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INFORMACE O ÚČASTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NA VYUŽÍVÁNÍ  

STRUKTURÁLNÍCH FOND Ů EVROPSKÉ UNIE A O ZASTOUPENÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH 

ORGANIZACÍ V  MONITOROVACÍCH VÝBORECH K  OPERAČNÍM PROGRAM ŮM , JEDNOTNÝM 

PROGRAMOVÝM DOKUMENT ŮM A K  RÁMCI PODPORY SPOLEČENSTVÍ
1 

 
 
 
Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II hlavní město Praha 
 

V rámci první výzvy pro předkládání projektů bylo celkem podáno 25 projektů, z toho 
4 projekty nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“). K uzavření smlouvy bylo 
doporučeno 20 projektů, z toho 2 projekty NNO. 

Zástupci v Monitorovacím výboru Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 
regionu NUTS II hlavní město Praha jsou Ing. Zuzana Drhová ze Zeleného kruhu 
(náhradníkem je Mgr. Petra Kolínská z S.O.S Vesničky) a MUDr. Milena Černá z Výboru 
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (náhradníkem je PhDr. Jiří Tošner z Národního 
dobrovolnického centra). 
 
 
Iniciativa Společenství EQUAL 
 
 Iniciativa Společenství EQUAL (dále jen „CIP EQUAL“) je svým charakterem velmi 
přitažlivým programem pro NNO. Jedná se zejména o jeho zaměření na vývoj inovativních 
prostředků boje s nezaměstnaností, příznivé finanční podmínky (zálohová platba), úhrada 
100 % uznatelných nákladů, velikost projektů (menší projekty) a princip partnerství při 
realizaci projektu (podílí se vždy více organizací). CIP EQUAL nabízí široké spektrum témat 
pro realizaci projektů vzhledem k tomu, že Česká republika se v rámci CIP EQUAL přihlásila 
ke všem tématickým oblastem vyhlášeným Evropskou komisí. Jedná se o tyto oblasti: 
 
Priorita 1: Zlepšování zaměstnatelnosti 
• Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné 
• Překonávání rasismu a xenofobie na trhu práce 
Priorita 2: Rozvoj podnikání 
• Zlepšování podmínek a nástrojů pro rozvoj podnikání osob ze znevýhodněných skupin 
• Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména komunitních služeb se 

zaměřením na zvyšování kvality pracovních míst 
Priorita 3: Podpora adaptability 
• Podpora celoživotního učení a postupů umožňujících zaměstnání osob ze znevýhodněných 

a diskriminovaných skupin na trhu práce 
• Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na strukturální změny a na využívání 

informačních a dalších nových technologií 
Priorita 4: Rovné příležitosti mužů a žen 
• Slaďování rodinného a profesního života a reintegrace mužů a žen do trhu práce, rozvoj 

flexibilnějších a účinnějších forem organizace práce a podpůrných služeb 
• Snižování rozdílů v uplatňování žen a mužů na trhu práce 
Priorita 5: Pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce 

                                                 
1 Zpracováno podle podkladů příslušných ministerstev. Následující údaje popisují situaci z dubna 2005. 
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Priorita 6: Technická asistence Programu Iniciativy Společenství EQUAL 
 
