráce
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(55 %). V novém období bude i ra-
kouský program pokračovat, objem 
prostředků bude 97 mil. eur, tedy 
asi o deset procent méně než v sou-
časném období. Prioritami v novém 
období budou rozšíření výzkumu 
a inovačních kapacit a zapojení pod-
niků do inovačního systému, valori-
zace kulturního a přírodního dědictví 
dlouhodobě udržitelným způsobem, 
zlepšení ekologické stability, pod-
pora využití eko-inovativního po-
tenciálu, rozšíření společné nabídky 
vzdělávání a kvalifikačních aktivit 
a podpora přeshraniční spolupráce 
komunit a institucí.

Česko-slovenský program
Česko-slovenský program již také 
má téměř celou alokaci pokrytou 
schválenými projekty – těch bylo 
k 31. březnu 309 a dalších patnáct se 
projednává. Proplacené prostředky 
na účty příjemců činí 67 % celkové 
alokace, celkový objem certifikova-
ných výdajů je 56 % alokace. V no-

i objem certifikovaných výdajů (jen 
56 %). Na konci dubna bylo na mo-
nitorovacím výboru ve Františkových 
Lázních schváleno dalších sedmnáct 
nových projektů a v šesti případech 
bylo schváleno navýšení finančních 
prostředků, celkem ve výši asi 4,5 
mil. eur. Ani saský program nedozná 
v novém období výraznějších změn, 
v diskuzi nad jeho obsahem jsou 
zatím nejvíce akcentována témata 
životního prostředí a prevence rizik, 
vzdělávání a institucionální kapacity 
veřejné správy. 

Česko-rakouský program
V česko-rakouském programu bylo 
k 31. březnu 2014 podáno 278 žá-
dostí o dotaci, schváleno bylo 206 
projektů. Na květnovém monitorova-
cím výboru byly schváleny poslední 
tři nové projekty. Celková alokace 
programu je již téměř plně pokryta 
schválenými projekty, podobně jako 
u saského programu je zde ale ob-
jem proplacených prostředků nižší 

vém období bude na česko-slovenský 
program vyhrazeno 90 mil. eur, tedy 
stejně jako v období současném, 
tematickými prioritami budou pod-
pora výzkumu a inovací, vzdělávání, 
ochrana, propagace a rozvoj přírod-
ního a kulturního dědictví, posilování 
regionální mobily a podpora spolu-
práce mezi občany a institucemi.   

Ostatní programy
V novém období bude pokračovat 
nadnárodní program Central Euro-
pe, meziregionální program INTER-
REG Europe a novinkou bude druhý 
nadnárodní program DANUBE. Ten 
bude zahrnovat rozsáhlé území od 
jižního Německa po Moldavsko 
a jihozápadní Ukrajinu na východě 
a Černou Horu na jihu. Program 
bude koordinován z Budapešti 
a bude se zabývat nadnárodní spo-
luprací v oblasti dopravy, životního 
prostředí či inovací. 

Jiří Jansa a redakce

   Jedním z úspěšných projektů v česko-polském pohraničí je singltrek v Jindřichovicích pod Smrkem, který byl oceněn v soutěži o nejinspirativnější projekt 
programu za rok 2012 na druhém místě (autor foto: Jan Polák, zdroj: cs.wikipedia.org)
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C entrum pro regionální rozvoj se 
nadále z pověření svého zřizo-

vatele věnuje některým regionalistic-
kým činnostem, jejichž cílem je pod-
pora rozvoje českých regionů a sběr 
dat a informací o našich regionech.

Osmnáctého dubna se slaví 
Mezinárodní den památek a sídel, 
a u této příležitosti je tradičně vyhla-
šován držitel titulu Historické město 
roku. Do konce prosince podalo při-
hlášku celkem 51 městských památ-
kových zón a rezervací, tedy o pět 
více než rok předtím. Stejně jako 
v předchozích letech se na činnosti 
krajských hodnotících komisí podí-
leli zástupci CRR. Komise sleduje 
jak památkovou péči o chráněné 
objekty, tak celkový přístup měst 
k ochraně historického kulturního 
dědictví a regeneraci památkové 
zóny. Po výběru krajských vítězů 
je následně navštívila celostátní ko-
mise. Ta letos poprvé nezužovala 
startovní pole na tři finalisty, ale na 
slavnostním vyhlášení na Pražském 
hradě se sešlo všech čtrnáct fina-
listů. O to větší napětí tak s sebou 
vyhlášení vítěze neslo. Historickým 
městem roku 2013 se nakonec stala 
Chrudim, která se již dříve dostala 
dvakrát až mezi trojici finalistů. Titul 
s sebou nese finanční odměnu mi-
lion korun, kterou hodlá Chrudim 
využít na sanaci severní části měst-
ských hradeb. Cenu ministryně pro 
místní rozvoj převzaly jihomoravské 
Boskovice a městská část Praha 2 za 
rekonstrukci Havlíčkových sadů.

