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1. ÚVOD
Tato studie se zabývá možnostmi rozšíření působnosti stávajících regionálních operačních
programů v rámci Kohezní politiky EU pro programové 2014-2020 na základě zkušeností
s implementací regionálních operačních programů v jiných členských státech EU.
Dle sekundární legislativy EU (Obecné nařízení1 a Prováděcí nařízení2) v programovém
období 2007-2013, konkrétně dle čl. 14 Obecného nařízení je Kohezní politika EU
implementována prostřednictvím tzv. sdíleného řízení3 mezi Evropskou komisí a členským
státem. V praxi toto znamená, že Evropská komise nastavuje tzv. strategické či rámcové
podmínky implementace prostřednictvím obou výše uvedených nařízení či dalších
dokumentů a konkrétní nastavení implementační architektury je navrhnuto členským státem
dle jeho potřeb a národních institucionálních zvyklostí či možností ve smyslu již existujících
struktur. V programovém období 2007-2013 jsou Evropskou komisí nadefinovány především
obecné zásady a úkoly tzv. řídících a kontrolních systémů, jedná se o čl. 58 až 62 Obecného
nařízení. Dle aktuálního návrhu legislativního balíčku Evropské komise pro programové
období 2014-2020 se na této situaci, na této dělbě práce nic zásadního měnit nebude4.
Regionální operační programy patří v ČR mezi nejúspěšnější operační programy nejen
z hlediska rychlosti čerpání fondů EU, ale z hlediska absorpční kapacity, která je měřena
počtem i výší předložených žádostí o podporu v poměru k disponibilní alokaci ROP.
Na prvních sedmi místech přehledu certifikovaných tj. vyčerpaných finančních prostředků
vzhledem k vlastní finanční alokaci z celkového počtu 17 OP v cíli 1 a 2 dominuje sedm
z celkového počtu devíti regionálních operačních programů (tj. sedm krajských ROP a oba
pražské OP).5
Regionální operační programy také na rozdíl od tématických OP svou existencí plně
odpovídají principu subsidiarity, který je zakotven v čl. 5 Smlouvy o EU (tzv. Lisabonská
smlouva). Princip subsidiarity udává, že cíle EU, mezi něž patří i harmonický rozvoj regionů,
musí být dosaženy na nejnižší možné úrovni, co nejblíže k občanům. Princip subsidiarity se
v oblasti Kohezní politiky EU promítá právě do zřízení regionálních operačních programů
a administrativní decentralizaci rozdělování fondů EU. Rozhodnutí a aktivity vedoucí
k dalšímu sociálnímu a hospodářskému rozvoji regionů - v podmínkách ČR k rozvoji krajů - by
měla být vykonávána prostřednictvím regionálních operačních programů, už jen proto že
kraje mají komplexní přehled o konkrétní situaci regionu, jeho potřebách a možnostech.
V prosinci 2009 vstoupila v platnost tzv. Lisabonská smlouva (Smlouva o EU a Smlouva
o fungování EU). V článku 174 je stanoven jako cíl provádění Kohezní politiky EU posilování
1

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální
rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999
2
Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu
a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj
3
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0078:CS:PDF
4
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm
5

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/76b9a099-f122-48fd-921f-3a093f6c6117/MMZ---zari-2011
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soudržnosti EU. Doposud byla soudržnost definována hospodářskou a sociální dimenzí,
Lisabonská smlouva zavedla třetí, tzv. územní soudržnost. Tato je chápána jako hospodářský
a sociální rozvoj s vazbou na konkrétně vymezené území. Očekává se tedy, že tzv. územní
dimenze bude plně promítnuta do nově připravovaného programového období 2014-2020.
V praxi může toto znamenat další posílení role regionálních operačních programů.
Na základě předchozích tří argumentů lze usuzovat, že pro příští programové období 20142020 může být činnost ROP dále rozšířena. V této souvislosti jako inspirace mohou sloužit
implementační systémy jiných členských států EU, v kterých se činnost regionálních
operačních programů také osvědčila.
Pro účely této studie má tedy smysl zabývat se resp. vyhodnocovat implementační systémy
těch členských států, které alespoň částečně splňují následující kritéria:
1. Členské státy, které jsou rozděleny alespoň na dvě NUTSII jednotky, tak aby mohlo dojít
ke vzniku regionálních operačních programů, v opačném případě se logicky jedná
o národní resp. tématický operační program;
2. Zhodnoceny budou jen ty členské státy, které disponují v současném programovém
období regionálními operačními programy;
3. Členské státy, jejichž vnitřní politické členění státu nemá federativní charakter či
podobné „autonomní postavení“, v opačném případě je vznik ROP obligatorní a nelze jej
proto srovnávat se situací v ČR, maximálně se lze takovou implementační architekturou
inspirovat.
Původně měla být zohledněna i výše finanční alokace z Kohezní politiky EU na jednoho
obyvatele členského státu, nicméně se prokázalo, že i ty členské státy, které disponují velmi
nízkou finanční částkou z Kohezní politiky EU implementují finanční prostředky z EU
prostřednictvím regionálních operačních programů.
Pro přehlednost byla všechna výše uvedená kritéria zohledněna v následující tabulce EU-27:
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-

členský stát

celková alokace
mld. EUR

počet obyvatel
6
mil.

alokace EUR na
1 obyvatele v EUR

počet OP

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Estonsko
ČR
Maďarsko
Slovensko
Lotyšsko
Litva
Malta
Slovinsko
Portugalsko
Řecko
Polsko
Rumunsko
Bulharsko
Kypr
Španělsko
Itálie
Německo
Finsko
Francie
Belgie
Švédsko
Irsko
Rakousko
Velká Británie
Lucembursko
Nizozemí
Dánsko

3,4
26,7
25,3
11,7
4,6
6,8
0,9
4,2
21,5
20,4
67,3
19,7
6,9
0,6
36,0
28,8
26,4
1,7
14,4
2,3
1,9
0,9
1,5
10,6
0,1
1,9
0,6

1,3
10,5
10,0
5,4
2,2
3,3
0,4
2,1
11,3
11,1
38,2
21,5
7,6
0,8
47,2
60,4
81,8
5,4
64,7
10,8
9,3
4,5
8,4
62,0
0,5
16,6
5,5

2.615
2.543
2.530
2.167
2.091
2.061
2.048
2.000
1.903
1.838
1.762
916
908
800
763
477
323
315
223
213
204
200
175
171
130
114
111

3
17
15
11
3
4
2
3
14
14
21
7
6
2
45
52
19
7
36
10
9
3
11
22
2
5
2

6

7

federativní
uspořádání?

regionální OP?

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
8
NE
9
NE
ANO
NE
NE
ANO
NE
NE
ANO
10
ANO
NE
NE
NE

jen TOP
ANO
ANO
ANO
jen TOP
jen TOP
jen TOP
jen TOP
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
jen TOP
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
jen TOP
ANO
jen TOP

Velikost obyvatelstva pro rok 2010 používaná Eurostatem
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1
7
v cíli 1 Konvergence a v cíli 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
8
zároveň má Španělsko 17 tzv. autonomních obcí/ regionů
9
5 z 20 italských regionů má speciální autonomní status
10
UK není federací jako takovou, nicméně Skotsko, Wales a Severní Irsko mají vlastní vládu a tzv. přenesený jednokomorový zákonodárný sbor
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Na základě výše uvedených kritérií lze 26 členských států EU rozčlenit do tří následujících
kategorií:
A. Relevantní členské státy, mezi něž patří 15 následujících členských států (seřazeno
sestupně dle finanční alokace na jednoho obyvatele):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Maďarsko
Slovensko
Portugalsko
Řecko
Polsko
Rumunsko
Bulharsko
Španělsko

9. Itálie
10. Finsko
11. Francie
12. Švédsko
13. Belgie
14. Irsko
15. Nizozemí

B. Další tři členské státy EU mají federativní charakter či jiné autonomní politické
uspořádání, které existenci regionálních operačních programů přímo implikuje.
Nicméně i přesto je zajímavé, jak tyto členské státy při přerozdělování fondů EU
a nastavení implementační architektury postupovaly. Jedná se o následující členské
státy (seřazeno sestupně dle alokace na jednoho obyvatele):
1. Německo (federativní politické uspořádání)
2. Rakousko (federativní politické uspořádání)
3. Velká Británie (autonomní politické uspořádání).
C. Pro účely této studie je následujících osm členských států nerelevantních, ani jeden
z nich nedisponuje v současném programovém období regionálními operačními
programy (seřazeno sestupně dle finanční alokace na jednoho obyvatele):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Estonsko
Lotyšsko
Litva
Malta
Slovinsko
Kypr
Lucembursko
Dánsko

