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Fondy EU: příležitost pro naši budoucí 
konkurenceschopnost

Fakt 1: Budoucnost české ekonomiky závisí na schopnosti českých podnikatelů 
generovat stále novou přidanou hodnotu a zapojit se do „global value chain“
Fakt 2: Žádné fondy nejsou samospasitelné a nezachrání firmu, která není 
schopna vyvíjet a přinášet inovace, ale mohou pomoci tam kde je inovační 

potenciál a nejsou aktuální prostředky na jeho využití

Výzkum a vývoj Rozvoj lidských 
zdrojů

Rozvoj 
infrastruktury

Vybudování silné pozice české ekonomiky ve světě jako 
znalostní ekonomiky

Fondy EU jako podpůrný nástroj upevnění 
budoucí evropské konkurenceschopnosti a 
vyrovnání regionálních disparit 
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Nejen strukturální fondy…

Komunitární
programy

Příklady:
• 7. rámcový program
• CIP
• eContentPlus
• …

Základní princip:
• Projekty schvalovány 

v Bruselu
• Nadnárodní charakter 

=> spolupráce se 
zahraničními partnery

Strukturální 
fondy

Finanční 
mechanismy

Základní princip:
• V Bruselu schválen 

rámec a programy
• Projekty schvalovány 

na národní úrovni

Příklady:
• Rozvoj LZ
• Rozvoj podnikání
• Doprava
• Životní prostředí
• Regionální OP
• …

Základní princip:
• Podobně jako SF, ale 

se zeměmi mimo EU
• Priority schváleny s 

jednotlivými zeměmi
• Norsko/Švýcarsko/EHP

Příklady:
• Rozvoj LZ
• Věda a výzkum
• Životní prostředí
• Kulturní dědictví
• …www.fp7.cz

ec.europa.eu/cip
…

www.strukturalni-fondy.cz
www.eeagrants.cz
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Příklad: Komunitární programy
7. rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace

Česká kontaktní kancelář
• TC AV / CZELO
• www.czelo.cz

• Trvání 7 let: 2007-2013
• Rozpočet: 55 mld. €
• Hlavní nástroj EU pro financování 

výzkumu, vývoje a inovací
• Největší komunitární program

Euratom: 2,751 mld. €

JRC: 1,751 mld. €

Kapacity: 4,097 mld. 
€ Lidé: 4,750 mld. € 

Myšlenky: 7,510 mld. 
€

Spolupráce: 32,413 mld. € 

• Grantové financování – výzvy
• Spolufinancování (s výjimkami)
• Mezinárodní konsorcium (s výjimkami)
• Roční pracovní programy – konkrétní 

témata
• Politicko-ekonomický cíl programu, či 

oblasti, který je třeba zohlednit
• Evropský rozměr projektu nutný

Největší rozpočet je na 
výzkumné nadnárodní 
projekty spolupráce, 

zejména v oblasti ICT
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Strukturální fondy a rozvoj informační 
společnosti: Integrovaný operační program
Priorita 1: Modernizace veřejné správy 

Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 334,5 mil. €, tj. 21,1 % IOP
Možnosti financování, např.:
• výstavba datových sítí pro potřeby služeb veřejné správy
• elektronizace služeb veřejné správy, mj. v oblasti justice (e-justice), 

daňové správy (ekomunikace) nebo celní správy, kultury (e-kultura), 
vzdělávání (e-učení), zdravotnictví (e-zdraví), dopravy (e-doprava), 
zaměstnanosti, sociální péče, hospodářství a archivnictví

• digitalizace vybraných datových zdrojů
• vše související se zákonem o eGovernmentu

=> Velké projekty veřejné správy na centrální úrovni
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Strukturální fondy a rozvoj informační 
společnosti: Integrovaný operační program
Priorita 2: Zavádění ICT v územní veřejné správě

Na prioritní osu 2 je vyčleněno 170,8 mil. €, tj. 10,8 % IOP
Možnosti financování, např.:
• pořízení technologického řešení umožňující zvýšení využívání e-Governmentu v 

podmínkách územní veřejné správy
• digitalizace vybraných datových zdrojů a zabezpečení jejich zpřístupňování všem 

oprávněným subjektům
• zřizování tzv. kontaktních míst veřejné správy - zapojování regionálních a místních 

pracovišť k tzv. Czech Point
• zapojování orgánů územní veřejné správy k systému sdílení dat
• pořízení systémového řešení pro standardizaci, rozvoj a využívání geoinformací a 

služeb GIS poskytovaných na regionální a místní úrovni
• vytvoření centrálního místa pro zpřístupnění všech zveřejňovaných a veřejně 

přístupných informací ve veřejné správě prostřednictvím Portálu veřejné správy.

