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1. Shrnutí dosavadního vývoje přípravy na příští programovací období
V době zpracování této zakázky probíhala diskuse nad přípravou příštího programovacího období jak na
evropské, tak i na národní a regionální úrovni. Dosud nebyly předloženy k diskusi návrhy nových nařízení,
nebyla uzavřena jednání nad finančním rámcem pro příští programovací období a na národní úrovni stále
probíhá komunikace ohledně rozvojových cílů ČR včetně projednání obsahu např. Smlouvy o partnerství
pro rozvoj a investice atd. MMR připravuje k předložení vládě vymezení struktury operačních programů,
které budou pro projednání s Evropskou komisí implementovány jako nové operační programy od ledna
2014. Zaměření, počet operačních programů, jejich struktura a systém implementace jsou předmětem
probíhajících jednání a budou upraveny navazujícím usnesením vlády v roce 2012. V současné době tudíž
není ani známo, zda budou zachována stejná pravidla např. v oblasti monofondovosti, křížového
financování, zdrojů financování, atd.
Jak je uvedeno v materiálu „Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013
v podmínkách České republiky, obsahující i návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů EU po roce 2013“ 1,
v současné době není známa výše výsledné částky, kterou bude moci Česká republika využít na podporu
realizace svých priorit z evropských zdrojů. Z toho důvodu nemůže pochopitelně být definována ani finanční
alokace na realizaci navržených priorit pro ROP Střední Čechy (ROP SČ). Účelem předloženého výstupu
tudíž nemůže být ani stanovení vzájemného poměru mezi zhotovitelem navrženými prioritami, ten bude
předmětem dalších debat o konkrétním obsahu intervencí, a to v přímé souvislosti s vývojem vyjednávání
evropské legislativy a s vývojem diskusí o rozvojových prioritách České republiky. Zároveň musí být
zahájena diskuse o budoucí podobě programovacího období rovněž mezi zainteresovanými partnery na
regionální úrovni.
Jak již bylo uváděno v dílčím výstupu č. 3 této zakázky, ze strategických dokumentů vyplývá, že struktura
programů a procesy jejich tvorby a implementace by měly podporovat politiku soudržnosti, Lisabonskou
strategii a strategii Evropa 2020. V oblasti řízení programů je kladen tlak na zjednodušení systému a větší
odpovědnost států a regionů za jejich provádění, monitorování a kontrolu. Návrh oblastí jednotlivých
programů, podmínky a forma čerpání finančních zdrojů by spolu se sankcemi a motivačními prvky měly být
součástí nově navrženého nástroje - Smlouvy uzavírané mezi orgány EU a členským státem.
Z toho důvodu obsahuje předložený materiál pouze prvotní návrh strategie Středočeského kraje pro
programovací období 2014+, který vyplývá ze střednědobého vyhodnocení stávajícího
programovacího období, z odhadu absorpční kapacity a ze strategických dokumentů na evropské
i národní úrovni.
Kapitola 5 obsahuje návrh priorit, které by měly být ve Středočeském kraji podporovány z veřejných
zdrojů, aby bylo přispěno k plnění cílů na národní i evropské úrovni, a zároveň došlo k udržení a
dalšímu posilování konkurenceschopnosti regionu. Pořadí navržených priorit je náhodné,
neindikuje jejich váhy ani finanční alokace.

2. Sumarizace cílů ze strategických dokumentů na národní úrovni
Zhotovitel považuje za důležité pouze stručně sumarizovat cíle a závěry ze strategických dokumentů na
národní úrovni, neboť tato rekapitulace nebyla součástí žádného z dílčích výstupů této zakázky.

2.1. Národní plán reforem
Mezi sedm národních cílů Národního plánu reforem (do roku 2020)2 patří:
1. V oblasti zaměstnanosti
zvýšení celkové míry zaměstnanosti osob ve věku 20 – 64 let na 75 procent;
zvýšení míry zaměstnanosti žen (20 – 64 let) na 65 procent;
zvýšení míry zaměstnanosti starších osob (55 – 64 let) na 55 procent;
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snížení míry nezaměstnanosti mladých osob (15 – 24 let) o třetinu proti roku 2010;
snížení míry nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací o čtvrtinu proti roku 2010.
2. V oblasti chudoby
udržení hranice počtu osob ohrožených chudobou, materiální deprivací nebo žijících
v domácnostech bez zaměstnané osoby do roku 2020 oproti roku 2008;
snížení počtu osob ohrožených chudobou, materiální deprivací nebo žijících v domácnostech
bez zaměstnané osoby o 30 000 osob.
3. V oblasti vzdělávání
nejvýše 5,5 procenta osob předčasně odcházejících ze vzdělávání;
32 procent osob ve věku 30 – 34 let s terciárním vzděláním.
4. V oblasti zlepšování podnikatelského prostředí
snížení administrativní zátěže podnikatelů oproti roku 2005 o procent.
5. V oblasti vědy, výzkumu a inovací
veřejné výdaje na vědu, výzkum, vývoj a inovace v České republice na úroveň 1 procenta HDP.
(Ministerstvo financí označilo za nereálný cíl)
6. V oblasti energetické účinnosti
podstatným způsobem přispět k dosažení indikativního cíle stanoveného na unijní úrovni ve
výši 20 %; učinit další kroky ke zlepšení kvality životního prostředí;
7. Zlepšení dopravní infrastruktury

