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Program

13:00 – 13:15 Úvod

13:15 – 13:45 Metodické a koordinační aktivity MMR v rámci územní dimenze

13:45 – 14:15 Projednání výstupů z RAP – internet, nemovitosti, sociální bydlení

14:15 – 15:15 Reakce na usnesení RSK z období prosinec 2017 až březen 2018

15:15 – 15:45 Naplňování doporučení pro činnost NSK

15:45 – 16:15 Výsledky vybraných evaluací ESI fondů

16:15 – 16:30 Shrnutí závěrů



Úvod

Radana Leistner Kratochvílová



Výhled stěžejních aktivit MMR-ORP na rok 2018

• Tvorba návrhové a implementační části Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (zahájení prací
i tematických pracovních skupin a PS implementační)

• Akční plán SRR 2019-2020

• Vytvoření Koncepce podpory venkova

• Aktualizace Souhrnného akčního plánu hospodářské restrukturalizace Ústeckého,
Moravskoslezského a Karlovarského kraje

• Procesní evaluace územní dimenze

• Zpráva o plnění územní dimenze

• Zasedání Národní stálé konference



Tvorba Akčního plánu SRR 2019-2020

• Zapojení PS SRR předpokládáme i pro přípravu AP SRR 2019-2020.

• Na příštím setkání PS SRR v dubnu-květnu 2018 bude diskutována struktura AP SRR 2019-2020
a požadavky na členy PS.

• Opět je plánován i sběr národních dotačních titulů spravovaných jednotlivými resorty – předpoklad pro
jejich koordinaci

Vstup rezortů 
(prioritizace aktivit SRR + 

popis + NDT)

Vstup regionů 
prostřednictvím RSK 

(prioritizace aktivit SRR 
prostřednictvím RAP + 

krajské dotace) )

AP SRR 19 -20



Souhrnný akční plán restrukturalizace ÚK, MSK, KVK

• první realizační dokument procesu hospodářské restrukturalizace

• 7 měsíců implementace vs. dlouhodobý proces restrukturalizace

• 65 opatření celkem
» 5 finalizováno

• Program regenerace a podnikatelské využití BF

• Podpora bilaterární a multilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu

• Testování autonomních silničních vozidel v reálném (nebo téměř reálném) silničním provozu města Ústí nad
Labem - U "SMART" ZONE

• Cílené komplementární výzvy z OP VVV pro VŠ ve strukturálně postižených regionech

• Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na řešení ekologických škod

» 22 rozpracováno

» 37 v přípravě

» 1 vyřazeno



Souhrnný akční plán restrukturalizace ÚK, MSK, KVK

• Probíhající aktualizace

• 250 podnětů pro nová opatření

• Aktualizace = 25 opatření

• Krajské dozorčí rady: březen 2018

• Předložení vládě: 31. 5. 2018

Zásobník opatření 
schválený v rámci 
AP1

•opatření, která se stala 
součástí vládou 
schváleného materiálu 
a vláda usnesením č. 
503 zadala jejich 
rozpracování do 
aktualizace akčního 
plánu

Opatření navržená 
již v rámci procesu 
přípravy AP1

•opatření, která byla 
diskutována již v rámci 
procesu přípravy AP1, 
avšak byla z jeho rámce 
(i ze zásobníku) 
vyřazena v návaznosti 
na výsledky MPŘ, 
případně s ohledem na 
proces SEA apod.

Nově navržená 
opatření

•opatření nově 
navržená v rámci 
procesu sběru podnětů 
pro aktualizaci Akčního 
plánu z úrovně 
odborné i laické 
veřejnosti



Coal Regions in Transition

• Zahájení činnosti prosinec 2017

• Jednání pracovních skupin v únoru 2018
» Platforma pro výměnu zkušeností

» Není spjata se specifickým zdrojem financování

» Možnosti využití stávajících zdrojů včetně EIB

» Po roce 2020 potenciálně finanční zdroje pro uhelné regiony na úrovni ESIF či centrálně řízených
programů

» Projekty pilotních regionů

» Vazba na RE:START



Národní programy MMR 2014 – 2017 

Kraj

Bezbariérové 
obce 

Demolice 
v SVL

Obnova majetku 
po živ. pohromách

PORV
Podpora 
bydlení

NPPCR Celkem Celkem (%)

