Potvrzeno: regionální operační programy letos mohou vyčerpat
z EU téměř 29 miliard korun
Praha 14. 1. 2010
Zástupci regionálních rad se dnes v Brně sešli s ministrem pro místní rozvoj, aby slavnostně
stvrdili podepsání rozhodnutí o poskytnutí dotace Evropské unie na rok 2010 pro regionální
operační programy. Čísla jsou optimistická.
Čerpání dotací z Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj, pro
regionální operační programy v České republice je zajištěno i na další rok. Svým podpisem
to dnes slavnostně stvrdil ministr pro místní rozvoj i zástupci regionálních rad na veletrhu
Regiontour v Brně. Dotace regionálních operačních programů, dosahující pro letošní rok
celkové výše 28,9 miliard korun, tak zajistí kontinuitu regionálního rozvoje v České republice
i přes důsledné škrty v národním rozpočtu.
„Jsem rád, že vláda, stejně jako kraje, vidí v čerpání prostředků ze strukturálních fondů
prioritu a podporuje rychlost čerpání evropských dotací. Přestože se nacházíme v nelehké
ekonomické situaci, je třeba dále budovat silniční infrastrukturu, podporovat rozvoj
cestovního ruchu či pomáhat sociálně znevýhodněným. Schválených 29 miliard korun
významně pomůže vyrovnat pokles investic v regionech. Čerpání evropských dotací je pro
všechny kraje České republiky významným protikrizovým nástrojem, který tlumí ostré dopady
nynější hospodářské krize,“ vysvětlil Michal Hašek, předseda Asociace krajů ČR, předseda
Regionální rady Jihovýchod a hejtman Jihomoravského kraje.
Garantem dotací pro sedm regionálních operačních programů je Ministerstvo pro místní
rozvoj. Jelikož státní rozpočet přispívá k dotaci Evropské unie dalšími 7,5 procenta,
schvaluje každý rok výši dotace právě ministerstvo. Ministr pro místní rozvoj Rostislav
Vondruška uvedl: „Zajištění objemu peněz na financování regionálních operačních programů
je nezbytnou podmínkou pro bezproblémové čerpání evropských peněz. Peníze z Evropské
unie na projekty z těchto operačních programů jsou pro regionální rozvoj a ekonomiku České
republiky velmi důležité.“
Peníze budou použity na financování projektů, které již dříve schválily jednotlivé regionální
rady. A jakým způsobem čerpání dotací probíhá? Žadatelé o dotace (kraje, obce, organizace
zřízené kraji nebo obcemi, podnikatelé a neziskové organizace) předkládají své projekty, o

kterých jsou přesvědčeni, že si zaslouží podporu ve formě dotace z fondů Evropské unie.
Jednotlivé regionální rady následně posuzují žádosti na základě přísných kritérií a
měřitelnosti dopadů investice. Nejlepší projekty získají potřebnou dotaci, která dosahuje až
92,5 procenta uznatelných nákladů projektu.