2.2. Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR
Ze Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR (strategická vize rozvoje ČR do roku 2030)
vyplývají následující priority:
PRIORITNÍ OSA 1: SPOLEČNOST, ČLOVĚK A ZDRAVÍ
PRIORITNÍ OSA 2: EKONOMIKA A INOVACE
PRIORITNÍ OSA 3: ROZVOJ ÚZEMÍ
PRIORITNÍ OSA 4: KRAJINA, EKOSYSTÉMY A BIODIVERZITA
PRIORITNÍ OSA 5: STABILNÍ A BEZPEČNÁ SPOLEČNOST
Zaměření prioritní osy 3, kterou lze chápat jako klíčovou pro územní rozvoj, je specifikováno v následujících
prioritách a cílech:
Priorita 3.1:Upevňování územní soudržnosti
Cíl 1: Zvýšit ekonomický a environmentální potenciál, konkurenceschopnost a sociální úroveň
regionů ČR na srovnatelnou úroveň s vyspělými regiony Evropy, stabilizovat kulturně-historický
potenciál a postupně snižovat nepřiměřené regionální disparity
Cíl 2: Posílit roli měst jako akcelerátorů růstu a rozvoje regionů
Cíl 3: Zabezpečit udržitelný rozvoj venkova a posílit harmonizaci vztahů mezi městem a venkovem
Priorita 3.2: Zvyšování kvality života obyvatel území
Cíl 1: Zabezpečit zvyšování kvality života v území prostřednictvím systému vícezdrojového
financování obcí a krajů
Cíl 2: Zvýšit a zkvalitnit dopravní dostupnost, technologickou, energetickou a znalostní úroveň
sídel, a tím dosáhnout i zlepšení životního prostředí v sídlech
Cíl 3: Zvýšit a zkvalitnit dostupnost služeb (včetně kultury), především pak bydlení
Cíl 4: Posílit zastoupení udržitelného cestovního ruchu ve struktuře místní ekonomiky
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Priorita 3.3: Účinněji prosazovat strategické a územní plánování
Cíl 1: Vytvořit předpoklady pro udržitelné využívání území
Cíl 2: Hospodárně využívat zastavěné území a chránit území nezastavěné a nezastavitelné
pozemky

2.3. Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013
v podmínkách ČR
Národní rozvojové priority (vyplývající z dokumentu „Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky
EU po roce 2013 v podmínkách ČR, obsahující i návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů EU po roce
2013“, MMR, červen 2011) jsou následující:
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 dokumentu „Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách ČR“ je
uvedeno, že „….ČR se jako celek ekonomicky přibližuje průměru evropských států a dochází k tomu
především díky významnému postavení hl. m. Prahy a částečně i v důsledku zvyšování úrovně několika
dalších regionů…“, mezi něž patří mj. právě i Střední Čechy. Zároveň však přiznává, že je třeba rozlišovat
účinky divergenční (ve vztahu k růstu ekonomiky jednotlivých regionů v relaci k průměru zemí EU)
a disparitní (ve vztahu k prohlubujícím se rozdílům uvnitř regionů). Mezi významné oblasti, v nichž se
projevují disparity v regionech, patří například vznikající vnější a vnitřní periferie, funkční využití území,
zejména pak měst a jejich zázemí a propojení vazeb mezi urbanizovanými a venkovskými oblastmi.
Přiznává, že „….diverzita území a jeho rozvojového potenciálu je přirozeným jevem a její respektování
může přinést žádoucí efekty, tj. posilování celkové konkurenceschopnosti české ekonomiky a lepší využití
vnitřního potenciálu regionů. …“

3. Rekapitulace cílů ze strategických dokumentů na evropské úrovni
V dílčím plnění č. 3 této zakázky (viz výše) jsou analyzovány dostupné relevantní materiály zveřejněné EK,
u nichž je zřejmé, že budou mít zásadní vliv na formování hospodářské politiky EU pro budoucí
programovací období. V době zpracování tohoto dílčího výstupu se jednalo zejména o revidovanou
Lisabonskou strategii, agendu Evropa 2020, Pátou kohezní zprávu a návrh finanční perspektivy pro příští
programovací období. Důvody pro analýzu právě těchto dokumentů byly konzultovány se zadavatelem.
Jak je již uvedeno výše, Lisabonská strategie se zaměřuje na tři zásadní oblasti:
ekonomika a společnost založená na znalostech,
modernizace evropského sociálního modelu a
zdravá ekonomická perspektiva a příznivý růstový výhled ekonomiky.
Revize z roku 2004 stanovila, že sociální aspekt a aspekt životního prostředí budou spíše doplňkovými
prioritami, těžiště se zcela jasně přesunulo do ekonomického rozvoje EU. Tato strategie je i nadále platná,
tím spíše, že od roku 2008 je Evropa zasažena dopady hospodářské recese.
Strategii Evropa 2020 lze shrnout do následujících pěti hlavních cílů:
Zvýšit zaměstnanost
Investovat do výzkumu a vývoje
Snížit emise skleníkových plynů
Zvýšit vzdělanost
Snížit chudobu
Přehled těchto cílů včetně záměrů a iniciativ je shrnut v příloze 9 tohoto výstupu. Pro posouzení
aplikovatelnosti cílů stanovených ve Strategii Evropa 2020 je třeba porovnat kvantifikovatelné cíle
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s dosaženým socio-ekonomickým vývojem ve Středních Čechách (viz kapitola 3.2.3 výše). Závěry lze
shrnout následovně:
Zaměstnanost ve Středočeském kraji byla v roce 2010 cca 60%, což znamená, že cíl zvýšení
zaměstnanosti na 75% je pro tento region soudržnosti zcela jistě relevantní.
Výdaje na výzkum a vývoj činily v roce 2009 ve Středočeském kraji cca 2,56 % HDP, což znamená, že
i cíl zvýšit tyto výdaje na 3% HDP je pro Střední Čechy relevantní.
Snížit emise skleníkových plynů oproti úrovním roku 1990 nejméně o 20 % a zvýšit podíl obnovitelných
zdrojů energie v naší konečné spotřebě energie na 20 % a zvýšit energetickou účinnost o 20 %, je cíl,
který je relevantní vždy a všude.
Statistiky pro Středočeský kraj neuvádějí, jaký je podíl dětí předčasně ukončujících školní docházku ani
jaký je podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel ve věku od 30 do 34 let, nicméně již samotný fakt, že
v roce 2010 bylo všech vysokoškolsky vzdělaných ve Středočeském kraji cca 12% obyvatelstva
staršího 15 let, napovídá, že cíl zvýšit vzdělanost je pro tento kraj rovněž relevantní.
Statistiky za rok 2010 uvádějí, že zhruba 9% obyvatelstva v České republice žije pod hranicí chudoby.
Výsledky šetření Českého statistického úřadu již odráží situaci rodin ve znamení dopadů světové
finanční krize, která se v ČR projevila s určitým zpožděním. Negativní vývoj se významně promítl na
trhu práce a zasáhl zejména domácnosti samostatně výdělečně činných lidí, tedy podnikatelů
a živnostníků. Postupně pak zasáhl i další skupiny domácností a lze předpokládat, že v souvislosti
s celoevropským, potažmo celosvětovým hospodářským vývojem bude třeba i ve Středočeském kraji
přistoupit k určitým preventivním opatřením (byť Středočeský kraj zatím nepatří mezi kraje v České
republice nejexponovanější).
Územní agenda 2020 strategii uvedenou v Agendě 2020 prakticky potvrzuje a propojuje jí se závěry Páté
kohezní zprávy spolu s vývojem popsaným v aktualizovaném dokumentu „Stav a perspektivy území EU“.
Tyto dokumenty však již nestanovují žádné měřitelné cíle s konkrétními hodnotami či indikátory.