Druhá z regionálních soutěží, 
Vesnice roku, byla také již tradičně 
vyhlášena v únoru na Dni malých 
obcí. Do konce dubna bylo podáno 
306 přihlášek, což je o třicet tři více 
než loni. Připomeňme, že roku 2013 
se Vesnicí roku stal Jeseník nad Od-
rou, druhé byly Holovousy a třetí 

Dolní Újezd. CRR se již na krajském 
hodnocení soutěže nepodílí, soutěž 
je plně v gesci MMR. Od letošního 
roku ji formálně zastřešuje prezi-
dent soutěže Vesnice roku, kterým 
se stal jeden z jejích zakladatelů Jiří 
Vačkář. 

Nadále se podílíme také na admi-
nistraci Regionálního rozvojového 
fondu, kde na jaře došlo k obměně 
Rady RRF. V jejím čele stojí ředitelka 
odboru rozvoje a strategie regionál-
ní politiky MMR Jelena Kriegelstei-
nová. V roce 2013 poskytl fond cel-
kem osm nových úvěrů za více než 
čtyřicet milionů korun, jako poslední 
byl na konci roku schválen investiční 
úvěr pro obec Želechovice. Na kon-
ci roku bylo v RRF k dispozici přes 
šestnáct milionů volných prostředků 
a průběžně se ze splátek do fondu 
vracejí další prostředky. I v novém 
roce tak probíhají jednání s dalšími 
zájemci. V březnu byl schválen šesti-
milionový úvěr pro obec Rudník na 
výstavbu kanalizace v místní části 
Arnultovice, na konci května Rada 
RRF odhlasovala dvanáctimiliono-
vý úvěr pro Třešť na rekonstrukci 
komunikací a nový umělý povrch 

hřiště v místním fotbalovém areálu. 
Jednání o úvěru pro Milevsko na 
rekonstrukci ulice Švermova naopak 
skončila neúspěšně.

A nesmíme zapomínat ani na naše 
internetové portály s regionálními 
informacemi. Průběžně probíhá ak-
tualizace všech dat v Regionálním 
informačním servisu a technický up-
grade a aktualizace mapových pod-
kladů na Mapovém serveru. Žhavou 
novinkou jsou dva pilotní projekty 
Mapového serveru pro mobilní zaří-
zení, které jsou v testovacím provo-
zu od začátku roku. Jedná se o pro-
jekty Obce a Brownfields, které jsou 
stejně jako samotný Mapový server 
napojené na RIS a umožňují tak 
zobrazení regionálních dat nad ma-
povými podklady. Rozsah dat i ma-
pových podkladů pro mobilní verzi 
se bude postupně rozšiřovat. Novin-
kou připravovanou v letošním roce 
bude tematická mapa Historické 
město roku, která zobrazí úspěšná 
města z této soutěže. Tato tematická 
mapa tak vhodně doplní již existující 
mapu k soutěži Vesnice roku.

(red)

Novinky z regionů

    část městských hradeb v Chrudimi (zdroj: město Chrudim, www.chrudim.eu)
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A ni náš útvar Enterprise Europe 
Network v uplynulých měsících 

nezahálel a uspořádal nebo podílel 
se na uspořádání řady akcí určených 
pro malé a střední podniky.

Jednou z našich hlavních činností 
je poskytovat informace o evropské 
legislativě a podmínkách podniká-
ní v Evropě. V posledním půlroce 
bylo uspořádáno několik seminářů, 
které se setkaly s vysokým zájmem 
ze strany odborné veřejnosti. V lis-
topadu byli zájemci seznámeni s ak-
tuálními změnami evropské legisla-
tivy v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a s možnostmi in-
ternetu v přeshraničním podnikání 
(autorská práva, ochrana spotře-
bitele apod.). V březnu následoval 
velmi žádaný seminář k novému 
občanskému zákoníku a změnám 
ve smluvním právu. V květnu byl 
uspořádán seminář na téma vysílání 
pracovníků a přeshraničního posky-
tování služeb, což je jedna z našich 
vlajkových lodí. Seminář navazuje 
na jarní aktualizaci publikace „Jak 
správně přeshraničně poskytovat 
služby a vysílat pracovníky“, která je 
zájemcům volně k dispozici na na-
šich stránkách.