Hl. m. Praha 8,812    - - - 12,498    6,121 27,430    0,64%

Jihočeský 0,249    5,956    190,176    156,295    160,030    28,791 541,498    12,73%

Jihomoravský 6,028    6,526    - 159,181    194,124    28,424 394,283    9,27%

Karlovarský 10,101    13,144    - 37,530    66,860    12,409 140,044    3,29%

Královéhradecký 0,769    7,984    19,134    63,580    60,394    36,304 188,166    4,42%

Liberecký 1,672    16,133    31,897    51,791    76,148    16,756 194,396    4,57%

Moravskoslezský 1,294    20,777    4,544    83,243    436,591    25,718 572,167    13,45%

Olomoucký 1,638    19,778    0,905    175,076    216,480    29,377 443,255    10,42%

Pardubický 1,313    0,822    - 92,032    157,161    36,901 288,228    6,77%

Plzeňský 7,216    1,400    7,179    63,336    67,627    18,403 165,160    3,88%

Středočeský 0,848    12,487    65,937    204,667    112,041    27,638 423,618    9,96%

Ústecký 2,656    45,080    16,521    95,255    101,011    21,437 281,959    6,63%

Vysočina 0,551    7,026    7,402    122,683    96,648    14,142 248,451    5,84%

Zlínský 1,905    1,920    81,311    122,588    105,307    33,633 346,664    8,15%

Celkový součet 45,051    159,032    425,006    1 427,258    1 862,919    336,052 4 255,319    100%



Národní programy MMR 2018 – předložené žádosti

Kraj

Bezbariérové 
obce 

Demolice 
v SVL

Obnova majetku 
po živ. pohromách

PORV
Podpora 
bydlení

NPPCR Celkem Celkem (%)

Hl. m. Praha 4,688 - - - 16,929 - 21,617 0,83%

Jihočeský 2,690 0,476 12,674 131,363 139,801 17,937    304,941 11,70%

Jihomoravský 0,533 2,872 - 189,423 95,900 3,634    292,362 11,21%

Karlovarský 0,541 - 2,088 35,162 16,445 3,404    57,64 2,21%

Královéhradecký - 27,510 - 67,313 51,760 7,348    153,931 5,90%

Liberecký 1,667 459 2,838 44,473 25,341 5,756    539,075 20,67%

Moravskoslezský - 13,356 11,708 82,876 101,607 12,393    221,94 8,51%

Olomoucký 1,129 13,380 0,928 139,732 72,316 10,083    237,568 9,11%

Pardubický 0,956 0,512 - 73,780 44,691 5,990    125,929 4,83%

Plzeňský - 1,765 0,222 68,686 26,679 0,573    97,925 3,76%

Středočeský 0,344 14,437 1,821 267,089 50,468 24,435    358,594 13,75%

Ústecký 3,205 37,200 - 103,007 67,608 4,346    215,366 8,26%

Vysočina - 1,688 - 123,719 45,875 6,383    177,665 6,81%

Zlínský 1,353 4,141 50,742 108,842 88,252 4,037    257,367 9,87%

Celkový součet 17,109 121,799 83,022 1 435,467 843,671 106,318    2 607,386 100,00%



Připravované národní dotační programy MMR

Podpora rozvoje regionů

• Úprava podprogramů 

• Návrh nového podprogramu pro obce 3-10 tis. obyvatel

Podpora revitalizace území

• Co je nepodnikatelské využití?

• Demolice (úprava podmínek – až 10 mil. Kč, kraje)

• Regenerace BF pro nepodnikatelské využití

» Výstavba

» Rekonstrukce

» Revitalizace

• Studie



Aktualizace statutu RSK

• Ukotvení role RSK při přípravě SRR21+

» PS regionální

» Národní koordinační skupina

• Role v rámci územní dimenze programového období po roce 2020

» Vydefinování podoby

» Realizace územní dimenze (stávající role)



Plnění usnesení NSK-47/2017

Národní stálá konference

• doporučuje MMR-NOK zapojit regionální stálé konference do přípravy 
programového období po roce 2020,

• ukládá sekretariátu NSK připravit ve spolupráci s MMR-NOK návrh aktualizace 
statutu RSK ve vztahu k přípravě budoucího programového období.

Plněno částečně



Metodické a koordinační aktivity MMR 
v rámci územní dimenze

Ondřej Pergl



Procesní evaluace implementace územní dimenze

• Hlavní cíl: zhodnocení nastavení procesů v rámci implementace územní dimenze
» Metodické nastavení – je NDÚD vhodným nástrojem pro uchopení územní dimenze?