 V rámci CIP EQUAL byla v České republice vyhlášena pouze jedna výzva 
k předkládání žádostí o grant (do 30. září 2004). Ze 130 odevzdaných žádostí bylo vybráno 59 
projektů, z nichž většinu představovaly projekty NNO. Žádosti NNO byly předloženy ve 
všech tematických oblastech. V současné době je realizována přípravná etapa programu (tzv. 
Akce 1), na kterou byla Ministerstvem práce a sociálních věcí přidělena dotace. Po splnění 
daných podmínek vstoupí projekty do implementační etapy (Akce 2 a 3) a obdrží další dotaci 
na základě vydání dalšího Rozhodnutí a poskytnutí dotace ze strany Ministerstva práce a 
sociálních věcí v polovině roku 2005. 
 V tématické oblasti „Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně 
integrovatelné“ prošlo všemi fázemi hodnocení 22 žádostí NNO. Devíti z nich byla 
poskytnuta dotace v celkové výši 6.890.896 Kč na Akci 1. Na Akce 2 a 3 bude 
pravděpodobně poskytnuta dotace v celkové výši 152.976.600 Kč. 
 V tématické oblasti „Překonávání rasismu a xenofobie na trhu práce“ prošly všemi 
fázemi hodnocení 3 žádosti NNO a všem byla poskytnuta dotace v celkové výši 1.456.074 Kč 
na Akci 1. Na Akce 2 a 3 bude pravděpodobně poskytnuta dotace v celkové výši 
58.165.889 Kč. 
 V tématické oblasti „Zlepšování podmínek a nástrojů pro rozvoj podnikání osob ze 
znevýhodněných skupin“ prošlo všemi fázemi hodnocení 5 žádostí NNO a všem byla 
poskytnuta dotace v celkové výši 4.459.462 na Akci 1. Na Akce 2 a 3 bude pravděpodobně 
poskytnuta dotace v celkové výši 78.718.790 Kč. 
 V tématické oblasti „Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména 
komunitních služeb se zaměřením na zvyšování kvality pracovních míst“ prošlo všemi fázemi 
hodnocení 6 žádostí NNO. Čtyřem z nich byla poskytnuta dotace v celkové výši 5.752.827 Kč 
na Akci 1. Na Akce 2 a 3 bude pravděpodobně poskytnuta dotace v celkové výši 
142.095.005 Kč. 
 V tématické oblasti „Podpora celoživotního učení a postupů umožňujících zaměstnání 
osob ze znevýhodněných a diskriminovaných skupin na trhu práce“ prošlo všemi fázemi 
hodnocení 7 žádostí NNO. Třem z nich byla poskytnuta dotace v celkové výši 1.997.357 Kč 
na Akci 1. Na Akce 2 a 3 bude pravděpodobně poskytnuta dotace v celkové výši 
73.025.692 Kč. 
 V tématické oblasti „Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na strukturální 
změny a na využívání informačních a dalších nových technologií“ neprošla všemi fázemi 
hodnocení žádná žádost NNO. 
 V tématické oblasti „Slaďování rodinného a profesního života a reintegrace mužů a 
žen do trhu práce, rozvoj flexibilnějších a účinnějších forem organizace práce a podpůrných 
služeb“ prošly všemi fázemi hodnocení 3 žádosti NNO. Dvěma z nich byla poskytnuta dotace 
v celkové výši 1.438.590 na Akci 1. Na Akce 2 a 3 bude pravděpodobně poskytnuta dotace 
v celkové výši 33.800.000 Kč. 
 V tématické oblasti „Snižování rozdílů v uplatňování žen a mužů na trhu práce“ prošly 
všemi fázemi hodnocení 4 žádosti NNO a všem byla poskytnuta dotace v celkové výši 
2.223.185 Kč na Akci 1. Na Akce 2 a 3 bude pravděpodobně poskytnuta dotace v celkové 
výši 66.636.867 Kč. 
 V tématické oblasti „Pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce“ prošlo všemi 
fázemi hodnocení 5 žádostí NNO. Třem z nich byla poskytnuta dotace v celkové výši 
3.359.795 Kč na Akci 1. Na Akce 2 a 3 bude pravděpodobně poskytnuta dotace v celkové 
výši 51.035.045 Kč. 
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 Na základě nominace Rady vlády pro NNO byla jako zástupkyně neziskového sektoru 
do Monitorovacího výboru CIP EQUAL jmenována Veronika Součková, DiS z České rady 
dětí a mládeže. 
 
 
Operační program Infrastruktura. 
 