Pravděpodobné příčiny absence regionálních operačních programů v těchto osmi
zemí jsou:
- velmi nízká celková alokace z Kohezní politiky EU (tzn. náklady na složitější
implementační strukturu, která by se skládala z tématických a regionálních
operačních programů by byla disproporcionální k celkové částce, která má být
do regionálního rozvoje investována),
- malé území členského státu, tj. území, které je menší než dva NUTSII regiony,
- kombinace obou předchozích faktorů.
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2. RELEVANTNÍ ČLENSKÉ STÁTY
2.1 Maďarsko

Maďarsko patří k významným příjemcům finančních prostředků z Kohezní politiky EU11.
Celkovou částkou 25,3 mld. EUR se řadí na šesté místo (ČR je na čtvrtém místě), nicméně
přepočítáme-li obdržené finanční prostředky na jednoho obyvatele, řadí se Maďarsko svými
cca 2 530 EUR na jednoho obyvatele hned za Estonskem a ČR na třetí místo v EU.
Maďarsko je pro ČR také velmi zajímavé, protože je podobně velkým státem jako ČR, je také
novým členským státem, má tedy podobné strukturální hospodářské a sociální problémy
stejně jako minimální zkušenosti s implementací fondů EU. Stejně jako ČR také v Maďarsku
spadají s výjimkou regionu hlavního města všechny ostatní regiony země do cíle
Konvergence, Budapešť a okolní oblast spadá do cíle 2, tj. Regionální konkurenceschopnost
a zaměstnanost. Maďarsko na rozdíl od ČR vytvořilo i tzv. Národní rozvojovou agenturu12,
která řídí a spravuje všechny maďarské operační programy v rámci Kohezní politiky EU
a spadá pod maďarské Ministerstvo národního rozvoje. Tato agentura však zpravuje
i všechny ostatní fondy související s regionálním rozvojem.
Každý NUTSII má v Maďarsku svůj vlastní regionální operační program, což umožňuje zaměřit
se i na náročnější rozvojové aktivity jako je podpora podnikání či rozvoj výzkumné
infrastruktury – vždy dle situace v jednotlivých regionech. Nicméně tyto ROP jsou řízeny
centrálně přes Národní rozvojovou agenturu. Podobně jako v ČR jde na ROP cca 1/5 všech
finančních prostředků.
Celkový počet OP
v cíli 1 a 2
Počet ROP
Počet NUTSII v zemi

Tématické zaměření
ROP13

Podíl ROP na celkové
alokaci
Řídící orgány ROP
Vztah TOP a ROP

11

15
7
7
liší se dle jednotlivých regionů, nejčastější jsou:
rozvoj hospodářství, podpora MSP
doprava
rozvoj sociální infrastruktury
podpora cestovního ruchu
výzkumná infrastruktura
cca 22,8 % 14
Jednotlivé odbory Národní rozvojové agentury
doplňkový, ROP slouží k uspokojení specifických
regionálních potřeb

http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/hungary/index_en.htm
http://www.nfu.hu/?lang=en
13
http://www.nfu.hu/new_hungary_development_plan
14
http://www.nfu.hu/the_new_hungary_development_plan_ , strana 160 a 161
12
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2.2 Slovensko
Také Slovensko patří k významným příjemcům finančních prostředků z Kohezní politiky EU,
celkově se nachází na 11. místě, avšak v přepočtu na jednoho obyvatele Slovensko
pro programové období 2007-2013 obdrželo čtvrtou nejvyšší částku (po Estonsku, ČR
a Maďarsku).15 Celkově Slovensko obdrželo 11,7 mld. EUR.
Není třeba zdůrazňovat, že Slovensko má na základě společné minulosti téměř identické
hospodářské a sociální problémy jako ČR a velmi podobnou státní administraci. Stejně jako
v případě ČR, také Bratislava a její okolí je jediným regionem na Slovensku, které spadá
do cíle 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Ostatní tři slovenské regiony
NUTSII Západní, Střední a Východní Slovensko spadají pod cíl Konvergence. Slovenské
instituce mají stejně jako ty české prozatím minimální zkušenosti s implementací fondů EU.
Slovensko má tzv. společný regionální operační program v cíli 1 Konvergence pro tři regiony
NUTSII, řídícím orgánem je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR16 a jeho
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, avšak zprostředkujícími subjekty tohoto
regionálního operačního programu je sedm jednotlivých, samosprávných krajů.
Slovensko alokovalo do ROP méně peněz než ČR a investiční aktivity jsou typické
konvergenční, velmi podobné těm českým (výstavba a modernizace dopravní, zdravotní,
sociální, vzdělávací infrastruktury).
Celkový počet OP
v cíli 1 a 2
Počet ROP
Počet NUTSII v zemi

11
2:
jeden pro cíl 1 a jeden pro cíl 2
4

Tématické zaměření
ROP17

klasické konvergenční aktivity, podobné pro všechny ROP:
investice do dopravní infrastruktury na krajské úrovni
sociální, vzdělávací a kulturní infrastruktura
podpora cestovního ruchu

Podíl ROP na alokaci cíle
Konvergence

cca 13,2 % 18

Řídící orgány ROP
Vztah TOP a ROP

15

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
doplňkový, ROP slouží k výstavbě a modernizaci infrastruktury

http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/slovakia/index_en.htm
http://www.ropka.sk/kontakty/
17
http://www.ropka.sk/operacny-program/
18
http://www.ropka.sk/dokumenty-na-stiahnutie/ Slovenský národní strategický referenční rámec, str. 143
16
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2.3 Portugalsko
Portugalsko je středně velká země EU stejně jako ČR (11,3 mil. obyvatel) a již tradiční
příjemce finančních prostředků z Kohezní politiky EU, s implementací fondů EU mají
portugalské úřady tedy značné zkušenosti. Co se týče velikosti celkové alokace z Kohezní
politiky EU, tak se Portugalsko řadí na sedmé místo, jedná se o 21,5 mld. EUR. přepočtu
na jednoho obyvatele Portugalsko obdrželo devátou nejvyšší alokaci.
Každý NUTSII portugalský region má svůj vlastní regionální OP, dva z nich spadají do cíle 2
Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (Lisabon a Madeira), region Algarve je tzv.
přechodný (phasing-out) region a zbylé čtyři regiony spadají do cíle 1 Konvergence.
Portugalsko má kromě ROP pro každý NUTSII region také ještě operační program s názvem
Územní rozvoj19, pod jehož aktivity spadají všechny portugalské regiony, nicméně tento OP
se zaměřuje na zlepšování životního prostředí a dopravní infrastruktury. Autonomní ostrovní
NUTSII regiony Madeira i Azory mají i vlastní ESF regionální operační programy.
ROP mají v portugalské implementační architektuře velmi silné postavení a jejich řízení je
decentralizováno. Investiční aktivity jsou silně diverzifikované, jednotlivé ROP jsou nastaveny
tak, aby umožnili kromě klasických konvergenčních priorit zaměření i na „lisabonské“ cíle.
Celkový počet OP
v cíli 1 a 2
Počet ROP
Počet NUTSII v zemi

Tématické zaměření
ROP20

14
7+2
5+2
se velmi liší region od regionu, jedná se o téměř všechny
aktivity regionálního rozvoje:
podpora podnikání
podpora městské a regionální infrastruktury (dopravní, sociální,
zdravotní apod.)
podpora výzkumu a informačních technologií
dopravní infrastruktura
modernizace státní správy a samosprávy
zlepšení životního prostředí
podpora zaměstnanosti

Podíl ROP na celkové
alokaci21

32,3 % v cíli 1
81,0 % v cíli 2

Řídící orgány ROP
Vztah TOP a ROP

jednotlivé regiony
ROP zajišťují regionům proporcionálně stejný přísun finančních
prostředků, nicméně umožňují jejich investování na specifické
regionální potřeby