• Analýza dokumentů

• Hloubkové rozhovory s ŘO, MMR-ORP, SRSK, územní partneři

» Koordinace implementace a monitorování
• Dotazníkové šetření (všechny sekretariáty RSK, členové RSK / NSK), hloubkové rozhovory (min. 5 sekretariátů 

RSK, členové RSK, MMR-ORP)

• Analýza dokumentů

• Hlavní výstup: závěrečná zpráva obsahující m. j. soubor manažerských doporučení 
týkajících

• Otevření výběrového řízení



Zpráva o naplňování územní dimenze

Struktura

• Národní stálá konference

• Regionální stálá konference včetně pracovních skupin

• Integrované nástroje

• Soulad výzev s NDÚD

• Územní rozložení schválených žádostí

• Mapové přílohy



Zpráva o naplňování územní dimenze – žádosti (CZV)
Předběžné výsledky



Zpráva o naplňování územní dimenze



Publikace CLLD

• Pokračování série publikací o integrovaných nástrojích

• Zaměřeno na širokou veřejnost
» Základní principy fungování CLLD

» Financování

» Činnost MAS

• Spolupráce s MAS



Informace z jednání s partnery

• Vymezení hospodářsky slabých regionů pro potřeby SRR – návrh k diskusi

• Využití RAP pro tvorbu SRR a nastavení kohezní politiky po roce 2020 – potřeba 
změnit formu RAP

• Podoba a nakládání s výstupy z RAP

• Data za projekty podpořené z krajských dotačních titulů



Krajské dotační tituly - programy

• Záměr vytvořit komplexní databázi projektů financovaných z veřejných zdrojů

• RISY.cz
» Projekty EU

» Národní projekty – zdroj CEDR iii

» Krajské dotační tituly

• Vybrané ukazatele

Kraj Právní forma

Název dotačního titulu Celkové náklady

Podtitul Požadované prostředky

Název projektu Schválené prostředky/ proplaceno

ID projektu Podíl dotace na nákladech projektu (%)

Popis projektu Místo realizace (název)

Žadatel název Místo realizace (kódy)

Adresa (obec) Datum (rok začátku realizace)

RIS

Projekty 
z NDT

Krajské 
projekty

Projekty 
EU



Krajské dotační tituly - programy

• Požadavek na sekretariáty RSK o poskytnutí vzorku dat a zmapování bariér 
poskytování těchto dat (administrativní, problematická evidence)

• Oficiální oslovení krajů s žádostí o poskytnutí dat

• Stále jsme ve fázi sběru vzorků dat a jejich vyhodnocování

• Na základě vyhodnocení vzorků dat bude upřesněn rozsah a finální struktura dat



Projednání výstupů z RAP – internet, nemovitosti, 
sociální bydlení, klíčové kompetence

Ondřej Pergl



Projednání RAP – klíčové kompetence

• Infrastruktura středních a vyšších odborných škol

• Podporované obory klíčových kompetencí - 8241M – Výtvarné zpracování skla 
a světelných objektů

• ŘO IROP souhlasí – finance však pouze v IN



Projednání RAP – sociální bydlení

• Nastavení dotací pro služby obecného hospodářského zájmu na základě výše 
obvyklého nájmu v místě

• Výzvy s upravenými podmínkami vyhlášeny 8. 3.
» Alokace ca 2 mld. Kč

» Nová výstavba

» Navýšení max. počtu sociálních bytů

» Udržitelnost 20 let

• Seminář k výzvám 12. dubna v Praze



Projednání RAP – Program nemovitosti 

• Problematická kritéria
» Alespoň 50 % ploch splňuje definici BF

» Vzdálenost od silnice I. třídy

» Napojení na železniční vlečku

• Připravován podnět na platformu pro výzvy

• Převis poptávky nad nabídkou i za stávajících podmínek



Projednání RAP – vysokorychlostní internet

• Nerealizované investice do páteřní sítě vysokorychlostního internetu

• Kraje a obce jako možný příjemce – za jakých podmínek?