4. Východiska strategie ROP Střední Čechy pro příští programovací období
Jak vyplývá ze socio-ekonomické analýzy, Středočeský kraj je do značné míry ovlivněn stínovým efektem
hlavního města Prahy. Mnoho obyvatel zaměstnaných v Praze trvale žije nebo alespoň tráví svůj volný čas
(ať už na chatách, chalupách či jednorázově) právě v regionu Středních Čech. Středočeský kraj tak do
značné míry spoluvytváří aglomeraci hlavního města Prahy. Obyvatelé bydlící ve Středočeském kraji,
jejichž pracovní potenciál je hojně využíván právě v hlavním městě, se však ve svém volném čase,
v případě nemoci a stáří uchylují právě do svých bydlišť – tedy mimo Prahu. Zde také vychovávají své děti,
jejich děti jsou zde vzdělávány. Je zřejmé, že právě investice do rozvoje lidského kapitálu jsou hlavní
determinantou rozvoje území – v tomto případě nejen Středočeského kraje, ale i hl. města Prahy.
Hlavní město Praha se bude nadále rozrůstat a jeho rozvoj se bude nadále odrážet a prolínat i do rozvoje
Středních Čech. Rozvoj těchto dvou regionů soudržnosti je tedy do určité míry propojen a navzájem i
podmíněn. Střední Čechy budou i nadále základnou a bydlištěm velké části pracovní síly z Prahy a poté i
neproduktivní části podílející se na rozvoji této aglomerace.
Je tedy třeba, aby se rozvojové priority kraje zaměřily právě na lidský kapitál, jeho rozvoj i odpočinek,
využití a udržení jeho vysokého potenciálu. Podpora dalšího vzdělávání obyvatel regionu bude naprosto
zásadní pro jejich další zaměstnanost a konkurenceschopnost v celém regionu (a mj. i v Praze). A stejně
jako celá ČR, i Středočeský kraj se bude muset brzo potýkat se stále výraznějším stárnutím obyvatelstva.
Snahou bude produktivní věk obyvatelstva do značné míry prodloužit. Stárnutí obyvatelstva tak bude
znamenat zcela nové požadavky pro trh práce, jiné nároky na infrastrukturu, nutnost restrukturalizace
služeb, apod.3
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5. Návrh priorit programového dokumentu regionu soudržnosti Střední Čechy
pro programové období 2014 - 2020
Jak bylo doporučeno v materiálu „Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013
v podmínkách ČR“, počet priorit by měl být v rozmezí od 5 do 7 podle váhy sektoru v kohezní politice
a priority by měly být přiřazeny k jednotlivým Integrovaným hlavním směrům Strategie Evropa 2020. Mezi
tyto hlavní směry patří:
Zvýšit zaměstnanost u osob ve věku 20 až 64 let ze současných 69 % na nejméně 75 %.
Dosáhnout cíle investovat do výzkumu a vývoje 3 % HDP, zejména zlepšováním podmínek pro
investice soukromého sektoru do výzkumu a vývoje, a vytvořit nový ukazatel pro sledování inovací.
Snížit emise skleníkových plynů oproti úrovni roku 1990 nejméně o 20 % nebo, pokud budou podmínky
příznivé, o 30 %; zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie v naší konečné spotřebě energie na 20 %
a zvýšit energetickou účinnost o 20 %.
Snížit podíl dětí, které předčasně ukončují školní docházku, ze současných 15 % na 10 % a zvýšit podíl
obyvatel ve věku od 30 do 34 let, kteří mají ukončené terciární vzdělání, z 31 % nejméně na 40 %.
Snížit o 25 % počet Evropanů, kteří žijí pod vnitrostátní hranicí chudoby, což vyvede z chudoby přes 20
milionů lidí.
V návaznosti na tyto hlavní směry navrhuje zhotovitel tohoto výstupu následující základní strategii pro ROP
SČ. Je zřejmé, že tento prvotní záměr se bude měnit v závislosti na vývoji diskusí relevantních partnerů na
evropské, národní i regionální úrovni.
GLOBÁLNÍ CÍL: Setrvalý růst konkurenceschopnosti regionu, zvyšování kvality života obyvatel
a atraktivity pro návštěvníky i investory při trvalém budování udržitelného rozvoje regionu
soudržnosti Střední Čechy
SPECIFICKÉ CÍLE
Zvýšení kvality života ve městech i na venkově a posílení role městských center jako přirozených pólů
růstu v regionu
Posílení veřejných služeb jako jednoho z pilířů zvyšování kvality života obyvatel
Zajištění mobility obyvatel a udržitelného růstu regionu s důrazem na zlepšování životního prostředí
Růst konkurenceschopnosti ekonomiky regionu prostřednictvím podpory vzdělanosti a podnikání
s důrazem na využití výsledků výzkumu, vývoje a inovací
Zvýšení administrativní a absorpční kapacity
INDIKÁTORY
Na základě dohody se zadavatelem uvádí zhotovitel příklady indikátorů, které by mohly být do úrovně
jednotlivých prioritních os využity, pokud by bylo využito stávajícího číselníku indikátorů (nebo se na něj
navázalo). Záměrem zhotovitele bylo maximálně využít indikátorové soustavy, jejíž funkčnost byla
prověřena při implementaci ROP SČ a dalších programů. V době zpracování tohoto výstupu však nebyl
znám ani rozpočet na případný budoucí ROP SČ, ani váhy jednotlivých priorit atd., takže nebylo možné
provést odhad výchozích a cílových hodnot těchto indikátorů.
Na úrovni globálního cíle potencionálního ROP doporučuje zhotovitel využít stávající prověřené indikátory
dopadu, tzn. např.
regionální HDP na obyvatele,
míra zaměstnanosti v regionu či
celkové výdaje na realizaci projektů.
Na úrovni specifických cílů doporučuje zhotovitel využít následující indikátory výsledku a výstupu, které
byly rovněž v převážné většině využity a prověřeny v rámci implementace stávajícího programovacího
období a jsou součástí národního číselníku indikátorů schváleného NOK:
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Specifický cíl „Zvýšení kvality života ve městech i na venkově a posílení role městských center jako
přirozených pólů růstu v regionu“
o

Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšujících atraktivitu měst
a velkoměst celkem

o

Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí

o

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve městech

o

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve venkovských oblastech

Specifický cíl „Posílení veřejných služeb jako jednoho z pilířů zvyšování kvality života obyvatel“
o

Počet projektů v oblasti veřejných služeb

o

Počet projektů na rozvoj ICT - rozvoj ICT v územní veřejné správě

o

Počet projektů zaměřených na sociální inkluzi

o

Počet projektů zaměřených na infrastrukturu péče o zdraví

Specifický cíl „Zajištění mobility obyvatel a udržitelného růstu regionu s důrazem na zlepšování
životního prostředí“
o

Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem

o

Počet projektů zaměřených na environmentálně šetrné formy dopravy

o

Délka nové nebo rekonstruované dopravní infrastruktury v km

o

Počet projektů na ochranu životního prostředí

Specifický cíl „Růst konkurenceschopnosti ekonomiky regionu prostřednictvím podpory vzdělanosti a
podnikání s důrazem na využití výsledků výzkumu, vývoje a inovací“
o

Počet obyvatel ve společném vzdělávání

o

Počet projektů zaměřených na zlepšení vzdělávací infrastruktury

o

Počet projektů zvyšující konkurenceschopnost

o

Počet podpořených inovačních firem

o

Počet aktivit zaměřených na spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje, inovací, podnikání
nebo trhu práce

Specifický cíl „Zvýšení administrativní a absorpční kapacity“
o

Počet podpořených projektů technické pomoci

o

Celkové výdaje na realizaci projektů technické pomoci

o

Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních)

o

Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů v rámci technické pomoci

ARCHITEKTURA ROP
Architektura ROP SČ pro příští programovací období by na základě provedených analýz, odhadu absorpční
kapacity, střednědobé evaluace a analýzy strategických dokumentů na regionální, národní i evropské
úrovni mohla vypadat následovně:
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Setrvalý růst konkurenceschopnosti regionu, zvyšování kvality života obyvatel
a atraktivity pro návštěvníky i investory při trvalém budování udržitelného
rozvoje regionu soudržnosti Střední Čechy

Integrovaný rozvoj
území

Infrastruktura
veřejných služeb

Růst
konkurenceschopno
sti ekonomiky
regionu

Udržitelný růst
regionu

Rozvoj měst jako
akcelerátorů růstu a
rozvoje regionu

Zvyšování kvality a
efektivity územní
veřejné správy

Zlepšování životního
prostředí

Udržitelný rozvoj
venkova

Péče o zdraví

Doprava

Podpora vzdělanosti

Podpora synergie
podnikání a vzdělávání s
využitím výsledků vědy,
výzkumu a inovací

Integrovaný rozvoj
Technická
územípomoc

Aktivity spojené s
realizací a řízením ROP

Podpora absorpční
kapacity, informovanost
a publicita

Sociální integrita
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POPIS PRIORIT