19

http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?gv_PAY=PT&gv_reg=ALL&gv_PGM=12
22&LAN=7&gv_per=2&gv_defL=7
20
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/search.cfm?gv_pay=PT&amp;gv_reg=ALL&amp;gv_obj=
ALL&amp;gv_the=ALL&amp;lan=EN&amp;gv_per=2
21
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche/pt_en.pdf
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2.4 Řecko
Řecko je středně velká země EU stejně jako ČR (11,1 mil. obyvatel) a již tradiční příjemce
finančních prostředků z Kohezní politiky EU, s implementací fondů EU by tedy řecké instituce
měly mít značné zkušenosti. V přepočtu na jednoho obyvatele Řecko obdrželo 10. nejvyšší
alokaci22. Celkově má Řecko k dispozici 20,4 mld. EUR v programovém období 2007-2013,
což je v rámci EU 8. nejvyšší suma.
13 řeckých NUTSII regionů je rozděleno do pěti regionálních operačních programů v cíli 1
Konvergence a do dvou regionálních operačních programů v cíli 2 Regionální
konkurenceschopnost a zaměstnanost. Většinou se tedy několik řeckých regionů NUTSII
slučuje v jednom regionálním operačním programu. Všechny regionální operační programy
jsou řízeny centrálně a jejich investice se soustředí i na priority lisabonské strategie pro růst
a zaměstnanost.
Celkový počet OP
v cíli 1 a 2
Počet ROP
Počet NUTSII v zemi

Tématické zaměření
ROP23

14
7
13
liší se v rámci jednotlivých OP:
dopravní infrastruktura a přístupnost
podpora podnikání a MSP
rozvoj digitálních technologií
zdravotní, sociální a vzdělávací infrastruktura
kulturní statky
zdravé životní prostředí
podpora cestovního ruchu

Podíl ROP na celkové
alokaci24

38,3 % v cíli 1
79,8 % v cíli 2

Řídící orgány ROP
Vztah TOP a ROP

Ministerstvo hospodářství a financí25
doplňkový, ROP slouží k uspokojení specifických
regionálních potřeb

22

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/country2009/el_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authorities.cfm?lan=EN&pay=el#1
24
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche/gr_en.pdf
25
http://www.minfin.gr/portal/en#
23
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2.5 Polsko
Polsko patří šestici největších zemí EU a v programovém období 2007-2013 obdrželo
z Kohezní politiky EU největší absolutní sumu, jedná se o 67,3 mld. EU. Přepočteno však
na jednoho obyvatele obdrželo Polsko celkově jen 11. nejvyšší částku.
V Polsku jsou všechny regiony způsobilé pro investice v cíli 1, tj. Konvergence, včetně regionu
Mazowieckie, do kterého spadá hlavní město Varšava. I přesto se Polsko zavázalo
k nadstandardnímu plnění Lisabonské strategie26.
Polsko má 16 regionálních operačních programů pro všech 16 polských vojvodství, které jsou
zároveň NUTSII jednotkami. K tom také Polsko vytvořilo společný regionální operační
program, z kterého je způsobilých pět regionů silně zaostávajícího východního Polska.
Celkový podíl regionálních operačních programů na alokaci Polska tvoří 27,4 %. Nicméně
Polsko využilo možnosti tvorby tzv. výkonnostní rezervy ve výši dalších 1,3 mld. EUR, které
byla v polovině programového období rozdělena mezi tzv. nejúspěšnější regiony, proto se
celková suma rozdělená mezi regionální operační programy pohybuje na úrovni 30,4 %.
Řízení polských ROP je decentralizované nicméně fakticky se jedná o sdílené řízení spolu
s polským Ministerstvem pro regionální rozvoj, které Polsko speciálně zřídilo po svém vstupu
do EU. Toto ministerstvo zodpovídá za koordinaci a administraci fondů EU stejně jako
přípravu a realizaci regionálních strategií27.
Celkový počet OP
v cíli 1 a 2
Počet ROP
Počet NUTSII v zemi

Tématické zaměření
ROP28

Podíl ROP na celkové
alokaci29
Řídící orgány ROP
Vztah TOP a ROP

26

21
16 + 1 SROP Východní Polsko
16
v rámci ROP se velmi liší:
Podpora podnikání
Regionální doprava
e-government a infrastruktura pro znalostní společnost
bezpečnost a krizové řízení
sociální, zdravotní a vzdělávací infrastruktura
podpora kultury a cestovního ruchu
podpora výzkumu a vědy
30,4 %
jednotlivá vojvodství, nicméně silná koordinační role polského
Ministerstva pro regionální rozvoj
redukce TOP na několik málo priorit (1. Inovativní ekonomika,
2. Životní prostředí a doprava, 3. Lidské zdroje)a zbytek
přenecháno ROP dle jejich potřeb

http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche/pl_en.pdf
http://www.mrr.gov.pl/english/Strony/main_mrr_eng.aspx
28
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/search.cfm?gv_pay=PL&gv_reg=ALL&gv_obj=ALL&gv_th
e=ALL&lan=EN&gv_per=2
29
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche/pl_en.pdf
27
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2.6 Rumunsko
Rumunsko se svým téměř 22 milionovým obyvatelstvem se stalo členem EU až když byla
jednání o rozdělení finančních alokací z Kohezní politiky EU ukončena. Nicméně i přesto
obdrželo Rumunsko devátou největší celkovou sumu a v přepočtu na jednoho obyvatele 12.
nejvyšší alokaci. Celkově Rumunsko obdrželo 19,7 mld. EUR.
Rumunsko je rozděleno do osmi NUTSII regionů, všechny spadají do cíle 1 Konvergence.
Všechny rumunské regiony mají jeden společný regionální operační program. Tento ROP se
zaměřuje na klasické, konvergenční aktivity, což je vzhledem ke stavu hospodářské
výkonnosti těchto jednotlivých rumunských regionů logické. Společný regionální operační
program je spravován rumunským Ministerstvem pro místní rozvoj a cestovní ruch.

Celkový počet OP
v cíli 1 a 2
Počet ROP
Počet NUTSII v zemi

7
1
8

Tématické zaměření
ROP30

Rozvoj urbánních center
Rozvoj lokální a regionální dopravy
Podpora sociální infrastruktury
Rozvoj infrastruktury pro podnikání
Rozvoj kultury a cestovního ruchu

Podíl ROP na celkové
alokaci31

20,7 %

Řídící orgán ROP

Ministerstvo pro místní rozvoj a cestovní ruch

Vztah TOP a ROP

redukce TOP na několik málo priorit (1. Zvýšení ekonomické
konkurenceschopnosti, 2. Životní prostředí, 3. Doprava, 4.
Lidské zdroje, 5. Veřejná správa), ostatní investice pokrývá ROP

30

http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?gv_PAY=RO&gv_reg=ALL&gv_PGM=10
41&LAN=7&gv_per=2&gv_defL=7
31
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche/ro_en.pdf
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2.7 Bulharsko
Bulharsko se stejně jako Rumunsko stalo členem EU až když byla jednání o rozdělení
finančních alokací z Kohezní politiky EU ukončena. Osmimiliónové Bulharsko obdrželo
v programovém období 2007-2013 celkově 13. největší celkovou sumu z Kohezní politiky EU,
celkově se jedná o 6,9 mld. EUR. V přepočtu na jednoho obyvatele obdrželo Bulharsko také
13. nejvyšší alokaci, tj. 908 EUR na hlavu. Všech šest bulharských NUTSII regionů spadá
do cíle 1 Konvergence včetně hlavního města Sofie.
Bulharsko je rozděleno do šesti NUTSII regionů, které mají svůj společný regionální operační
program. Společný regionální operační program je spravován bulharským Ministerstvem
pro regionální rozvoj a veřejné služby a jeho podíl na celkové alokaci obnáší cca 21 %.
Celkový počet OP
v cíli 1 a 2
Počet ROP
Počet NUTSII v zemi

7

1.

Tématické zaměření
ROP32

2.
3.
4.