 Řídícím orgánem Operačního programu Infrastruktura (dále jen „OP Infrastruktura“) 
je Ministerstvo životního prostředí. Konečnými příjemci pomoci z tohoto operačního 
programu mohou být dle programového dokumentu i NNO. Zástupci NNO jsou také členy 
Monitorovacího výboru OP Infrastruktura, Řídícího výboru či Podvýboru životní prostředí a 
Podvýboru doprava. V Monitorovacím výboru OP Infrastruktura zastupuje NNO Mgr. Pavel 
Černohous a jeho náhradníkem byl najmenován PaedDr. Jiří Roth. 
 V květnu 2004 byly v OP Infrastruktura vyhlášeny první výzvy, do kterých NNO 
podaly v rámci opatření 3.1 „Obnova environmentálních funkcí území“ 3 žádosti o celkových 
nákladech přes 16 mil. Kč. Dvě žádosti podala společnost EKO-AGENCY o.p.s. a jednu 
žádost podala společnost Obnova biotopu rybníků v Čechách a na Moravě, o.p.s. Žádná 
z těchto žádostí nebyla Řídícím orgánem schválena k poskytnutí dotace. 
 Dne 16. prosince 2004 byla vyhlášena druhá výzva k podávání žádostí o poskytnutí 
podpory v rámci „OP Infrastruktura – Zlepšování environmentální infrastruktury“. Žadatelé 
mohli podávat žádosti o podporu na opatření 3.1 „Obnova environmentálních funkcí území“, 
3.3 „Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší“ a 3.4 „Nakládání s odpady a odstraňování 
starých zátěží“, uvedená v programovém dokumentu OP Infrastruktura, od 3. ledna 2005 do 
15. března 2005. Do konce lhůty pro podávání žádostí NNO podaly v rámci opatření 3.1 10 
žádostí o celkových nákladech 98 mil. Kč, v rámci opatření 3.3 1 žádost o celkových 
nákladech 89 mil. Kč a v rámci opatření 3.4. 5 žádostí o celkových nákladech 151 mil. Kč. 
Celkem NNO požadují dotaci z ERDF ve výši 243 mil. Kč. V následujícím období proběhne 
proces schvalování žádostí a nejpozději v červnu 2005 Řídící orgán rozhodne o poskytnutí či 
neposkytnutí finanční podpory a její výši z ERDF pro jednotlivé předložené žádosti. 
 Ministerstvo životního prostředí je mj. Zprostředkujícím subjektem Fondu 
soudržnosti. Zástupci NNO jsou členy pracovní skupiny pro Fond ISPA a Fond soudržnosti – 
životní prostředí. V této pracovní skupině zastupuje NNO Mgr. Pavel Přibyl z Hnutí Duha. 

Ministerstvo životního prostředí je dále jedním z Konečných příjemců pro opatření 4.2 
„Specifické vzdělávání“ v OP RLZ. V listopadu loňského roku vyhlásilo první výzvu pro 
předkládání projektů do grantového schématu „Síť environmentálních informačních a 
poradenských center“. Celkem bylo předloženo 43 projektů s požadavkem celkových 
uznatelných nákladů 526 mil. Kč, z toho 26 od NNO s požadavkem 346 mil. Kč. V rámci této 
první výzvy bude rozděleno 54 mil. Kč. Výběr projektů k podpoře dosud nebyl dokončen, 
výběrová komise bude zasedat 12. dubna 2005. V Monitorovacím výboru OP RLZ jsou dva 
zástupci NNO – paní Hana Vlčková a RNDr. Jiří Kulich. 
 
 
Operační program Průmysl a podnikání 
 
 Operační program Průmysl a podnikání (dál jen „OP PP“) se svými dvěma prioritami 
je zaměřen především na ziskový sektor. NNO se mohou přesto tohoto programu zúčastnit, a 
to v rámci priority 1 „Rozvoj podnikatelského prostředí“. Ministerstvo průmyslu a podnikání 
jako Řídící orgán OP PP dosud obdrželo pouze dvě žádosti o dotaci ze strany soukromých 
vysokých škol. Jedna žádost nebyla přijata a druhá je v procesu hodnocení. 
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V Monitorovacím výboru OP PP je s ohledem na charakter programu zastoupena 
Asociace manažerek a podnikatelek. NNO v tomto výboru zastupuje Ing. Jana Svobodová 
z Centra pro komunitní práci Střední Čechy. 
 
