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77% přeshraniční
19% nadnárodní
4% meziregionální 
spolupráce

–Inovace
–ŽP/prevence rizik
–Dostupnost
–Kultura, vzdělávání

Hraniční a větší regiony 
nadnárodní spolupráce

Přeshraniční 
a nadnárodní 
programy 
a sítě (ERDF)

Cíl Evropská územní spolupráce                                                                                             2,4%
(7,5 mld. EUR)

21,3% = 
10,39 mld. EUR

Postupné začlenění regionů, 
které v období 2000-06 pokrývá Cíl 1, 
ale nepokrývá je Cíl Konvergence

78,7% =
38,4 mld. EUR

–Inovace
–ŽP/prevence rizik
–Dostupnost
–Strategie evropské 
zaměstnanosti

Členské státy navrhují seznam 
regionů (NUTS1 nebo NUTS2)

Regionální 
programy (ERDF) 

a národní 
programy (ESF)

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost                                                        15,8%
(48,79 mld. EUR)

24,5% =
61,52 mld. EUR

–Doprava (T EN)
–Trvalý rozvoj dopravy
–Životní prostředí
–Obnovitelné zdroje energie

Členské státy s hrubým národním 
důchodem na osobu <90% průměru 
EU25

Fond 
soudržnosti

5,0% =
12,52 mld. EUR

Statistický dopad: Regiony 
s HDP na osobu 75% 
v EU15 a >75% v EU25

70,05% =
177,26 mld. EUR

–Inovace
–ŽP/prevence rizik
–Dostupnost
–Infrastruktura
–Lidské zdroje
–Administrativní kapacita

Regiony s HDP na osobu
<75% průměru EU25

Regionální 
a národní 
programy
ERDF
ESF

Cíl Konvergence                                                                                                                     81,7%
Včetně speciálního programu pro nejodlehlejší regiony                                                           (251,3 mld. 
EUR)

DotacePriorityZpůsobilostProgramy 
a nástroje

Politika soudržnosti 
2007 - 2013

3 Cíle

Rozpočet 
307,6 mld. EUR
(0,37% HDP EU)



Finanční perspektiva
– Finanční perspektiva 2007-2013 (schválena 16.12.2005)

– zdroje pro politiku soudržnosti (3 priority): 

307,6 mld. € = 0,37% HNP EU-27 (rozpočet celkem 1,045%) 

– pro ČR stanoven absorpční limit 3,43% HDP

– rozdělení prostředků podle priorit

2,4%
1,3%

Evropská územní spolupráce 
v ČR

15,8%
1,6%

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
v ČR

81,7%
97,1%

Konvergence 
v ČR



Alokace financí v ČR pro SF a FS 
na období 2007-2013
(Zdroj: expertní odhad MF ČR, leden 2006; běžné ceny)

Strukturální fondy: cca 516,4 miliard Kč

Fond soudržnosti: cca 258,2 miliard Kč 

+ spolufinancování 15%



Operační programy
jeden program na fond a členský stát nebo region 
NUTS II, popis souhrnných priorit, řízení a finančních 
zdrojů; nakonec o něm rozhoduje Komise

Národní strategický referenční rámec
Rámcová rozvojová strategie na úrovni státu, 
základ pro sektorové (tematické) a regionální programy;
navrhuje členský stát při použití principu partnerství; 
předmět vyjednávání s Komisí 

Národní rozvojový plán
tvoří členský stát při použití principu partnerství

Strategické obecné zásady Společenství
Rámcový strategický dokument pro politiku soudržnosti; 
navrhuje Komise, přijímá Rada a schvaluje Evropský 
parlament
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2
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Strategie
hospodářskéh

o
růstu

Úřad vlády

Programové dokumenty pro období 
2007-13



OP Konkurenceschopnost (ERDF)

5 +1 +1

OP Adaptabilita a zaměstnanost (ESF)

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (Praha)
OP Technická pomoc (ERDF)

Cíl Evropská územní spolupráce

Integrovaný OP (ERDF)
Regionální intervence

7 x regionální OP (ERDF)
OP Vzdělávání (ESF)

Lidské zdroje
OP RLZ a zaměstnanost (ESF)
OP Výzkum a vývoj pro inovace (ERDF)

Podnikání
OP Podnikání a inovace (ERDF)
OP Životní prostředí (ERDF + FS)

Infrastruktura
OP Doprava (ERDF + FS)