Podíl ROP na celkové
alokaci33
Řídící orgán ROP
Vztah TOP a ROP

32

1
6
urbánní rozvoj (50 % alokace): sociální
infrastruktura a bydlení, podpora
podnikatelské infrastruktury, rozvoj a
modernizace hromadné dopravy
regionální a lokální doprava (25 % alokace)
udržitelný rozvoj cestovního ruchu (cca 14 %
alokace)
Lokální rozvoj a spolupráce (cca 6 %
alokace): sociální, zdravotní a vzdělávací
infrastruktura
21 %

Ministerstvo pro regionální rozvoj a veřejné služby
tématické operační programy se soustředí na několik málo
tématických oblastí (konkurenceschopnost, doprava, lidské
zdroje, životní prostředí, veřejná správa); ostatní investice jsou
vykonány v rámci ROP

http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche/bg_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?gv_OBJ=ALL&gv_PAY=BG&gv_reg=ALL
&gv_THE=ALL&gv_PGM=1061&LAN=7&gv_per=2&gv_defL=7
33
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2.8. Španělsko
Španělsko, tradiční poživatel Kohezní politiky EU, je pátým nejlidnatějším členským státem
EU a v programovém období 2007-2013 obdrželo po Polsku 2. největší celkovou sumu. Jedná
se o 36 mld. EUR. Přepočítáme-li tento obnos na jednoho obyvatele, je tato suma 15.
nejvyšší v rámci EU.
Implementační struktura Španělska je poměrně komplikovaná. V rámci Španělska existuje 19
NUTSII regionů, přičemž čtyři jsou čistě konvergenční, další čtyři regiony se nachází ve fázi
„phasing out“. Do cíle 2 spadá čistě osm regionů, do „phasing in“ další tři. Celkově existuje
45 operačních programů pro 19 NUTSII regionů, 23 z těchto 45 OP jsou ERDF operační
programy, zbylých 22 OP je financováno z Evropského sociálního fondu. V podstatě existuje
jen pět národních španělských OP, pak dva více-regionální operační programy a všechny
ostatní OP jsou regionální operační programy. Nicméně všechny španělské ROP jsou řízeny
centrálně, tj. ERDF-ROP španělským Ministerstvem hospodářství a financí a ESF-ROP
španělským Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Celkový počet OP
v cíli 1 a 2
Počet ROP
Počet NUTSII v zemi

Tématické zaměření
ROP34

Podíl ROP na celkové
alokaci ERDF35
Řídící orgán ROP
Vztah TOP a ROP

34

45
19 ERDF ROP
19 ESF ROP
17 + 2
tématické zaměření se v rámci jednotlivých ROP dle stupně
rozvoje regionu a jeho potřeb velmi liší:
regionální doprava
ochrana životního prostředí a prevence rizik
podpora podnikání a znalostní ekonomiky
energetická soběstačnost
rozvoj regionálních center
podpora výzkumu a inovací
podpora komunikačních technologií
cíl 1: 75,0 %
cíl 2: 85,7 %
Ministerstvo hospodářství a financí (ERDF)
Ministerstvo práce a sociálních věcí (ESF)
ROP mají na starosti všechny investice kromě národních priorit
(celostátní doprava, znalostní ekonomika, výzkum a vývoj,
technologie)

http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/search.cfm?gv_pay=ES&gv_reg=ALL&gv_obj=ALL&gv_th
e=ALL&lan=EN&gv_per=2
35
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche/es_en.pdf
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2.9 Itálie
Itálie je třetím největším příjemcem z Kohezní politiky EU, v programovém období 2007-2013
obdržela 28,8 mld. EU. Na jednoho obyvatele Itálie získala celkem 16. nejvyšší sumu 36 v EU.
Itálie je čtvrtým nejlidnatějším státem EU a patří tradičně mezi silné příjemce Kohezní
politiky EU, italské instituce mají tedy s její implementací bohaté zkušenosti.
Itálie je rozdělena do 21 regionů úrovně NUTSII, pět z nich je v cíli 1 Konvergence a zbylých
16 spadá do cíle 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. V rámci své
implementační struktury má Itálie 19 operačních programů v cíli Konvergence, deset z nich je
regionálních, sedm národních a dva více-regionální. V rámci cíle 2 Regionální
konkurenceschopnost a zaměstnanost disponuje Itálie 33 operačními programy, 32 z nich je
řízeno na regionální úrovni a jeden na národní úrovni.

Celkový počet OP
v cíli 1 a 2

51

Počet ROP

42:
pro každý NUTSII jeden ERDF a ESF ROP

Počet NUTSII v zemi

21

Tématické zaměření
ROP37

Liší se dle potřeb regionů a cíle, do kterého spadají:
Podpora dopravní mobility
Podpora cestovního ruchu
Průmyslový výzkum a přenos technologií
Podpora podnikání
Výstavba energetických a informačních sítí
Ochrana životního prostředí a kulturního dědictví
Výstavba infrastruktury pro kvalitu života a sociální inkluzi
Územní rozvoj

Podíl ROP na alokaci38

64,4 % alokace v cíli 1
95,4 % alokace v cíli 2

Řídící orgány ROP

Úřady správních jednotek (regiony či province)
V cíli jedna, pod který spadá 5 z 21 regionů, existují tématické
OP zaměřené na státní správu, energii, vzdělání, dopravu,
podporu podnikání, vědu a výzkum; nicméně vzhledem
k celkové alokaci ROP v obou cílích, je role TOP doplňková k roli
ROP.
V cíli 2 existuje jen jeden tématický OP zaměřený na státní
správu.

Vztah TOP a ROP

36

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/country2009/it_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/search.cfm?gv_pay=IT&gv_reg=ALL&gv_obj=ALL&gv_th
e=ALL&LAN=EN&gv_per=2
38
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche/it_fr.pdf
37
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2.10 Finsko
Finsko má 5,4 mil. obyvatel a nepatří k velkým příjemcům Kohezní politiky EU. Finsko
obdrželo v programovém období 2007-2013 celkem 1,7 mld. EUR, na jednoho obyvatele se
řadí Finsko na 18. místo s 315 EUR na jednoho obyvatele39.
Finsko je rozděleno na pět NUTSII jednotek, všechny spadají do cíle 2 Regionální
konkurenceschopnost a zaměstnanost a všechny disponují vlastním regionálním operačním
programem. Navíc k této regionální struktuře si Finsko zřídilo v programovém období 20072013 dva tématické operační programy, které jsou však financovány z ESF.

Celkový počet OP
v cíli 1 a 2
Počet ROP
Počet NUTSII v zemi

Tématické zaměření
ROP40

Podíl ROP na alokaci

Řídící orgány ROP

41

7
5
5
Liší se opět region od regionu:
Podpora podnikatelské infrastruktury
Regionální dopravní infrastruktura
Ochrana životního prostředí
Podpora vzniku inovací a technologického přenosu
Regionální rozvoj (výstavba infrastruktury)

100 % ERDF-alokace
61,2 % celkové alokace

4 pevninské ROP jsou řízeny finským Ministerstvem
zaměstnanosti a hospodářství
5. ostrovní ROP je v gesci Alandské místní vlády

Vztah TOP a ROP

39

Regionální operační programy jsou zaměřeny na ERDF-aktivity,
dva tématické operační programy jsou ESF-aktivity

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/country2009/fi_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche/fi_en.pdf
41
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche/fi_en.pdf
40
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2.11 Francie
Francie obdržela jako druhý nejlidnatější stát EU v programovém období 2007-2013
z Kohezní politiky EU 14,4 mld. EUR. Jedná se o 10. celkově nejvyšší částku, nicméně
v přepočtu na jednoho obyvatele je toto 19. suma v pořadí EU-27.
Tyto finanční prostředky jsou implementovány prostřednictvím 36 operačních programů
v cíli 1 Konvergence a 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. 31 operačních
programů je financováno z ERDF a pět OP z Evropského sociálního fondu. Všechny čtyři
přímořská francouzská území (Martinique, Guadeloupe, La Réunion a francouzská Guyana)
spadají pod cíl 1 Konvergence. 22 ostatních, tj. metropolitní francouzské regiony patří svou
hospodářskou vyspělostí do cíle 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.42

Celkový počet OP
v cíli 1 a 2
Počet ROP
Počet NUTSII v zemi

Tématické zaměření
ROP43

36:
31 ERDF a 5 ESF
8 v cíli 1 (pro každý region ESF a ERDF ROP)
22 v cíli 2 (pro každý region v metropolitní Francii)
26
Liší se dle regionů:
Inovativnost a konkurenceschopnost ekonomiky
Ochrana životního prostředí
Kvalita života, regionální rozvoj a územní soudržnost
(výstavba sociální, kulturní a vzdělávací infrastruktury)
Podpora výzkumu a vývoje
rozvoj regionální dopravní infrastruktury
100 % v cíli 1

Podíl ROP na alokaci44

45,1 % v cíli 2 (jen ROP, nepočítány jsou do toho 4 meziregionální OP)

Řídící orgány ROP

Jednotlivé prefektury

Vztah TOP a ROP

Každý region má ve Francii svůj vlastní ERDF-ROP, čtyři
přímořské regiony mají i každý svůj ESF-ROP; metropolitní
Francie má svůj národní ESF-program. Dále existují čtyři ERDFvíce-regionální ROP (dva pro regiony v Alpách a dva pro regiony
podél Rýna). Dále existuje jeden národní OP TP.