 
Fond soudržnosti 
 

Povaha Fondu soudržnosti, tj. projekty v sektoru dopravy a v sektoru životního 
prostředí s celkovými náklady více než 10 milionů €, NNO žadatele vylučuje. Žádná z nich 
není žadatelem.  
 Podle statutu Monitorovacího výboru Fondu soudržnosti, schváleného vládou jejím 
usnesením ze dne 11. února 2004 č. 125 je členem tohoto výboru zástupce NNO, kterého 
navrhne ministr životního prostředí. Na základě jeho návrhu, který vzešel z nominace Rady 
vlády pro NNO, ministr pro místní rozvoj členem Monitorovacího výboru Fondu soudržnosti 
jmenoval Mgr. Pavla Douchu z Ekologického právního servisu. 
 
 
Rámec podpory Společenství 
 

Zástupkyní NNO v Monitorovacím výboru Rámce podpory Společenství je paní 
Jarmila Knihgt, MIL, místopředsedkyně správní rady Vzdělávacího institutu ochrany dětí. 
 
 
Operační program Rozvoj lidských zdrojů 
 
 V rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (dále jen „OP RLZ“) je 
nejvýznamnější NNO především v sociální oblasti. NNO vyvíjející veřejně prospěšnou 
činnost v sociální oblasti představují vedle obecních, krajských a státních poskytovatelů 
sociálních služeb důležitý a podstatný prvek ve vytváření nabídky sociálních služeb určených 
osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální oblasti. 
 Jedno z opatření OP RLZ, konkrétně opatření 2.3 „Posílení kapacity poskytovatelů 
sociálních služeb“ (globální grant), je přímo zaměřeno na NNO, a to i začleněním NNO do 
implementace programu. Zprostředkujícím subjektem a zároveň Konečným příjemcem tohoto 
opatření je totiž Nadace rozvoje občanské společnosti. Ta je vyhlašovatelem grantového 
schématu pro žadatele o finanční podporu z OP RLZ. Globální grant je přímo zaměřen na 
budování nových a doplnění stávajících kapacit NNO jako subjektů, vykonávajících sociální 
služby. Globální grant podpoří tyto organizace, které budou následně podporovat jednotlivé 
skupiny ohrožené sociální exkluzí. První výzva k předkládání projektů v rámci opatření 2.3 
byla uzavřena 18. března 2005. Bylo předloženo 259 projektů, alokace na výzvu byla 
64.044.451 Kč. Počet podpořených NNO bude znám až 10. června 2005, poté, co proběhne 
formální a věcné hodnocení. Další výzva k předkládání projektů proběhne ve třetím čtvrtletí 
roku 2005. 
 Vedle globálního grantu se budou NNO významně podílet na realizaci projektů, 
činností a poskytování služeb pro cílové skupiny, které se budou realizovat v rámci opatření 
2.1 „Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí“, které je dalším 
opatřením v oblasti sociálních služeb a zároveň zaměstnanosti, a dále v opatření 2.2 „Rovné 
příležitosti pro ženy a muže na trhu práce“, zaměřeném na odstranění diskriminace na trhu 
práce na základě pohlaví. První výzvy pro předkládání projektů v rámci těchto opatření byly 
uzavřeny11. března 2005, resp. 18 března 2005). V tuto chvíli lze konstatovat, že NNO tvoří 
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většinu žadatelů. Dosud však probíhá formální a následně věcné hodnocení, a přesný počet 
podpořených NNO bude znám na počátku června 2005. 
 Zapojení NNO do projektů v rámci OP RLZ však není omezeno pouze na oblast 
sociálních služeb. NNO jsou zahrnuty do všech opatření OP RLZ buď jako cílová skupina či 
možný žadatel a předkladatel projektu: u opatření 3.1 „Zkvalitňování vzdělávání ve školách a 
školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání“ v případě aktivit 
zaměřených na podporu systémů a struktur v rámci zkvalitňování vzdělávání, u opatření 3.3 
„Rozvoj dalšího profesního vzdělávání“ podpora NNO poskytujících další profesní 
vzdělávání, u opatření 4.2 „Specifické vzdělávání“ podpora specifického vzdělávání 
především v  oblasti životního prostředí jsou žadateli NNO (výzva byla ukončena 31. ledna 
2005, výsledky budou známy na konci dubna 2005) a v neposlední řadě jako možný partner 
při realizaci, např. s orgány veřejné správy či vzdělávacích institucí apod. (viz opatření 1.1 
„Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání“, 
opatření 1.2 „Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti“, opatření 3.1 „Zkvalitňování 
vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání“, 
opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání“, opatření 4.1 „Zvýšení adaptability 
zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, 
podpora konkurenceschopnosti“ a opatření 4.2 „Specifické vzdělávání“). 
 Na základě nominace Rady vlády pro NNO byla jako zástupkyně neziskového sektoru 
do Monitorovacího výboru k OP RLZ jmenována paní Hana Vlčková (jejím náhradníkem je 
Mgr. Pavel Činčera, předseda a ředitel Brontosauřího ekocentra Zelený klub). 
 