Priorita 1: Integrovaný rozvoj území
Popis a zdůvodnění: Roztříštěnost sídelní struktury ve Středočeském kraji je příčinou i důsledkem
stínového efektu hlavního města, kam obyvatelé z velké části vyjíždějí za prací. Cílem této prioritní osy je
využít příležitostí spojených s polohou regionu v zázemí Prahy a využití jejího potenciálu. Územní rozvoj
bude prioritně zaměřen na rozvoj městských center a dalších sídel v regionu, při preferenci využití starých
a zanedbaných ploch a objektů (brownfields). Hlavní pozornost bude věnována revitalizaci a zvýšení
atraktivity měst, a to jak hlavních center ekonomického růstu, tak i malých a středních obcí ve venkovských
nebo periferních oblastech. Podporou zájmových a volnočasových aktivit se bude přispívat ke zvýšení
kvality života obyvatel a atraktivity regionu pro návštěvníky, rozvoj v této oblasti bude mít významný
preventivní účinek především v oblasti sociálně patologických jevů a přispěje ke komplexnímu rozvoji
regionu. Snahou této prioritní osy bude zvýšení kvality života obyvatel regionu a zvýšení atraktivity regionu
pro návštěvníky.
Opatření: Rozvoj měst jako akcelerátorů růstu a rozvoje regionů
- Cíl:
Podpora bude zaměřena na relativně široké spektrum projektů, jejichž cílem je zlepšit
vybavenost vyšších, středních a nižších center4 infrastrukturou, jejíž budování a další
provoz musí být z důvodu nízké nebo žádné návratnosti investic zajišťován subjekty
veřejného nebo neziskového sektoru.
- Podporované aktivity: Úprava a vybavení veřejných prostranství, renovace, modernizace
a rekonstrukce stávajících objektů v rámci revitalizace území, odstranění starých
ekologických zátěží malého rozsahu a transformace brownfields s budoucím nekomerčním
využitím, budování turistických stezek, budování cyklostezek a cyklistických tras, rozvoj
a obnova infrastruktury pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu, zřízení, rozšíření
a modernizace jednotného informačního systému v turistické destinaci, zvýšení kvality
a efektivity marketingových aktivit destinací, podpora obnovy památek, podpora lidové
kultury, muzeí, divadel, knihoven, aj., modernizace a obnova zařízení pro poskytování
zájmových a volnočasových (např. objekty a plochy pro sportovní a kulturní aktivity,
objekty pro spolkovou činnost, činnosti občanských iniciativ, práci s dětmi a mládeží, atd.).
Opatření: Udržitelný rozvoj venkova
- Cíl:
Podpora bude zaměřena na relativně široké spektrum projektů, jejichž cílem je zlepšit
vybavenost lokálních center infrastrukturou, jejíž budování a další provoz musí být
z důvodu nízké nebo žádné návratnosti investic zajišťován subjekty veřejného nebo
neziskového sektoru.
- Podporované aktivity: Úprava a vybavení veřejných prostranství, renovace, modernizace
a rekonstrukce stávajících objektů v rámci revitalizace území, odstranění starých
ekologických zátěží malého rozsahu a transformace brownfields s budoucím nekomerčním
využitím, budování turistických stezek, budování cyklostezek a cyklistických tras, rozvoj
a obnova infrastruktury pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu, zřízení, rozšíření
a modernizace jednotného informačního systému v turistické destinaci, zvýšení kvality
a efektivity marketingových aktivit destinací, podpora obnovy památek, podpora lidové
kultury, muzeí, divadel, knihoven, aj., modernizace a obnova zařízení pro poskytování
zájmových a volnočasových (např. objekty a plochy pro sportovní a kulturní aktivity,
objekty pro spolkovou činnost, činnosti občanských iniciativ, práci s dětmi a mládeží, atd.).
Cílové skupiny: Místní obyvatelé a podnikatelé, návštěvníci regionu
Koneční příjemci: Kraj a organizace jím zřizované či zakládané, obce a organizace jimi zřizované
a zakládané, dobrovolné svazky obcí, NNO, zájmová sdružení právnických osob, Hospodářská
komora ČR a její složky, fyzické a právnické osoby a podnikatelé.

4

Jak je uvedeno v analýze socio-ekonomického rozvoje, Územně analytické podklady Středočeského kraje rozdělují obce dle
faktického působení v území do pěti kategorií: metropolitní centrum (Praha), vyšší centra (4 města: Kladno, Mladá Boleslav,
Kolín, Kutná Hora), střední centra (13 měst), nižší centra (9 měst) a lokální centra.
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Oblasti pomoci podle kategorií5
Kód

Prioritní téma

56
57

Ochrana a rozvoj přírodního dědictví
Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu

58

Ochrana a zachování kulturního dědictví

59
60

Rozvoj kulturní infrastruktury
Jiná podpora zlepšení kulturních služeb

61

Integrované projekty pro obnovu měst a venkova

Priorita 2: Infrastruktura veřejných služeb
Popis a zdůvodnění: Zlepšení dostupnosti a kvality veřejných služeb přispěje ke zvýšení atraktivity regionu
pro residenty i návštěvníky a zvýší kvalitu života obyvatelstva ve Středočeském kraji. Podporou sociální
integrity dojde k eliminaci nepříznivých efektů (např. chudoba, kriminalita, sociální vyčlenění, atd.) na
obyvatelstvo, je tedy jednou ze základních podmínek kvality života v regionu.
Opatření: Zvyšování kvality a efektivity územní veřejné správy
- Cíl:
Zefektivnění územní veřejné správy
- Podporované aktivity: Zavádění ICT v územní veřejné správě, elektronizace služeb, modernizace
SW a HW vybavení obcí, měst a kraje, podpora propojení informačních systémů, podpora
strategického plánování, vzdělávání pracovníků veřejné správy (odborné, jazykové),
podpora aktivit vedoucích k eliminaci sociálně patologických jevů, podpora bezpečnosti na
území obcí a měst
Opatření: Péče o zdraví
- Cíl:
Zajistit dostupné a kvalitní zdravotnické služby v regionu, aniž by obyvatelé byli nuceni
dojíždět za zdravotnickými službami do hlavního města Prahy. Zdravá pracovní síla je
základním pilířem pro vysokou efektivnost pracovníků a jejich pracovního nasazení.
Teprve zdraví zaměstnanci, kterým se v případě potřeby dostane kvalitní zdravotní péče,
jsou schopni kvalitních pracovních výkonů, což má přímý dopad na konkurenceschopnost
regionu, ekonomický růst firem a inovace jimi vytvářené.
- Podporované aktivity: Modernizace, obnova a rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotní
péče, koordinace zdravotní péče, modernizace záchranné služby, pořízení moderního
vybavení, podpora zdravotnických zařízení
Opatření: Sociální integrita
- Cíl:
Podpora v oblasti obnovy, modernizace a rozvoje infrastruktury sociálních služeb přispěje
zejména k prevenci a boji s chudobou, snižování regionálních disparit a sociálnímu
začlenění znevýhodněných skupin. Podpora v této oblasti bude pružně reagovat na reálné
potřeby obyvatel regionu. Finanční prostředky budou využity prioritně pro zlepšení péče
o obyvatele regionu ohrožených a postižených chudobou a sociální exkluzí při jejich
opětovném začlenění na trh práce. Zlepšení péče o tyto obyvatele nejen zajistí nová
pracovní místa, ale také ekonomický rozvoj kraje
- Podporované aktivity: Budování infrastruktury pro poskytování sociálních služeb (nákup
a výstavba nových zařízení, modernizace a rekonstrukce stávajících objektů),
modernizace a obnova základní sítě sociální prevence, koordinace poskytovaných služeb,
podpora dobrovolnictví.
Cílové skupiny: Místní obyvatelé a podnikatelé
Koneční příjemci: Obce a organizace jimi zřizované nebo zakládané, kraj a organizace jím zřízené nebo
založené, NNO, fyzické a právnické osoby, podnikatelské subjekty