42

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/country2009/fr_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?gv_OBJ=ALL&gv_PAY=FR&gv_reg=ALL
&gv_THE=ALL&gv_PGM=1129&LAN=7&gv_per=2&gv_defL=7
44
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche/fr_en.pdf
43
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2.12 Belgie
Belgie v programovém období 2007-2013 obdržela z Kohezní politiky 2,3 mld. EUR, což je 18.
nejvyšší celková suma a v přepočtu na jednoho obyvatele se jedná o 20. nejvyšší částku v EU27. Tato finanční částka se implementuje prostřednictvím 10 operačních programů v cíli 1
Konvergence a 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.45 Čtyři z těchto deseti OP
jsou financovány z ERDF, zbylé OP z ESF.
Belgie disponuje regionálními operačními programy; v cíli 1 se jedná o ESF-OP Konvergence
pro region Hainaut a ERDF-OP Konvergence pro region Hainaut a v cíli 2 se jedná o tři ROP
(Brusel jako hlavní region, Flandry a Valonii – bez Hainautu), pod které spadá více regionů
NUTSII. Poměrně specifická je i implementační architektura Belgie, která odpovídá
„komplikovanému“ národnímu uspořádání Belgie, patří sem např. i „národní“ ESF-program
zaměřený na belgickou – německy mluvící komunitu.
Celkový počet OP
v cíli 1 a 2

10
celkem 5:

Počet ROP
2 (ESF a ERDF) ROP v cíli 1
3 v cíli 2
Počet NUTSII v zemi

10 + 1
Liší se dle OP:

Tématické zaměření
ROP46

Podpora regionální konkurenceschopnosti/ podpora podnikání
Výstavba infrastruktury – podpora regionální soudržnosti
Ochrana životního prostředí
Rozvoj inovací a znalostní ekonomiky
Zlepšení ekonomické struktury regiony a územního plánování

Podíl ROP na alokaci47

100 % v cíli 1
38,0 % v cíli 2

Řídící orgány ROP48

Místní vlády
ERDF investice jsou implementovány přes ROP, ESF investice
jsou implementovány přes národní OP

Vztah TOP a ROP

45

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/country2009/be_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche/be_en.pdf
47
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche/be_en.pdf
48
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authorities.cfm?lan=EN&pay=be
46
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2.13 Švédsko
Středně velké Švédsko s počtem obyvatel 9,3 mil. obdrželo v programovém období 20072013 z Kohezní politiky EU 1,9 mld. EUR, které jsou implementovány prostřednictvím devíti
operačních programů. Srovnáme-li tuto finanční alokaci s alokací ostatních členských států,
jedná se o celkově 19. nejvyšší alokaci, v přepočtu na jednoho obyvatele se jedná o 21.
nejvyšší resp. sedmou nejnižší sumu v EU-27.
Osm z těchto devíti operačních programů jsou regionální operační programy, tj. každý region
má svůj vlastní ROP. Devátým švédským operačním programem je národní ESF-OP.49
Všechny švédské regiony spadají do cíle 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.

Celkový počet OP
v cíli 1 a 2
Počet ROP
Počet NUTSII v zemi

9
8
8

Tématické zaměření
ROP50

Liší se dle potřeb regionu:
Rozvoj inovativního prostředí v městském prostředí
Podpora podnikání
Dopravní přístupnost
Podpora komunikačních sítí
Ochrana životního prostředí

Podíl ROP na alokaci51

57,4 % celkové alokace
100 % ERDF alokace v cíli 1 a 2

Řídící orgány ROP

Švédská národní agentura pro hospodářství a regionální
rozvoj52

Vztah TOP a ROP

ROP investují veškeré ERDF-finanční zdroje, národní OP
pokrývá ESF-témata

49

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/country2009/sv_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/search.cfm?gv_pay=SE&gv_reg=ALL&gv_obj=ALL&gv_th
e=ALL&LAN=EN&gv_per=2
51
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche/se_en.pdf
52
http://www.tillvaxtverket.se/sidhuvud/englishpages.4.21099e4211fdba8c87b800017332.html
50
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2.14 Irsko
4,5miliónové Irsko patřilo dlouhá léta k významným příjemcům Kohezní politiky EU, jejíž
fondy významnou mírou přispěly k razantnímu sociálnímu a hospodářskému rozvoji Irska.
V programovém období 2007-2013 Irsko obdrželo 0,9 mld. EUR. Tyto finanční prostředky
jsou distribuovány prostřednictvím dvou regionálních operačních programů s názvem
1. regiony Border, Midland a Western a 2. Southern a Eastern regiony .53 Třetí operační
program je financován ze zdrojů ESF a má celonárodní zaměření. Oba NUTSII irské regiony
spadají do cíle 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.

Celkový počet OP
v cíli 1 a 2
Počet ROP
Počet NUTSII v zemi

Tématické zaměření
ROP54

Podíl ROP na alokaci55

3
2
2
Border, Midland a Western ROP:
- inovace, informační, komunikační technologie a znalostní
ekonomika včetně podpory podnikání a výzkumu a vývoje
- životní prostředí a prevence risk
- regionální rozvoj a druhotné dopravní sítě
Southern a Eastern ROP:
- inovace a znalostní ekonomika
- životní přístup a dopravní přístupnost
- udržitelný regionální rozvoj

100 % alokace na ERDF
Přesně 50 % celkové alokace v cíli 1 a 2
Regionální shromáždění Border, Midland a Western56

Řídící orgány ROP
Jižní a východní regionální shromáždění 57
Vztah TOP a ROP

53

ROP se zaměřují na ERDF-investice, třetí tématický OP se
specializuje na ESF-investice

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/country2009/ie_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/search.cfm?gv_pay=IE&gv_reg=ALL&gv_obj=ALL&gv_th
e=ALL&LAN=EN&gv_per=2
55
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche/ie_en.pdf
56
http://www.bmwassembly.ie/
57
http://www.seregassembly.ie/
54
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2.15 Nizozemí
Téměř 17miliónové Nizozemí obdrželo jako čistý plátce do rozpočtu EU v programovém
období 2007-2013 z Kohezní politiky EU 1,9 mld. EUR. Celkově je toto 20. nejvyšší absolutní
suma. Avšak v přepočtu na jednoho obyvatele se jedná o druhou nejnižší částku v rámci EU
(úplně nejmenším příjemcem z Kohezní politiky EU je Dánsko).58
Tyto evropské finanční prostředky jsou investovány prostřednictvím pěti operačních
programů, čtyři z nich jsou regionální operační programy a pátý, poslední je národní ESFprogram.
Všechny nizozemské regiony spadají pod cíl 2 Regionální konkurenceschopnost
a zaměstnanost.
Celkový počet OP
v cíli 1 a 2
Počet ROP
Počet NUTSII v zemi

5
4
12 provincií
Prioritní osy všech ROP jsou identické:

Tématické zaměření
ROP59

Znalostní ekonomika, podpora podnikání a inovací
Ochrana životního prostředí a zatraktivnění prostředí
Posílení urbánní dimenze a kvality života

Podíl ROP na alokaci60

100 % ERDF-alokace
Přesně 50 % celkové alokace v cíli 1 a 2

Řídící orgány ROP
Vztah TOP a ROP

58

decentralizováno: úřady jednotlivých provincií
Regionální operační programy přerozdělují ERDF-zdroje, jediný
ESF-OP pokrývá celé území