Cíl Konvergence

Zaměření Operačních programů



Strategické obecné zásady 
Společenství

Budou zveřejněny v XI/06

4.2.2 Podpora podnikání

– Rozvoj nových firem

4.2.3 Podpora informační společnosti pro všechny

– Dostupnost počítačové infrastruktury



Strategické obecné zásady 
Společenství
4.3 Více pracovních míst a jejich vyšší kvalita
4.3.1 Přivést a udržet více lidí v zaměstnání a 

modernizovat systém sociální ochrany

– Posílit atraktivitu práce, a to i pro sociálně znevýhodněné 
skupiny obyvatelstva

4.3.3 Zlepšit investice do lidského kapitálu prostřednictvím 
lepšího vzdělávání a dovedností

– Rozšířit a zlepšit investice do lidského kapitálu

– Přizpůsobit vzdělávací a výcvikové systémy v reakci na 
nové dovednostní požadavky 



Národní plán reforem ČR 2005-2008 
(Lisabon)

Makroekonomická situace
– Zvýšit míru participace práceschopného obyvatelstva

Mikroekonomická situace
Podnikatelské prostředí

– Zjednodušit administrativní postupy
– Zjednodušit vstup do podnikání zejména u činností, které 

nevyžadují splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Informační a komunikační technologie
– Podporovat rozvoj a efektivní využití počítačových 

technologií



Národní plán reforem ČR 2005-2008 
(Lisabon)
Zaměstnanost

Flexibilita trhu práce
– Zlepšit stimulační účinek přímých daní a dávek s cílem 

omezit nezaměstnanost a zvýšit pracovní motivaci 
nízkopříjmových skupin

– Modernizovat politiku zaměstnanosti
Začleňování na trhu práce

– Zvýši profesní mobilitu efektivním systémem rekvalifikací
Vzdělávání

– Rozšířit přístup k vyššímu odbornému a vysokoškolskému 
vzdělávání

– Zlepšit propojení systému počátečního a dalšího 
vzdělávání



Národní rozvojový plán ČR 2007-2013

nepovinný dokument, příprava na principu partnerství – 
zapojení ministerstev, neziskových organizací, 
sociálních partnerů

vláda na vědomí usnesením č. 175/06 z 22. února 2006

Strategické cíle – Konkurenceschopná česká ekonomika
      Otevřená, flexibilní a soudržná 
      společnost

Prioritní osy – Posilování konkurenceschopnosti
  Rozvoj moderní a konkurenceschopné 
       společnosti

Priority – Konkurenceschopný podnikatelský sektor
 Vzdělávání, Posilování sociální soudržnosti, Rozvoj 
 informační společnosti



Národní strategický referenční rámec

Rámcová rozvojová strategie na úrovni státu, 
základ pro sektorové (tematické) a regionální programy

navrhuje členský stát při použití principu partnerství

struktura dána všeobecným nařízením a dalšími 
doporučeními EK

vláda vezme na vědomí v květnu 2006

bude vyjednáván s Evropskou komisí, zatím neoficiálně 
(27.10.2005, 22.3.2006, 15.–16.5.2006)

očekávané oficiální předložení EK – prosinec 2006 



Operační programy

OP Podnikání a inovace

Vznik firem

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Podpora rovných příležitostí žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a všech žáků ohrožených 
selekcí

Podpora individuálního dalšího vzdělávání 



Operační programy

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (+ Praha)

Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Podpora sociální integrace

Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce 

Integrovaný OP

Infrastruktura a služby informační společnosti 

Regenerace panelových bytových domů

Komplexní revitalizace prostředí panelových sídlišť 



Harmonogram
NSRR meziresortní připomínkové řízení do 18.5.

předložení na vládu do konce května

schválení dle zasedání vlády (31.5.)

zároveň probíhá SEA – možno vzít pouze na vědomí

OP připomínkové řízení 12.–25. 5.

předložení vládě v červnu

schválení návrhů OP - červen

20. 7. publikace série nařízení k SF a FS – nabytí účinnosti

XI/06 zveřejnění SOZS

XII/06 možnost předkládání NSRR a OP Evropské komisi

1. ledna 2007 počátek dalšího programového období

2007 schvalování OP Komisí (V-XI)



Děkuji za pozornost

Mgr. Miroslav Daněk
Odbor Rámce podpory Společenství MMR

Kontakt: info.rps@mmr.cz

www.strukturalni-fondy.cz