• Diskuse s EK

• Řešeno s NOK

• Dotazník v regionech



Projednání RAP s resorty

• 5. a 6. prosince
» MMR + MD

» MŠMT + MPSV + MMR

» MŽP + MZe + MPO

• Písemné vypořádání s MK, MV a MZd

• Další postup
» upřesnění bílá místa vs. bariéry

» Identifikace podnětů vhodných k řešení

» Prioritizace ze strany RSK

» Rozpracování podnětů

» Schůzky s resorty duben 2018



Plnění usnesení NSK-45/2017 

Národní stálá konference 

I. bere na vědomí informace o stavu projednání výstupů z regionálních akčních plánů 
s resorty a řídicími orgány,

II. doporučuje členům NSK spolupracovat při řešení vybraných podnětů,

III. ukládá sekretariátu NSK na příštím zasedání NSK informovat o postupu řešení.

Plněno částečně



Reakce na usnesení RSK

Zástupci RSK a ŘO



Koordinace usnesení RSK

• Postup řešení usnesení funguje

• Koordinace mezi regionálními stálými konferencemi

• Typy usnesení

» Podnět zastřešující organizace, který půjde na všechny RSK

» Průřezový podnět RSK a výzva ke spolupráci ostatních RSK

» Jen lokální / regionální problém, který musí být řešený na národní úrovni

• Postup koordinace se finalizuje



Usnesení RSK Kraje Vysočina

Regionální stálá konference pro území Kraje Vysočina 

žádá Ministerstvo pro místní rozvoj, aby prodloužilo termín ukončení příjmu žádostí 
o podporu v 70. výzvě Integrovaného regionálního operačního programu do 
31.12.2021, případně vyhlásilo novou výzvu pro Specifický cíl 1.1 Integrovaného 
regionálního operačního programu s termínem ukončení příjmu žádostí o podporu do 
31. 12. 2021. 

Usnesení přijato i RSK Jihočeského a Ústeckého kraje

K tématu SC 1.1 přijato usnesení RSK Královéhradeckého kraje – optimalizace čerpání



Usnesení RSK Libereckého kraje

Regionální stálá konference Libereckého kraje:

a) žádá Ministerstvo pro místní rozvoj na základě zmapované absorpční kapacity, 
zkušeností z loňské výzvy a zpracovaných Regionálních akčních plánů a bílých míst 
o finanční navýšení Národního programu podpory cestovního ruchu, konkrétně 
podprogramu „Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu“ 
minimálně na 500 mil. Kč,

b) žádá o vyhlášení Národního programu podpory cestovního ruchu, konkrétně 
podprogramu „Marketingové aktivity v cestovním ruchu“ s finanční alokací 
120 mil. Kč a úpravu podmínek programu pro rok 2018,



Usnesení RSK Libereckého kraje

Regionální stálá konference Libereckého kraje:

c) žádá úpravu podmínek Národního programu podpory cestovního ruchu pro rok 
2018 a další období, tak, aby nedocházelo k vyhlašování podprogramů, jejichž alokace 
nebyla v roce 2017 pokryta (podprogram „Nadregionální aktivity“), a naopak, aby 
nedocházelo ke snižování alokace, či případnému nevyhlášení v podprogramech, které 
byly atraktivní ze strany žadatelů (např. podprogram „Marketingové aktivity“),

d) apeluje na změnu podmínek Národního programu podpory cestovního ruchu 
především v otázkách finančního zdraví žadatelů, ale i ostatních podmínkách, které 
brání zapojení do programu především nestátním neziskovým organizacím a rozvoji 
destinačních společností.



Usnesení RSK Libereckého kraje

Regionální stálá konference Libereckého kraje

žádá Ministerstvo pro místní rozvoj o zaslání podmínek a návrhu finanční alokace 
z připravovaného programu na demolici brownfields jiného než bytového charakteru 
a jejich následného využití.



Usnesení RSK Libereckého kraje

Regionální stálá konference Libereckého kraje

a) žádá o navýšení finanční alokace na předložené projekty výzvy č. 14 a výzvy č. 15 
„Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“

případně

b) se připojuje ke stanovisku Regionální stálé konference Středočeského kraje

(usnesení č. 6-11/2017/RSK) a žádá MŠMT řešit nedostatečnou kapacitu mateřských 
škol prostřednictvím národního dotačního titulu na podporu výstavby mateřských škol.