Druhou z našich významných 
činností je pomoc při vyhledávání 
obchodních partnerů v zahraničí. 
Velkou oblibu si získal tzv. match-
making: jde o dvoustranná předem 
připravená obchodní jednání, kdy si 
zájemci ze seznamu participujících 
firem vyberou své potenciální part-
nery a s nimi se pak přímo setkají 
na krátká, obvykle dvacetiminutová 
jednání. Výhodou tohoto konceptu 
je úspora času a kapacit všech zú-
častněných. Již tradičně jsme part-
nerem listopadového autobusového 
veletrhu CZECHBUS a v březnu 
jsme se podílely na organizaci jed-

nání při veletrhu FOR FURNITURE. 
Obchodních schůzek se zúčastnilo 
23 českých a 11 polských firem za-
bývajících se výrobou a obchodem 
s nábytkem, bytovým vybavením 
a doplňky; mezi nimi se rýsuje až 
dvacet možných nových kontrak-
tů. Praxe ukazuje, že tyto formy 
schůzek přitahují i zájemce mimo 
byznys: na zářijovém veletrhu FOR 
ARCH byla dohodnuta spolupráce 
mezi Görlitzer Fortbildungszentrum, 
Vyšší odbornou školou restaurátor-
skou v Písku a Fakultou restaurová-
ní Univerzity Pardubice. Deklarace 
o spolupráci a dalším rozvoji zahr-
nuje vzájemnou výměnu studentů, 
která bude sloužit ke zlepšení jejich 
vědomostí a dovedností v oborech 
jako jsou konzervace, uchovávání, 
kresba a malování, čištění a práce 
s dřevem, kovy, papírem. 

V neposlední řadě nesmíme za-
pomenout ani na projekt Czech 
Local Visibility Events, který v letoš-
ním roce realizujeme. Pod heslem 
„Společně pro úspěch vašeho pod-
nikání“ se sdružilo více než třicet 
organizací po celé republice. Cílem 
spolupráce je ukázat, že aktivity or-
ganizací poskytujících poradenství 
a podporu MSP se navzájem dopl-
ňují a vytvářejí systém, který umožní 
firmám získat snadno konkrétní a cí-
lenou službu či produkt vedoucí ke 
zvýšení jejich konkurenceschopnos-
ti. Vyvrcholením letošní spolupráce 
bude závěrečná konference 4. lis-
topadu, určená firmám zajímajícím 
se o nové programy, zdroje financí 
a další podpůrné služby. Součástí 
konference bude také burza zúčast-
něných organizací, při níž nabídnou 
účastníkům své konkrétní služby.

V současném programovacím ob-
dobí byla činnost EEN podporována 
z Rámcového programu pro kon-

kurenceschopnost a inovace (CIP). 
Ten bude mít hned dva nástupce: 
výzkum a inovace budou náplní 
programu Horizont 2020 a konku-
renceschopnost podniků bude sou-
částí programu COSME. Více než 
dvě miliardy eur budou využity pro 
snadnější přístup firem na trhy EU 
i třetích zemí, na posílení podnika-
telské kultury a zlepšení podmínek 
pro zakládání podniků a jejich růst. 
EEN při CRR je součástí konsorcia, 
které je navrhováno pro administ-
raci programu COSME. Oproti sou-
časným jedenácti partnerům jich 
bude nově jen šest, každý bude pl-
nit své specifické úkoly. Pro EEN při 
CRR se počítá s poradenstvím v ob-
lasti evropské legislativy, veřejných 
výběrových řízení, mezinárodního 
rozvoje turismu a finančních zdrojů. 
Jakožto jediný poskytovatel vysoce 
odborných služeb v oblasti jednot-
ného evropského trhu budeme po-
krývat svou poradenskou činností 
celou ČR, a budeme tak více půso-
bit v regionech než doposud. I na-
dále tak CRR bude hrát významnou 
roli v činnosti sítě Enterprise Europe 
Network, která dnes působí již v 54 
státech po celém světě.