=> Středně velké projekty veřejné správy na regionální úrovni

Inspirace: Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie
realizace Smart Administration v období 2007 – 2013
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Strukturální fondy a rozvoj informační společnosti: 
Regionální operační programy
Drobně odlišné priority v jednotlivých regionech NUTS II.

=> Menší projekty veřejné správy na regionální úrovni
Obecně, např.:
• infrastruktura krizového řízení kraje (včetně integrovaného záchranného systému)
• dopravní informační a řídící systémy
• zavádění ICT a multimediálního vybavení a e-learningu do výuky ve školách a školských 

zařízeních s možností využití pro celoživotní učení
• podpora rozvoje knihovnických a informačních služeb s využitím ICT, podpora automatizace 

knihovnických agend a internetizace knihoven
• podpora tvorby elektronických informačních zdrojů vztahujících se ke kraji, včetně 

digitalizace a jejich zpřístupňování široké veřejnosti.
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Strukturální fondy pro podnikatele: OP podnikání a inovace

Definice malého a středního podniku podle Evropské komise:
• zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a zároveň obrat za poslední uzavřené období je 

<50 mil. EUR nebo aktiva v rozvaze < 43 mil. EUR
• sledování nejen přímých podnikatelských partnerů žadatele, ale i partnerů partnera
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Strukturální fondy 2007–2013: Vyčerpáme 750 mld. Kč?

Definice: Absorpční kapacita vyjadřuje míru schopnosti státu využít prostředky 
poskytované z fondů EU. Tento problém má řadu aspektů, především je to: 

1. administrativní kapacita, tj,. schopnost řídit programy hrazené z fondů EU v souladu s 
příslušnými pravidly a předpisy EU, 

2. spolufinancování, tj. schopnost spolufinancovat projekty z domácích veřejných zdrojů,
3. zásobník projektů, tj. schopnost připravit s dostatečným předstihem kvalitní projekty, 

jež čekají na financování. 

Téma dne: Absorpční kapacita

Myšlenky Kapacity

Pro úspěšné čerpání je nezbytné zajistit:

Nutná podmínka efektivního využití fondů:
Úzká spolupráce veřejné správy, předkladatelů projektů a dodavatelů řešení.



Konference IKI 2008

OPPI – jaké jsou nejčastější důvody neúspěchu při 
předkládání projektů financovaných z fondů EU?

Jak těmto problémům nejlépe předejít?

Zdroj: CEBRE, průzkum z listopadu 2007
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OPPI – jaké jsou největší problémy při realizaci projektu?

Jak těmto problémům nejlépe předejít?
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Zdroj: CEBRE, průzkum z listopadu 2007
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OPPI – jaké obtíže se objevují při přípravě projektů?

Jak těmto problémům nejlépe předejít?

Zdroj: CEBRE, průzkum z listopadu 2007
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Kapacity a myšlenky: Nechat si poradit?
Fakta:

Zpracovat kvalitně a formálně správně projekt pro fondy EU není a nebude 
snadné => určitá forma poradenství je vhodná zvláště pro SME a menší instituce
Kvalita je kolísavá => mnoho poradců slíbí, že zajistí dotaci na cokoli
Pozor na nereálná očekávání => nejprve nadšení, pak skepse
Mnoho informací je možno získat přímo od CzechInvestu, resp. dalších 
prostředkujících institucí (x kapacita)
Poradce vždy nerozumí technické podstatě projektu => může vést ke zklamáním
Poradce může projekt nasměrovat tak, aby byl financovatelný z EU, ale 
samotnou myšlenku projektu musí vygenerovat žadatel
Poradenská agentura nemůže firmu zbavit 100 % administrativy s projektem

Otázky:
Grantová schémata se zjednodušenou administrací projektů pro podnikatele?
Zprostředkující a poradenská role podnikatelských asociací a komor?
Jednoznačné vyjasnění pravidel ze strany státních institucí usnadňuje přípravu 
projektů => jednoznačné a jednoduché manuály pro žadatele?



Děkuji za pozornost.

Petr Očko
petr.ocko@ff.cuni.cz
petr.ocko@o2.com