5

Oblasti pomoci podle kategorií byly doplněny na základě požadavku zadavatele vyplývajícího ze zadávací dokumentace.
Zhotovitel i zadavatel si jsou ovšem dobře vědomi faktu, že číselník kategorizace pomoci pro příští programovací období bude
zcela jistě aktualizován. Z toho důvodu se stávající výběr kategorií pro účely této zprávy jeví pouze jako orientační.
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Oblasti pomoci podle kategorií6
Kód

Prioritní téma

11

Informační a komunikační technologie (přístup, zabezpečení, interoperabilita, předcházení
rizikům,
výzkum, inovace, e-obsah atd.)

12
13

Informační a komunikační technologie (TEN-ICT)
Služby a aplikace pro občany (e-zdraví, e-vláda, e-učení, e-začlenění atd.)

76
77

Zdravotní infrastruktura
Infrastruktura péče o děti

79

Jiná sociální infrastruktura

Priorita 3: Udržitelný růst regionu
Popis a zdůvodnění: Pro ekonomický růst regionu je udržování a další zlepšování dopravních vazeb mezi
různými rozvojovými lokalitami v regionu mezi sebou i kvalitní dopravní spojení do hlavního města naprosto
zásadní. Zároveň je naprosto zásadní dbát na kvalitu životního prostředí a přijímat opatření, která povedou
k jeho stabilizaci a dalšímu zlepšování. Dobrá dopravní dostupnost a kvalitní životní prostředí jsou zásadní
elementy, které spoluvytváří charakter regionu a zvyšují jeho atraktivity v optice obyvatel i návštěvníků.
Opatření: Životní prostředí
- Cíl:
Kvalitní životní prostředí jako základní atribut pro zlepšení kvality života obyvatel a zvýšení
konkurenceschopnosti a atraktivity regionu. Region Středních Čech jako „čistý“ region a
oáza klidu na dosah hlavního města Prahy.
- Podporované aktivity: Snížení znečištění z komunálních zdrojů, výstavba a modernizace a
zkapacitnění ČOV, podpora budování vodovodů a kanalizace, zlepšení jakosti pitné vody,
protipovodňová opatření, eliminace povodňových průtoků, systémy předpovědní a hlásné
služby, zlepšení kvality ovzduší, úspory energie a snižování energetické náročnosti budov,
omezování emisí, udržitelné využívání zdrojů energie a podpora využívání obnovitelných
zdrojů, nakládání s odpady, odstraňování starých ekologických zátěží, omezování
průmyslového znečištění, ochrana přírody a krajiny, infrastruktura pro vzdělávání
a výchovu v oblasti životního prostředí
Opatření: Doprava
- Cíl:
Zmenšení dopadů intenzivní dopravy na území regionu na obyvatele regionu, zlepšení
dopravní dostupnosti a modernizace silnic II. a III. třídy i místních komunikací. Zvýšení
podílu veřejné dopravy a zlepšení provázanosti mezi jejími jednotlivými druhy (železnice,
autobusy, atd.) včetně zlepšení podmínek pro cyklistickou přepravu. Zajištění vysoké a
udržitelné mobility obyvatel a snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí.
- Podporované aktivity: Výstavba, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy, odstraňování
místních bodových závad, výstavba a rekonstrukce mostů, úprava nebezpečných míst a
dopravně závadných křižovatek, snižování nepříznivých dopadů dopravy na obyvatelstvo,
opatření snižujících dopady provozu na silnicích II. a III. třídy i na místních komunikacích
na ekosystémy, výstavba a rekonstrukce i modernizace místních komunikací, výstavba a
rekonstrukce i modernizace zastávek veřejné dopravy a nových přestupních terminálů
integrované veřejné dopravy, zřizování a rozšiřování odstavných ploch systému „Park and
Ride“ a „Bike and Ride" u železničních zastávek a významných autobusových terminálů,
modernizace veřejné dopravy se zřetelem na ekologický provoz a využívání alternativních
paliv a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, obnova vozového parku
autobusové a železniční hromadné přepravy osob, výstavba infrastruktury pro ekologickou
dopravu a bezpečnou cyklistickou dopravu.
Cílové skupiny: Místní obyvatelé a podnikatelé
Koneční příjemci: Obce i města a organizace jimi zřizované či zakládané, kraj a organizace jím zřízené či
založené, svazky obcí, NNO

6

Oblasti pomoci podle kategorií byly doplněny na základě požadavku zadavatele vyplývajícího ze zadávací dokumentace.
Zhotovitel i zadavatel si jsou ovšem dobře vědomi faktu, že číselník kategorizace pomoci pro příští programovací období bude
zcela jistě aktualizován. Z toho důvodu se stávající výběr kategorií pro účely této zprávy jeví pouze jako orientační.
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Oblasti pomoci podle kategorií7
Kód

Prioritní téma

18
24

Mobilní majetek železnic
Cyklistické stezky

25

Městská doprava

28
43

Inteligentní dopravní systémy
Energetická účinnost, kogenerace, hospodaření s energií