 
Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS II hlavní město Praha 
 
 V rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS II hlavní 
město Praha (dále jen „JPD 3“) je nejvýznamnější zastoupení NNO stejně jako u OP RLZ 
především v sociální oblasti. Opatření 2.3 „Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb“ 
(globální grant) je rovněž zaměřeno na NNO a zprostředkujícím subjektem je Nadace rozvoje 
občanské společnosti. První výzva k předkládání projektů v rámci tohoto opatření byla 
uzavřena 18. března 2005. Bylo předloženo 57 projektů, alokace na výzvu byla 18.153.019 
Kč. Počet podpořených NNO bude znám po formální a věcném hodnocení 10. června 2005. 
Další výzva k předkládání projektů bude vyhlášena ve třetím čtvrtletí roku 2005. 
 NNO se budou dále významně podílet na realizaci projektů, které budou realizovány 
v rámci opatření 2.1 „Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální 
exkluzí“ a v rámci opatření 2.2 „Sladění rodinného a pracovního života“. První výzva pro 
předkládání projektů pro opatření 2.1 byla uzavřena 7. ledna 2005, převážnou většinu žadatelů 
tvořily NNO. Externími hodnotiteli bylo doporučeno k financování 46 projektů, výběrová 
komise nakonec doporučila 23 projektů v celkové výši 157 mil. Kč. V rámci opatření 2.2 je i 
nadále možné předkládat žádosti o finanční podporu. 
 Stejně jako u OP RLZ není zapojení NNO do JPD 3 možné jen v oblasti sociálních 
služeb. NNO jsou zahrnuty prakticky do všech opatření JPD 3: u opatření 1.1 „Rozšíření a 
zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti“ v případě aktivit zaměřených na 
zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání, u opatření 3.1 „Rozvoj počátečního vzdělání 
jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí“ 
v případě aktivit zaměřených na podporu systémů a struktur v rámci zkvalitňování vzdělávání, 
u opatření 3.2 „Rozvoj dalšího vzdělávání“ podpora NNO poskytujících další vzdělávání, 
u opatření 4.2 „Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, 
podpora inovací“ NNO zaměřené na vzdělávání. V neposlední řadě se NNO mohou zapojit 
jako partneři při realizaci projektů v rámci opatření 4.1 „Zvýšení adaptability zaměstnavatelů 
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a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek jako podpora 
konkurenceschopnosti“ a v rámci opatření 4.3 „Rozvoj cestovního ruchu“. 
 Na základě nominace Rady vlády pro NNO byl jako zástupce neziskového sektoru do 
Monitorovacího výboru JPD 3 jmenován Mgr. Pavel Činčera, předseda a ředitel 
Brontosauřího ekocentra Zelený klub (jeho náhradníkem je Pavel Novák, ředitel Fokus 
Praha).2 
 Z důvodu pochybností ohledně transparentnosti výběru projektů ze strany Magistrátu 
hlavního města Prahy byla implementace první výzvy JPD 3 dočasně pozastavena.3 
 