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/country2009/nl_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?gv_OBJ=ALL&gv_PAY=NL&gv_reg=ALL
&gv_THE=ALL&gv_PGM=1186&LAN=7&gv_per=2&gv_defL=7
60
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche/nl_en.pdf
59

19

Možnosti rozšíření působnosti stávajících regionálních operačních programů v ČR pro programové období 2014-2020
na základě zkušeností z ostatních členských států EU

3. DALŠÍ MOŽNÉ PODNĚTY Z OSTATNÍCH ČLENSKÝCH STÁTŮ
3.1 Německo
Nejlidnatější stát EU Německo čerpá v programovém období 2007-2013 z Kohezní politiky EU
pátou nejvyšší souhrnnou finanční částku, jedná se o 26,4 mld. EUR. V přepočtu na jednoho
obyvatele Německo čerpá 17. nejvyšší finanční alokaci61.
Německo, které se skládá ze 16 spolkových zemí, čerpá strukturální fondy EU v rámci 36
operačních programů. Každá spolková země má svůj vlastní ERDF a ESF operační program, to
samé platí pro Lueneburg (Lueneburg spadá do cíle 1 na rozdíl od okolního Dolního Saska).
Dále pak Německo disponuje dvěma tématickými federálními OP, jedná se o OP Doprava a
OP Vzdělávání a trénink kompetencí. Do cíle 1 Konvergence spadá pět spolkových zemí
(jedná se o bývalé východní Německo) a již zmíněný dolnosaský region Lueneburg.62 Ostatní
spolkové země čerpají z cíle 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.
Celkový počet OP
v cíli 1 a 2
Počet ROP
Počet NUTSII v zemi

Tématické zaměření
ROP63

36
34
39
Dle priorit jednotlivých spolkových zemí:
Podpora růstu, inovací a znalostí
Městský rozvoj a zvyšování kvality života
Podpora podnikání a zaměstnanosti
Odstraňování brownfield
Podpora cestovního ruchu a kulturního dědictví
Výzkumná infrastruktura

Podíl ROP na alokaci cíle
Konvergence64

v cíli 1: 75 %
v cíli 2: 78 %

Řídící orgány ROP65

Úřady a instituce jednotlivých zemských zemí

Vztah TOP a ROP

Převažují ROP pro každou spolkovou zemi jak v ESF tak v ERDF
oblasti, nicméně existují dva specifické TOP pro oblast federální
dopravy a vzdělávání a tréninku kompetencí

61

http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/germany/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/country2009/de_en.pdf
63
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/search.cfm?gv_pay=DE&gv_reg=ALL&gv_obj=ALL&gv_t
he=ALL&LAN=EN&gv_per=2
64
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche/de_en.pdf
65
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authorities.cfm?lan=EN&pay=de#1
62
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3.2 Rakousko
Osmimiliónové Rakousko čerpá v programovém období 2007-2013 z Kohezní politiky EU 1,5
mld. EUR, což je šestá celková nejnižší suma. Přepočteno na obyvatele se jedná o pátou
nejnižší finanční částku ze strukturálních fondů v tomto období.66 Rakousko má devět
spolkových zemí.
Rakouské rozvojové priority jsou přerozdělovány prostřednictvím 11 operačních programů,
devět z nich jsou regionální operační programy financované z ERDF, dva z ESF. S výjimkou
spolkové země Burgenland spadají všechny do cíle 2 Regionální konkurenceschopnost
a zaměstnanost. Spolková země Burgenland se v současnosti nachází ve fází „phasing-out“.

Celkový počet OP
v cíli 1 a 2
Počet ROP
Počet NUTSII v zemi

Tématické zaměření
ROP67

11
9
9
Dle priorit jednotlivých spolkových zemí:
Inovace a znalostní ekonomika
Podpora podnikání
Regionální rozvoj a kvalita života
Dopravní infrastruktura
Ochrana životního prostředí a prevence rizik

Podíl ROP na alokaci68

v cíli 1: 100 % celkové alokace
v cíli 2: 54 % celkové alokace

Řídící orgány ROP69

Úřady či instituce zemských vlád

Vztah TOP a ROP

ROP jsou financovány z ERDF, dále pak existuje jeden spolkový
ESF zaměřující se na 8 NUTSII regionů v cíli 2 a pak regionální
ESF, který pokrývá region Burgenland, který stále ještě spadá
do cíle 1

66

http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/austria/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/search.cfm?gv_pay=AT&gv_reg=ALL&gv_obj=ALL&gv_t
he=ALL&LAN=EN&gv_per=2
68
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche/at_en.pdf
69
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authorities.cfm?lan=EN&pay=at#1
67
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3.3 Velká Británie
Třetí nejlidnatější země EU Velká Británie, která stále užívá tzv. britského rabatu z rozpočtu
EU, obdržela v programovém období 2007-2013 z Kohezní politiky EU celkem 10,6 mld. EUR,
což je 12. nejvyšší finanční částka. V přepočtu na jednoho obyvatele Británie však obdržela
třetí nejnižší finanční alokaci.70
Prostředky ze strukturálních fondů EU Británie alokuje prostřednictvím 22 regionálních
spojených operačních programů, 16 z nich je financováno z ERDF a šest z Evropského
sociálního fondu. Ne každý NUTSII region má svůj ROP. Tři velké regiony West Wales a the
Valleys, Cornwall a The Isles of Scilly a Highlands a Islands spadají pod cíl 1 Konvergence, tyto
regiony pokrývají cca 10 % obyvatel Británie. Ostatní regiony spadají pod cíl 2 Regionální
konkurenceschopnost a zaměstnanost.
Celkový počet OP
v cíli 1 a 2
Počet ROP
Počet NUTSII v zemi

Tématické zaměření
ROP71

Podíl ROP na alokaci cíle
Konvergence72
Řídící orgány ROP73
Vztah TOP a ROP

70

22
22
37
Priority jednotlivých ROP se velmi liší:
Podpora podnikání
Podpora zaměstnanosti
Podpora výzkumu a vývoje
Regionální dostupnost
Podpora nízkouhlíkové ekonomiky apod.
100 % v obou cílech
jednotlivé regionální úřady a instituce
Velká Británie má pouze regionální operační programy,
žádné TOP

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/country2009/uk_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/search.cfm?gv_pay=UK&gv_reg=ALL&gv_obj=ALL&gv_t
he=ALL&LAN=EN&gv_per=2
72
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche/uk_en.pdf
73
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authorities.cfm?lan=EN&pay=uk#1
71
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4. BUDOUCÍ NASTAVENÍ KP EU V OBDOBÍ 2014-2020
Na začátku října 2011 vydala Evropská komise dlouho očekávaný návrh legislativního balíčku
pro Kohezní politiku EU pro léta 2014-202074.
Souhrnně lze všechna opatření vnímat jako krok směrem ke zjednodušení a zpřehlednění
implementačních systémů ve smyslu snížení počtu tématických priorit, což může být
chápáno také jako snaha Evropské komise o snížení počtu tématických operačních
programů.
Mezi klíčové prvky navrhovaného legislativního balíčku, které jsou pro existenci regionálních
operačních programů relevantní, patří následující:

Propojení s EU2020
Propojení Kohezní politiky EU se strategií EU2020 je již rozhodnutou záležitostí (tj. odpor
českých ROP nemá příliš mnoho šancí na úspěch) a bude probíhat formou tzv. earmarkingu
(vyčlenění minimálního podílu investovaných prostředků) na jednotlivé cíle EU2020. Např.
méně rozvinuté regiony budou muset investovat minimálně 50 % ERDF do priorit jako
energetická eficience a obnovitelné zdroje, inovace a zlepšení konkurenceschopnosti malých
a středních podniků apod. ESF-investice bude muset být kompletně v souladu s EU2020,
minimálně 20% všech finančních prostředků musí být investováno do potírání sociální
exkluze a chudoby.