Usnesení RSK Libereckého kraje

Regionální stálá konference Libereckého kraje 

žádá Ministerstvo pro místní rozvoj, aby při přípravě nového programovacího období 
po roce 2020 došlo k reálnému významnému snížení administrativní zátěže pro 
žadatele, a to jak při přípravě a realizaci projektů, tak v rámci nastaveného systému 
kontrol.



Usnesení RSK Libereckého kraje

Regionální stálá konference Libereckého kraje

vyzývá řídící orgán Operačního programu Zaměstnanost (ŘO OPZ) ke změně znění kapitoly 20 Obecné 
části pravidel pro žadatele a příjemce, Pravidla pro zadávání veřejných zakázek a změny praxe při 
provádění kontrol veřejných zakázek (VZ). RSK LK navrhuje:

a) dodržovat lhůty stanovené ŘO OPZ v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce, kapitole 20 
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Lhůta by přitom neměla být uměle prodlužována interními 
procesy ŘO OPZ, ale měla by být jasně stanovena a specifikována,

b) aby zadávací dokumentace byla příjemcem považována za zkontrolovanou ze strany ŘO OPZ 
v případě, že příjemce neobdržel vyjádření ŘO OPZ ve lhůtě stanovené v kapitole 20. 13. Obecné 
části pravidel pro žadatele a příjemce,

c) z důvodu rozporu mezi zněním Obecné části pravidel, kapitoly 20. 13. a kapitoly 20. 14., zrušit 
možnost sankce podle bodu 27, Tab. č. 18: Přehled sankcí za porušení pravidel pro zadávání OPZ 
platný pro zakázky zadávané dle zákona o zadávání veřejných zakázek, kapitoly 20. 14 Obecné části 
pravidel pro žadatele a příjemce.



Usnesení RSK Královéhradeckého kraje

Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje: 
Projednala problémy spojené s realizací projektů z 32. a 33. výzvy Integrovaného regionálního 
operačního programu (dále jen „IROP“), zejména v návaznosti na realizaci veřejných zakázek a s tím 
souvisejících problémů při výběru dodavatelů z důvodu dostupné kapacity na trhu v jednotlivých 
odvětvích (např. konektivita) a rovněž z důvodu čekání na výsledek kontrol zadávacích podmínek 
předmětných veřejných zakázek ze strany Centra pro regionální rozvoj.
V návaznosti na termín ukončení realizace projektů, stanovený výzvami č. 32 a 33 IROP do 31. 12. 2018, 
a problémy dle bodu I. tohoto usnesení, upozorňuje na významné riziko nezahájení realizace u některých 
z těchto projektů, neboť příjemce dotace nebude mít na základě zadávacích řízení vybrány dodavatele 
všech aktivit projektu. 
Vyzývá Ministerstvo pro místní rozvoj, jakožto řídící orgán IROP, k prodloužení termínu realizace projektů 
z 32. a 33. výzvy IROP za termín 31. 12. 2018, případně aby v co nejkratší možné době, nejpozději pak do 
konce měsíce března 2018, vydal připravovanou metodiku k možnému prodloužení termínu realizace 
výše uvedených projektů.



Usnesení RSK Jihočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje

I. bere na vědomí
informaci o realizaci projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností 
(kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II“;

II. vyzývá Ministerstvo životního prostředí
k navýšení alokace pro Jihočeský kraj v rámci 67. výzvy OP Životní prostředí, 
prioritní osa 2, specifický cíl 2.1 tak, aby mohl Jihočeský kraj uspokojit veškeré 
žádosti podané v rámci výzvy a naplnit stanovený minimální indikátor 3 155 výměn. 



Usnesení RSK Jihočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Jihočeského kraje

vyzývá řídící orgán OP ŽP k upuštění od podmínky realizace v obci s minimálně 500 
obyvateli pro podání žádosti o dotaci v rámci opatření SCLLD: Realizace sídelní zeleně. 



Usnesení RSK Královéhradeckého kraje

RSK KHK 

bere na vědomí  podnět KS MAS na výrazné zrychlení administrativních procesů na 
straně:
- Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) v souvislosti s potvrzováním znění 
Fichí před vyhlašováním Výzev MAS (a vyhýbání se nepodstatným připomínkám 
k nastavení preferenčních kritérií, které zdržují celý proces),
- Centra pro regionální rozvoj (CRR) v souvislosti se závěrečným ověřením způsobilosti 
žádostí o podporu předložených v SC 4.1 a prováděním průběžných plateb v SC 4.2 
RSK KHK požaduje zpřesnění tohoto podnětu ze strany KS MAS a  doporučuje ho 
projednat na 9. zasedání NSK. 