 
Společný regionální operační program 
 

V rámci prvního kola výzvy pro předkládání projektů se NNO zapojily do celkem 5 
opatření a podopatření: opatření 2.2. „Rozvoj informačních a komunikačních technologií 
v regionech“, opatření 3.1. „Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech“, 
podopatření 4.1.1. „Podpora nadregionálních služeb v cestovním ruchu“, podopatření 4.2.1. 
„Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu“ a podopatření 4.2.2. „Podpora 
regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu“. 

Nejvíce projektů bylo podáno do opatření 3.1. (celkem 34 projektů), nejvyšší 
úspěšnost (66 %) vykazovaly projekty v opatření 2.2. Naopak žádné projekty NNO neuspěly 
v opatřeních 4.2.1. a 4.2.2. Celkem bylo NNO podáno 76 projektů, z nich bylo 23 úspěšných. 
Průměrná úspěšnost tedy byla 30 %. 

Zástupcem neziskového sektoru v Monitorovacím výboru SROP je JUDr. Čepelka z 
občanského sdružení OMEGA. 
 
 
Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 
 
 NNO se mohou tohoto operačního programu zúčastnit v podopatření 2.1.4 Rozvoj 
venkova (podopatření typu LEADER+), kde mohou předkládat rozvojové strategie v rámci 
Místních akčních skupin. V roce 2004 bylo vybráno 10 rozvojových strategií k realizaci. 
K této realizaci byla přidělena celková částka 5 mil. Eur. Následující přehled uvádí procentní 
zastoupení NNO v jednotlivých Místních akčních skupinách: Český západ – Místní 
partnerství (30,77 %), Posázaví, o.p.s. (33,33 %), Rýmařovsko, o.p.s. (9,09 %), Místní akční 
skupina Hornolidečska (5,56 %), Občanské sdružení „Chance in Natura – Local Action 
Group“ (15,38 %), Kyjovácké Slovácko v pohybu o.s. (37,50 %), Místní akční skupina 
Sdružení růže (33,33 %), Region Haná (44,44 %), LAG Podralsko (33,33 %), Pobeskydí 
(30,77 %). 
 Na základě nominace Rady vlády pro NNO byl jako zástupce neziskového sektoru do 
Monitorovacího výboru Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 
jmenován Ing. Ivo Šašek, CSc. (Úhlava, o.p.s), jeho náhradníkem Ing. Jiří Urban (PRO-BIO, 
Svaz ekologických zemědělců). 
 
 

                                                 
2 Mgr. Pavel Činčera později na funkci člena Monitorovacího výboru JPD 3 na vlastní žádost rezignoval. Na 
jeho místo byl jmenován jeho dosavadní náhradník Pavel Novák. Jeho náhradníkem je nyní JUDr. Ing. Helena 
Svatošová z organizace Iuridicum Remedium. 
3 Následně proběhly dvě kontroly ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí a vnitřní audit Magistrátu 
hlavního města Prahy. Výsledky těchto kontrol konstatovaly, že nedostatky byly pouze formálního rázu. 
V současné době se projekty vybrané v rámci první výzvy již realizují. 
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Příprava na další Programovací období 2007 – 20134 
 
 V současné době jsou již v plném proudu přípravy na nové Programovací období 
Evropské unie 2007 – 2013. Koordinace těchto příprav je v gesci Řídícího a koordinačního 
výboru a jeho pracovních skupin. NNO mají své zastoupení v samotném Řídícím a 
koordinačním výboru a v pěti jeho pracovních skupinách: Podnikání, Lidské zdroje, 
Dostupnost a infrastruktura, Inovace a znalostní ekonomika a Řešení regionálních disparit. 
 