52

Podpora čisté městské dopravy

Priorita 4: Růst konkurenceschopnosti ekonomiky regionu
Popis a zdůvodnění: Podpora podnikání podmíněná využitím inovací povede k rostoucí produktivitě a
zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky. Veřejné intervence zaměřené na kvalitní podmínky pro rozvoj
výzkumu a vývoje vytvoří kvalitní podmínky pro podnikání v ČR. Základem konkurenceschopnosti
ekonomiky regionu je propojení intervencí na podporu zaměstnanosti, vzdělanosti s intervencemi
zaměřenými na podporu synergií podnikání s výsledky vědy, výzkumu a inovací.
Opatření: Podpora vzdělanosti
- Cíl:
Budování, rozvoj a modernizace infrastruktury určené pro vzdělávání všech věkových
kategorií obyvatelstva za podmínky synergií s aktivitami zaměřenými na rozvoj,
modernizaci a zvyšování kvality systému vzdělávání.
- Podporované aktivity: Nákup, výstavba a modernizace vzdělávací infrastruktury, transformace
nevyužívaných prostor a zařízení i objektů sloužících k jiné funkci na prostory pro
vzdělávání, nákup a zavádění moderních technologií a dalších inovací ve výuce, pořízení
inovativní výpočetní techniky.
Opatření: Podpora synergie podnikání a vzdělávání s využitím výsledků vědy, výzkumu a inovací
- Cíl:
Podpora vzniku a rozvoje kvalitně vybavených pracovišť VaV zaměřených na aplikovaný
výzkum a na posílení jejich spolupráce s aplikační sférou (soukromé podniky a další
uživatelé výsledků výzkumu) a dále podpora spolupráce mezi privátní sférou a
vzdělávacími institucemi povedou k vyšší konkurenceschopnosti absolventů škol, podniků
a potažmo tudíž i celého regionu. Podpora vzdělávání a vědy a výzkumu při maximálním
důrazu na inovace a aplikaci výsledků výzkumu v privátní sféře, podpora partnerství mezi
vzdělávacími institucemi a privátní sférou.
- Podporované aktivity: Rekonstrukce a rozšíření VaV infrastruktury (popř. ekonomicky
odůvodněná výstavba nových kapacit), pořizování přístrojového, laboratorního a
informačního vybavení a infrastruktury pro výzkum a technologický rozvoj, aktivity
zaměřené na posílení spolupráce s aplikační sférou a veřejným sektorem, aktivity
zaměřené na posilování spolupráce škol, vědecko-výzkumných institucí, privátní sféry s
mezinárodními partnery (tj. příprava společných projektů, účast na konferencích,
seminářích, v technologických platformách, propagační a networkingové akce a materiály
atd.), podpora podnikání.
Cílové skupiny: Místní obyvatelé a podnikatelé
Koneční příjemci: Kraj a organizace jím zřizované či zakládané, obce a organizace jimi zřizované a
zakládané, zájmová sdružení právnických osob, Hospodářská komora ČR a její složky, fyzické a
právnické osoby a podnikatelé.

7

Oblasti pomoci podle kategorií byly doplněny na základě požadavku zadavatele vyplývajícího ze zadávací dokumentace.
Zhotovitel i zadavatel si jsou ovšem dobře vědomi faktu, že číselník kategorizace pomoci pro příští programovací období bude
zcela jistě aktualizován. Z toho důvodu se stávající výběr kategorií pro účely této zprávy jeví pouze jako orientační.
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Oblasti pomoci podle kategorií8
Kód

Prioritní téma

01
02

Činnost v oblasti výzkumu a technologického rozvoje ve výzkumných střediscích
Infrastruktura pro výzkum a technologický rozvoj (včetně zařízení, nástrojů a
vysokorychlostních počítačových sítí propojujících výzkumná střediska) a odborná střediska
pro specifické technologie
Přenos technologií a zdokonalení sítí spolupráce mezi malými a středními podniky a dalšími
podniky a univerzitami, institucemi postsekundárního vzdělávání všech druhů, regionálními
orgány, výzkumnými středisky a vědeckými a technologickými středisky.

03

04

05
06

07

08

Pomoc pro výzkum a technologický rozvoj, zejména v malých a středních podnicích (včetně
přístupu ke službám v oblasti výzkumu a technologického rozvoje ve výzkumných
střediscích)
Pokročilé podpůrné služby pro podniky a skupiny podniků
Pomoc malým a středním podnikům při prosazování výrobků a výrobních postupů šetrných
k životnímu prostředí (zavádění účinných environmentálních systémů řízení, přijímání a
využívání technologií zabraňujících znečišťování, začlenění čistých technologií do výroby
podniku)
Investice do podniků přímo spojených s výzkumem a inovacemi (inovační technologie,
zakládání nových podniků univerzitami, existující střediska výzkumu a technologického
rozvoje atd.)
Ostatní investice do podniků

09
69

Ostatní opatření stimulující výzkum, inovace a podnikavost v malých a středních podnicích
Opatření na zlepšení přístupu k zaměstnání a ke zvýšení udržitelné zaměstnanosti žen
a udržitelného postupu žen v zaměstnání za účelem snížení segregace podle pohlaví na
trhu práce a sladění pracovního a soukromého života, například usnadnění přístupu k péči o
děti a péči o závislé osoby

73

Opatření na zvýšení celoživotní účasti na vzdělávání a odborné přípravě, mimo jiné
prostřednictvím opatření zaměřených na snížení počtu osob s nedokončeným vzděláním,
segregace předmětů podle pohlaví a zvyšování dostupnosti a kvality základního, odborného
a terciárního vzdělávání a odborné přípravy
Vzdělávací infrastruktura