Marie Pavlů a redakce

Co se děje v Bubenči

    Matchmakingová akce na veletrhu FOR 
FURNITURE se setkala s velkým zájmem 
českých i polských firem (zdroj: EEN při 
CRR ČR).
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V minulém díle seriálu jsme si při-
blížili zásadní reformu evropské 

strukturální politiky z konce osmde-
sátých let. Nyní se podíváme na to, 
jak se evropské fondy změnily po 
vzniku Evropské unie.

Smlouva o Evropské unii potvr-
dila dosavadní trend ve zvýšeném 
důrazu na regionální dimenzi evrop-
ského rozvoje. Podle článku 2 usi-
luje EU o udržitelný rozvoj Evropy 
a podporuje hospodářskou, sociální 
a územní soudržnost a solidaritu 
mezi členskými státy. Bylo zřejmé, 
že správné fungování jednotného 
trhu a budoucí společné měny vy-
žaduje srovnání rozdílů mezi evrop-
skými regiony.

Reforma evropského rozpočtu
V prosinci 1992 byl přijat tzv. 

druhý Delorsův balíček, kterým 
došlo k další reformě evropského 
rozpočtu. Víceletý finanční rámec 
byl rozšířen z původních pěti let na 
sedmiletý, tj. pro období let 1993 
až 1999. Došlo také k navýšení fi-
nančních prostředků určených na 
strukturální politiku na dvojnásobek, 
celkem 168 miliard eur. Její podíl na 
evropském rozpočtu se tak zvýšil na 
rovnou jednu třetinu. Novinkou bylo 
také zavedení Jednotného progra-
mového dokumentu, který umožnil 
státům předkládat návrhy operač-
ních programů v jednom dokumen-
tu a s jediným rozhodnutím Komise.

Šest cílů strukturální politiky
Nastavení evropských fondů 

změnou neprošlo: byly potvrzeny 
čtyři základní principy (programová-
ní, koncentrace, adicionalita a spo-
luúčast) a s mírnou změnou i cíle 
strukturální politiky. Dvě třetiny fon-
dů byly vyčleněny na nejdůležitější 
Cíl 1, tedy podporu rozvoje regionů, 
jejichž hrubý domácí produkt je niž-
ší než 75 % průměru EU. Cíl 2 zůstal 
nezměněn - podpora regionů s upa-
dajícím průmyslem. Cíl 3 nově spo-
jil dřívější třetí a čtvrtý cíl: podporu 
regionů s vysokou nezaměstnaností 
a podporu zaměstnanosti mladých 
lidí, ohrožených skupin a žen. Cíl 
4 byl nově definován jako podpora 
přizpůsobení pracovních sil změ-
nám v průmyslu a změnám výrob-
ních systémů, Cíl 5 zůstal nezměněn 
(podpora rozvoje venkova). Od 
ledna 1995 byl po tzv. severském 
rozšíření přidán Cíl 6, podpora roz-
voje regionů s mimořádně nízkou 
hustotou obyvatelstva. Ten byl určen 
pro odlehlé oblasti severního Švéd-
ska a Finska, pro něž bylo speciálně 
vyčleněno asi sedm set milionů eur. 

Vliv evropských institucí
Nové období potvrdilo relativně 

silnou pozici evropských institucí 
v regionální politice. Evropská komi-
se si udržela vliv nad tzv. iniciativa-
mi společenství, což byly programy 
zaměřené na řešení celoevropských 

problémů spojených s vnitřním tr-
hem. Podíl iniciativ se mírně zvýšil 
na 9 % rozpočtu na strukturální 
politiku. Vzrostla také role Evropské-
ho parlamentu tím, jak rostla jeho 
role při tvorbě celého evropského 
rozpočtu. V roce 1994 také vznikl 
Výbor regionů jako poradní orgán, 
který je povinně konzultován v ob-
lastech majících dopad na evropské 
regiony, tedy včetně agendy fondů.

Nové nástroje
Maastrichtská smlouva vytvoři-

la nový nástroj regionální politiky: 
Fond soudržnosti alias Kohezní fond. 
Ten je určen na přímé financování 
velkých projektů v oblasti životního 
prostředí a dopravy v zemích s HDP 
nižším než 90 % průměru EU. Původ-
ně byl fond určen pro infrastrukturní 
investice Řecka, Španělska, Portugal-
ska a Irska, dnes z něj čerpají i státy 
střední a východní Evropy. Vzhledem 
ke svému specifickému postavení ale 
Kohezní fond nespadá mezi struktu-
rální fondy. Vznikl také Evropský in-
vestiční fond, určený na financování 
rizikových projektů a podporu ma-
lých podniků.

(vir)

Evropské fondy proti proudu času IV
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