Koncentrace priorit
Nově si každý členský stát vybere několik málo priorit, na které se zaměření, Evropské
komise připravila tzv. menu 11 témat. Jejich volba nebude libovolná, musí být zdůvodněna
socio-ekonomickými analýzami potřeb, propojením národních i EU politik, podložena
minimálně střednědobými národními či regionálními strategiemi:
1. posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací;
2. zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím, jejich využití a kvality;
3. zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, odvětví zemědělství
(v případě EZFRV) a rybářství a akvakultury (v případě EMFF);
4. podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích;
5. podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik;
6. ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů;
7. podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových
infrastrukturách;
8. podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil;
9. podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě;
10. investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení;
74

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm
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11. posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy.
Dále bude povinné stanovení tzv. investičních priorit pro každou vybranou tématickou
prioritu.

Výkonnost
Díky mid-term evaluaci bude těm regionům, které nejlépe splní své cíle, stanovené
ve Smlouvě o partnerství, rozděleno 5 procent zadržovaného rozpočtu z celkového rozpočtu
Kohezní politiky EU jako výkonnostní motivace.

Fondy financování
Kohezní politika EU bude určena po všechny regiony EU. Zůstává tak zachována myšlenka
solidarity, kdy každému regionu bude umožněn další rozvoj dle jeho potřeb. Zachovány
zůstanou také všechny tři dosavadní fondy (ERDF, ESF, FS).
Posílen bude ESF o Fond přizpůsobení se globalizaci a nový Program pro sociální změnu
a inovaci. Nově bude zřízen tzv. Connecting Europe Facility pro dopravní, informační
a energetickou infrastrukturu, celkem 40 mld. EUR, ale 10 mld. EUR obdrží z Fondu
soudržnosti a bude spravován EK. Program rozvoje venkova nadále zůstane i se svým fondem
mimo Kohezní politiku EU, ale všechny investice budou propojeny ve zmiňovaném
Společném strategickém rámci.
Umožněna bude tzv. vícefondovost, tj. možnost kombinovat jednotlivé fondy v rámci
jednoho OP, avšak ne v rámci jednoho projektu. Pro projekty bude zaveden nový nástroj tzv.
společný akční plán, což jsou operace zahrnující skupinu projektů jako součást operačního
programu, s konkrétními cíli, ukazateli výsledků a výstupy dohodnutými mezi členským
státem a EK.

Tři kategorie regionů
Výše podpory EU pro jednotlivé regiony bude i nadále záviset na stupni jejich hospodářského
rozvoje (HDP na obyvatele). Nově však budou existovat tři kategorie regionů dle vyspělosti
(doposud byly jen dvě):
1. Rozvinuté regiony s HDP nad 90 % průměru HDP EU-27, v ČR zde spadá Praha
2. Přechodné regiony s HDP mezi 75 % a 90 % průměru HDP EU-27, pravděpodobně se zde
dostanou Střední Čechy
3. Méně rozvinuté regiony s HDP pod 75 % průměru HDP EU-27, všechny ostatní regiony
Všechny regiony, jejichž HDP na obyvatele byl v období 2007–2013 nižší než 75 % průměru
EU-25 v referenčním období, ale jejichž HDP na obyvatele vzrostl na více než 75 % průměru
EU-27 (tj. tzv. přechodné regiony), obdrží dvě třetiny svých přídělů na období 2007–2013.
Avšak, zkušenosti se současným programovým obdobím ukazují, že mnoho členských států
má potíže s čerpáním velkého objemu prostředků EU během omezeného časového období.
Fiskální situace v některých členských státech navíc způsobila, že pro tyto státy je nyní
24
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obtížnější uvolňovat prostředky pro národní spolufinancování. EK proto navrhla stanovit
strop pro příděly prostředků na KP na 2,5 % HDP.
Kofinancování ze zdrojů EU zůstane pro nejméně rozvinuté na úrovni 85%, přechodné
regiony obdrží 60% a rozvinuté regiony jako doposud 50% finančních prostředků ze zdrojů
EU.

Posílení územní soudržnosti
Článek 28 Obecného nařízení také umožňuje další rozvoj a podporu místních akčních skupin
či přípravu tzv. Strategií místního rozvoje (současné Integrované plány rozvoje měst) jako
předpoklad pro obdržení dotací. EK chce také posílit ESF-dotace pro investice do lidských
zdrojů ve městech apod.

Řídící a kontrolní systémy
Nově bude moci být dle čl. 113 navrhovaného Obecného nařízení řídící orgán zároveň
i certifikačním orgánem, závisí to na vůli členského státu. Auditní orgán bude muset být i
nadále nezávislý na řídícím a certifikačnímu orgánu.
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5. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
5.1 Srovnání postavení českých a zahraničních ROP
1. Postavení a zaměření regionálních operačních programů v ČR je ve srovnání se situací
v jiných členských státech významně slabší. A to především z hlediska finanční alokace
přidělené všem regionálním operačním programům vzhledem k celkové finanční alokaci
pro členský stát. Celkem 13 ze sledovaných 15 členských států disponuje (podstatně)
vyšší alokaci na všechny ROP než ČR, výjimkami jsou Slovensko a Rumunsko (viz tabulka
na následující straně).
2. Podíváme-li se na způsoby řízení regionálních operačních programů, zjistíme, že z centra
řízené regionální operační programy lehce převládají nad těmi decentralizovaně resp.
regionálně řízenými (viz tabulka na následující straně).
3. Oblasti investic českých ROP jsou ve srovnání s ROP jiných členských států významně
okleštěné. Téměř všechny regionální operační programy napříč cíli (tedy Konvergence i
Regionální konkurenceschopnost i zaměstnanost), napříč novými i staršími členskými
státy avšak v různém rozsahu se zabývají kromě těch investic, které jsou přes ROP činěny
v ČR (výstavba a modernizace dopravní, sociální, zdravotní, vzdělávací, kulturní a další
infrastruktury, podpora cestovního ruchu) také problematikou životního prostředí
a podporou podnikání. Výjimkou v této oblasti jsou Slovensko, Rumunsko a Bulharsko.
4. Jako ideální model budoucnosti pro české regionální operační programy se jeví
implementační struktura, v rámci které má každý region NUTSII svůj vlastní regionální
operační program. V rámci těchto ROP jsou přerozdělovány všechny finanční prostředky
z ERDF a pro ESF jsou vytvořeny národní / tématické operační programy. Regionální
operační programy jsou řízeny regionálními institucemi, v podmínkách ČR by se jednalo
o kraje. Tento model je aplikován ve Finsku, Švédsku, Nizozemí a Irsku. S výjimkou
Švédska jsou tyto ROP řízeny decentrálizovaně, nejsou tedy v gesci národních resp.
centrálních institucí.
5. Jako velmi zajímavý a více realistický model se jeví polský či portugalský implementační
systém. Na rozdíl od skupiny výše uvedených čtyř státu (Finsko, Švédsko, Irsko a
Nizozemí) jsou to státy s velmi vysokou finanční alokací z Kohezní politiky EU, přesto je
v těchto státech postavení ROP velmi silné ve smyslu
- finanční alokace přidělené ROP z celkové disponibilní alokace,
- charakteru investic, které tyto ROP činí (jedná se např. i podporu vědy a výzkumu,
podporu podnikání, ochranu životní prostředí apod.),
- decentralizovaného řízení těchto regionálních operačních programů.
6. Některé členské státy mají kromě regionálních operačních programů pro každý region
vytvořené i tzv. více-regionální operační programy, které se zaměřují na nějaký specifický
problém, např. na méně rozvinuté území na východě země (Polsko) či technologická
zaostalost (Španělsko), horská oblast či území kolem významné řeky (Francie), apod.
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Shrnutí poznatků z kapitoly 2 Relevantní členské státy:

Má každý region NUTSII svůj
ROP?