75

Priorita 5: Technická asistence
Popis a zdůvodnění: Cílem technické pomoci je zajištění úspěšné realizace programu, informovanosti a
publicity o programu a posílení absorpční kapacity subjektů žádajících o podporu z EU fondů či ji již
čerpajících.
Opatření: Aktivity spojené s realizací a řízením ROP
- Cíl:
Zajištění implementace ROP a zajištění účinné technické pomoci pro všechny relevantní
aktéry procesu správy a implementace ROP, posílení administrativní kapacity.
- Podporované aktivity: příprava, výběr a hodnocení pomoci a operací, monitorování a kontrola,
pořízení, instalace a propojení HW, pořízení a provoz SW, příprava na programové období
2014 – 2020, posilování administrativní kapacity ŘO, zajištění činnosti dalších subjektů
implementační struktury, zajištění technické administrace a realizace programu, rozvoj
potřebných dovedností a odborných znalostí pro řízení a administraci programu, příprava
studií a analýz i evaluací, příprava příštího programovacího období.
Opatření: Podpora absorpční kapacity, informovanost a publicita
- Cíl:
Informační a metodická podpora žadatelům a příjemcům při přípravě a realizaci projektů.
- Podporované aktivity: Aktivity zaměřené na propagaci programu, poskytování informací,
poradenskou a osvětovou činnost, asistence a metodická pomoc potenciálním žadatelům,
příprava a realizace vzdělávacích programů, příprava a realizace komunikačního plánu,
8

Oblasti pomoci podle kategorií byly doplněny na základě požadavku zadavatele vyplývajícího ze zadávací dokumentace.
Zhotovitel i zadavatel si jsou ovšem dobře vědomi faktu, že číselník kategorizace pomoci pro příští programovací období bude
zcela jistě aktualizován. Z toho důvodu se stávající výběr kategorií pro účely této zprávy jeví pouze jako orientační.
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zprostředkování zkušeností jednotlivých aktérů zapojených do realizace programu,
vytvoření a správa webových stránek programu, publikační činnost.
Cílové skupiny: Pracovníci implementace ROP, žadatelé a příjemci z ROP
Koneční příjemci: Regionální rada regionu soudržnosti
Oblasti pomoci podle kategorií9
Kód

Prioritní téma

81

Mechanismy zlepšující zpracování politiky a programů, monitoring a evaluace na národní,
regionální a
místní úrovni

85
86

Příprava, provádění, monitorování a kontrola
Hodnocení a studie; informace a komunikace

9

Oblasti pomoci podle kategorií byly doplněny na základě požadavku zadavatele vyplývajícího ze zadávací dokumentace.
Zhotovitel i zadavatel si jsou ovšem dobře vědomi faktu, že číselník kategorizace pomoci pro příští programovací období bude
zcela jistě aktualizován. Z toho důvodu se stávající výběr kategorií pro účely této zprávy jeví pouze jako orientační.
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6. ROP SČ v příštím programovacím období
Roztříštěnost a vysoká specializace některých – především tematických – operačních programů (OP) vedla
k budování administrativních systémů a kapacit, které mají vysoké nároky na zajištění, byť jejich efektivita
tomu neodpovídá. Zhotovitel se domnívá, že regionální operační programy (ROP) mají v porovnání
s tematickými operačními programy blíže k žadatelům/příjemcům podpory a lépe a efektivněji tak
dokáží reagovat na jejich potřeby (např. při identifikaci absorpční kapacity, směřováním publicity,
atd.).
ROP SČ vyhlásil/otevřel (spolu s ROP Moravskoslezko) druhý nejvyšší počet výzev v rámci implementace
EU fondů v ČR (na prvním místě se umístil Integrovaný operační program (IOP), ovšem zde je třeba
podotknout, že se o implementaci zde dělí několik zprostředkujících subjektů – v gesci několika
ministerstev).
ROP SČ se může efektivitou při zpracování žádostí o dotaci (ŽOD) poměřovat nejen s regionálními, ale i
tematickými operačními programy s několikanásobnou alokací prostředků z veřejných zdrojů: např. počet
předložených ŽOD v průběhu roku je zhruba třetinový oproti počtu předložených ŽOD v OP Podnikání a
inovace (OPPI), rovněž suma předložených projektů je zhruba třetinová oproti sumě předložených projektů
v OPPI. Průměrné hodnoty předložených projektů jsou zhruba totožné a počet pracovníků podílejících se
na implementaci těchto dvou OP je u OPPI více než trojnásobný. Počtem předložených ŽOD na jednoho
pracovníka implementace je ROP SČ dokonce na pomyslném 4. místě v rámci implementace EU fondů
v ČR. Rovněž průměrnou hodnotou schváleného projektu na pracovníka je ROP SČ nejen srovnatelný
s tematickými OP, ale mnohé OP (např. OPPI, OP Životní prostředí, IOP) dokonce předčí. Efektivita
implementační struktury při zpracování předložených ŽOD je tudíž zcela jistě srovnatelná.
Rovněž ze srovnání efektivity implementace EU fondů v oblasti realizace projektů vychází ROP SČ (stejně
jako všechny ostatní ROP) dobře, počtem projektů „v realizaci“ na jednoho pracovníka jsou ROPy na
pomyslném třetím místě za IOP a OPPI.
Ze srovnání průměrné roční alokace OP na pracovníka mezi jednotlivými OP vyplývá, že ROP SČ
(respektive všechny ROP) jsou tímto podílem srovnatelné s OPPI či OPŽP a dokonce je u nich tento podíl
vyšší než u IOP či OP Technická pomoc. Průměrnými výdaji technické pomoci na jednoho pracovníka za
rok se ROP SČ nevymyká průměru v rámci implementace EU fondů v ČR.
Je zřejmé, že ROPy mají vesměs větší procento zazávazkování a proplácení než tematické operační
programy. Rovněž certifikace je u nich pokročilejší.
Zhotovitel se na základě provedených analýz a studií domnívá, že dosavadní pokrok v implementaci
ROP SČ a samotná implementace ROP SČ probíhá dle stanovených pravidel a mezníků a nečelí
žádným nepředvídatelným či neřešitelným problémům. Absorpční kapacita potencionálních
žadatelů o podporu je v regionu dostačující, funkčnost implementační a organizační struktury ROP
SČ nebyla poznamenána žádnými nevyřešenými problémy, které by bránily implementaci
samostatného regionálního operačního programu i v příštím programovacím období.
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