                                                 
4 Následující údaje popisují situaci ze září 2005. 



 

Analýza projekt ů 
1. kolo výzvy programu SROP  
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Tabulka 1 Opatření 2.2. Rozvoj informa čních a komunika čních 
technologií v regionech  

Graf 1 – Přehled úsp ěšných projekt ů podle typu žadatele 

Přehled projekt ů podle typu žadatele   

  

počet 
úspěšných 

projekt ů 

počet 
předložených 

projekt ů 

% 
úspěšnost 

kraj 4 5 80 

obec 21 33 64 
obecně prospěšná 
společnost 1 2 50 

občanské sdružení 1 1 100 

příspěvková organizace 2 8 25 

svazek obcí 5 9 56 

ČR Celkem 34 58 59 

    

    

    

    

    

    

     
     
     
     
     
     
     
     



 

Analýza projekt ů 
1. kolo výzvy programu SROP  
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Tabulka 2 Opatření 3.1.Infrastruktura pro rozvoj lidských zdroj ů v 
regionech  

Graf 2 - Přehled úsp ěšných projekt ů podle typu žadatele 

Přehled projekt ů podle typu žadatele   

  

počet 
úspěšných 

projekt ů 

počet předložených 
projekt ů 

% 
úspěšnost 

kraj 3 8 38 

obec 20 37 54 

církevní organizace 6 9 67 

nadační fond 0 1 0 

o.p.s. 2 8 25 

příspěvková organizace 9 36 25 

vysoké školy 1 1 100 

sdružení 9 16 56 

ČR Celkem 50 116 43 

    

    

    

    

    

    

     
     
     
     
     
     



 

Analýza projekt ů 
1. kolo výzvy programu SROP  
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Příloha 2d) Podopat ření 4.1.1. Podpora nadregionálních služeb cestovníh o ruchu 

Tabulka 3 Podopat ření 4.1.1. Podpora nadregionálních služeb 
cestovního ruchu  

Graf 3 - Přehled projekt ů podle typu žadatele 

Přehled projekt ů podle typu žadatele   

  

počet 
úspěšných 

projekt ů 

počet předložených 
projekt ů 

% 
úspěšnost 

kraj 0 1 0 

obec 0 0 - 

příspěvková organizace 1 4 25 

nadace a nadační fond 1 4 25 

o.p.s. 1 2 50 

zájmové sdružení 2 13 15 

ČR Celkem 5 24 21 

    

    

    

    

    

    

     
     
     
     
     
     



 

Analýza projekt ů 
1. kolo výzvy programu SROP  
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Příloha 2e) Podopat ření 4.2.1. Podpora nadregionální infrastruktury ces tovního ruchu 

Tabulka 4 Podopat ření 4.2.1. Podpora nadregionální infrastruktury 
cestovního ruchu  

Graf 4 - Přehled projekt ů podle typu žadatele 

Přehled projekt ů podle typu žadatele   

  

počet 
úspěšných 

projekt ů 

počet předložených 
projekt ů 

% 
úspěšnost 

kraj 0 1 0 

obec 4 29 14 

církevní organizace 0 2 0 

nadační fond 0 2 0 

o.p.s. 0 2 0 

svazek obcí 1 1 100 

ČR Celkem 5 37 14 

    

    

    

    

    

    

     
     
     
     
     
     



 

Analýza projekt ů 
1. kolo výzvy programu SROP  
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Tabulka 5 Podopat ření 4.2.2. Podpora regionální a místní 
infrastruktury cestovního ruchu  

Graf 5 - Přehled projekt ů podle typu žadatele 

Přehled projekt ů podle typu žadatele   

  
počet úsp ěšných 

projekt ů 
počet předložených 

projekt ů 
% 

úspěšnost 

kraj 1 3 33 
obec 19 89 21 
obecně prospěšná společnost 0 1 0 
občanské sdružení 0 13 0 
příspěvková organizace 2 6 33 
svazek obcí 3 4 75 

ČR Celkem 25 116 22 

    

    

    

    

    

    

     

 

 