Řízení ROP

ANO

NE

Maďarsko
Portugalsko
Polsko
Španělsko
Itálie
Finsko
Francie
Švédsko
Irsko

Slovensko
Řecko
Rumunsko
Bulharsko
Belgie
Nizozemí

Centrálně

Regionálně

Maďarsko
Slovensko
Řecko
Rumunsko
Bulharsko
Španělsko
Finsko
Švédsko

Portugalsko
Polsko
Itálie
Francie
Belgie
Irsko
Nizozemí

pod 20 %

nad 20 %

Slovensko
Rumunsko

Maďarsko
Portugalsko
Řecko
Polsko
Bulharsko
Španělsko
Itálie
Finsko
Francie
Belgie
Švédsko
Irsko
Nizozemí

ANO

NE

Slovensko
Rumunsko
Bulharsko
Nizozemí

Maďarsko
Portugalsko
Řecko
Polsko
Španělsko
Itálie
Finsko
Francie
Belgie
Švédsko
Irsko

Alokace přidělená všem ROP
z celkové alokace členského státu

Stejné resp. podobné zaměření
všech ROP
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5.2 Zrušení ROP není zjednodušením implementačního systému
Současná Nečasova vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala k prosazování
zjednodušování čerpání prostředků ze strukturálních fondů75. Zjednodušení
implementačního systému ČR by mělo nepochybně být prioritou pro přípravu příštího
programového období. Nicméně v současnosti je jako jediná možnost zjednodušení
implementačního systému ČR chybně propagována pouze eliminace regionálních operačních
programů nebo alespoň centralizace jejich řídících orgánů.
Zároveň se opomíná, že vyšší počet operačních programů nutně neznamená komplikovanost
implementačního systému, jak dokazuje např. současný polský implementační systém. A již
tomu tak vůbec není u sedmi (resp. počítáme-li i hlavní město Prahu u devíti) regionálních
operačních programů, jejichž vazba na konkrétní území je srozumitelná a přehledná nejen
pro žadatele ale i pro laickou veřejnost. Nepřehlednost situace dle dosavadních zkušeností
způsobují spíše nejasné tématické zacílení mezi současnými tématickými operačními
programy:
- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Výzkum a vývoj pro inovace,
- dále pak OP Výzkum a vývoj pro inovace a OP Podnikání pro inovace,
- Regionální operační programy a Integrovaný operační program,
- částečně také OP Lidské zdroje a zaměstnanost a OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost.
Navíc, zhodnotíme-li implementační strukturu všech členských států EU, zjistíme, že ČR má
při druhé nejvyšší alokaci na jednoho obyvatele až sedmý nejvyšší počet operačních
programů. Porovnáme-li však ČR se stejně lidnatými členskými státy EU (Maďarsko,
Portugalsko, Řecko, Belgie, Švédsko a Rakousko) a zaměříme-li se na významné příjemce
z Kohezní politiky EU (Maďarsko, Portugalsko a Řecko), zjistíme, že všechny tři mají podobný
počet operačních programů v cíli 1 a 2, tj. ČR 17 OP, Maďarsko 15 OP, Portugalsko a Řecko
14 OP (viz následující tabulka). Toto zjištění může indikovat, že tzv. nepřehlednost
implementačního systému je spíše důsledkem nastavení Kohezní politiky na strategické
(evropské) úrovni. Evropskou komisí navrhnuté změny budoucího implementačního systému
Kohezní politiky EU pro programové období 2014-2020 (konkrétní výčet viz předchozí
kapitola) mohou tuto tezi potvrdit. Především tzv. koncentrace na několik málo tématických
priorit sebou automaticky přinese redukci počtu tématických operačních programů.

75

http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf , str. 14
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Počet operačních programů v cíli 1 a 2 jednotlivých členských států:

29

členský stát

počet OP v cíli 1 a 2

Itálie
Španělsko
Francie
Velká Británie
Polsko
Německo
ČR
Maďarsko
Portugalsko, Řecko
Slovensko, Rakousko
Belgie
Švédsko
Rumunsko, Finsko
Bulharsko
Nizozemí
Litva
Slovinsko, Estonsko, Lotyšsko, Irsko
Malta, Kypr, Dánsko, Lucembursko

52
45
36
22
21
19
17
15
14
11
10
9
7
6
5
4
3
2
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5.3 Kontinuita regionálního rozvoje
Současný stav diskuze o budoucnosti regionálních operačních programů v ČR lze shrnout
do tří základních okruhů, tj. otázkou zůstává:
1. Zda vůbec regionální operační programy budou existovat v programovém období
2014-2020?
2. Jaký podíl finančních prostředků z celkové alokace bude ČR na regionální operační
programy alokovat? S výší finanční alokace úzce souvisí také možné tématické
rozšíření zaměření ROP.
3. Zda budou regionální operační programy řízeny opět kraji (jako v současném
programovém období) nebo zda dojde opět k centralizovanému přístupu. Pokud
dojde k centralizovanému řízení ROP, jakým způsobem bude naloženo
s vybudovanými institucionálními a administrativními kapacitami stávajících ROP?
Vzhledem k principu subsidiarity a územní dimenzi soudržnosti EU, tj. principům, které jsou
od prosince 2009 zakotveny v primárním právu EU a vzhledem ke schopnosti ROP čerpat
finanční prostředky EU rychle, lze předpokládat, že regionální operační programy jako takové
budou v ČR zachovány i v příštím programovém období. Nicméně, pokud ROP již mají
existovat, měly by mít vyčleněnou signifikantní finanční částku, za minimální hranici lze
považovat polský model, tj. alespoň 30 % celkové alokace. S tímto faktem dále souvisí
rozšíření jejich činností alespoň na oblast životního prostředí a podpory podnikání.
Jako národní rozvojové priority Ministerstvo pro místní rozvoj v červenci 2011 v tzv.
Souhrnném návrhu zaměření budoucí Kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České
republiky, obsahující i návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů EU po roce 201376
stanovilo:
1. Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky.
2. Rozvoj páteřní infrastruktury.
3. Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy.
4. Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví.
5. Integrovaný rozvoj území.
V návaznosti na tento dokument MMR se jeví jako vhodná implementační struktura pro ČR
současná nizozemská implementační architektura, tj. např. vznik dvou národních ESFoperačních programů (zaměřených na prioritu 3, 4 a vzdělávání obsažené v prioritě 1)
a ostatní tématické priority by mohly být pokryty regionálními operačními programy.
Samozřejmě za předpokladu reformovaných a skutečně fungujících kontrolních systémů
na regionální i národní úrovni.
Úsilí současné Nečasovy vlády o zrušení stávajících regionálních operačních programů může
mít také velmi negativní dopad na v tomto programovém období náročně vytvořenou
administrativní a institucionální kapacitu ROP. V případě centrálně řízeného regionálního
operačního programu může dojít k rušení či přesunu desítek či stovek pracovních míst a tedy
i ke ztrátě vysokého počtu velmi kvalifikovaných pracovníků v jednotlivých regionech. Právě
nestálé, neúplné či nedostatečně kvalifikované administrativní zajištění tématických
operačních programů, které jsou spravovány jednotlivými ministerstvy, se v současném
76

http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=e65028de-9da9-4378-940b-dbf1bbf611af
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programovém období prokázalo jako zásadní problém implementačního systému ČR.
Současné programové období prokázalo, že regionální operační programy nepodléhají tak
vysoké personální fluktuaci jako ministersky spravované a v hlavním městě situované
operační programy. Např. na Ministerstvu pro místní rozvoj dochází v odborech
zodpovědných za implementaci Kohezní politiky EU ve dvouletých intervalech k obměně cca
40 procent všech pracovních pozic. Naopak, regionální operační programy jsou schopny –
díky minimální existenci podobně zaměřených institucí v jednotlivých krajských městech přitahovat a udržet skutečné odborníky na regionální rozvoj.
Pokud eliminace ROP zůstane vládní prioritou, lze zachovat současné administrativní a
institucionální zázemí ROP jako:
1. Současné regionální operační programy jako zprostředkující subjekty centralizovaného
regionálního operačního programu v gesci Ministerstva pro místní rozvoj nebo Asociace
krajů.
2. Současné regionální operační programy jako regionální rozvojové agentury sloužící např.
k přípravě projektových žádostí pro malé obce a neziskové organizace nejen v oblasti
Kohezní politiky EU ale také např. v oblasti Společné zemědělské politiky atd.
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6. SEZNAM ZKRATEK

zkratka

zkrácený výraz

ČS

členský stát

EK
ERDF

Evropská komise
Evropský fond pro regionální rozvoj

ESF

Evropský sociální fond

EU

Evropská unie

FS

Fond soudržnosti

KP

Kohezní politika

KP EU

Kohezní politika EU

MMR
ROP

Ministerstvo pro místní rozvoj
Regionální operační program

SROP

Společný regionální operační program

TOP

Tématický operační program
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