Obdobné usnesení přijala RSK Jihočeského a Ústeckého kraje



Usnesení RSK Královéhradeckého kraje

RSK KHK 

bere na vědomí podnět KS MAS na ŘO IROP a ŘO PRV ke snížení tlaku na plnění 
finančních milníků u Strategií CLLD s ohledem na výrazný časový posun jejich 
schvalování a ke spuštění implementace v důsledku dlouhých lhůt na straně těchto ŘO
RSK KHK doporučuje tento podnět projednat na 9. zasedání NSK.

Usnesení přijala také RSK Ústeckého kraje

Obdobné usnesení přijala RSK Jihočeského kraje



Usnesení RSK Středočeského kraje

RSK Středočeského kraje po projednání doporučuje ŘO OP PIK, aby v rámci úpravy 
programového dokumentu OP PIK rozšířil oprávněné žadatele v SC 4.1 o obce, kraje, 
dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané krajem/kraji, 
organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané 
dobrovolnými svazky obcí a doporučuje zjednodušit administraci příslušné výzvy.



Usnesení RSK Královéhradeckého kraje

RSK KHK 

doporučuje relevantním rezortům a řídícím orgánům včetně NOK vést intenzivní dialog 
se zástupci územních partnerů a potenciálních žadatelů nad úpravou podmínek 
připravovaných výzev na vysokorychlostní internet z fondů EU s cílem efektivního 
čerpání evropských dotací na tuto oblast v ČR.



Usnesení NSK-xx/2018 

Národní stálá konference 

I. bere na vědomí zpětnou vazbu řídicích orgánů k vybraným usnesením 
RSK.



Naplňování doporučení pro činnost NSK

Zástupci ŘO



Doporučení pro činnost NSK – řídicí orgány

• Zvýšit význam RSK pro územní a věcné zacílení výzev

• Posílit zpětnou vazbu ze strany ŘO

• Posílit význam RAP

• Včas zapojit RSK do přípravy programového období 2020+

• Ve spolupráci s RSK připravit semináře na témata s nízkou absorpční kapacitou

• Přesněji zadávat mapování v území

• Co se očekává do budoucna od RSK ve vazbě na potenciální nedočerpanou alokaci?

• Jak se překrývají usnesení RSK s problematickými oblastmi v jednotlivých OP?



Výsledky vybraných evaluací

David Škorňa



Dopad politiky soudržnosti na 
ekonomiku regionů



Co víme o dopadech na ekonomiku ČR (studie EK 2016)

o 4 % vyšší 
HDP v roce 

2015

cca pětina
veškerého 

růstu HDP ČR

téměř 
polovina

konvergence

o 3 % vyšší 
reálné mzdy

o 3,5 % vyšší 
produktivita

Vše ve srovnání se scénářem bez ESI fondů. Zdroj: Evropská komise (2016), ex post evaluace období 2007-13, model QUEST III (a, c-e) a RHOMOLO (b)
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Další poznatky dopadu na ekonomiku ČR

• Studie Úřadu vlády (prosinec 2017)

» 10 % snížení objemu EU fondů v ČR = o 0,15 p.b. 
pomalejší růst

• Studie zemí V4+4 (2016)

» Přínosy i pro země EU15 = cca 80% peněz, kterými 
země EU15 do politiky soudržnosti ve V4 přispěly

» Dopad na HDP ČR: přes 7 % v roce 2015



Politika soudržnosti podpořila konvergenci regionů ČR

Dva české regiony 
soudržnosti by se bez 
ESI fondů nepřiblížily 
k úrovni EU:
• Střední Čechy
• Severozápad

Severovýchod by se 
téměř nepřiblížil.

Dopad EU fondů na konvergenci regionů (HDP/obyv. jako % průměru EU)

EK 2016, model RHOMOLO (ex post 
evaluace 2007-13) a Eurostat



Jak dopady vznikají: role a skladba ESI fondů v ČR

Data státního rozpočtu 2007-2015 podle rozpočtové skladby – vpravo podskupiny odvětvového členění, Jen období ESI fondů 2007-13



Veřejné výdaje a fondy EU



Proč? 

Jakou roli hrají EU 
fondy ve veřejných 
financích?

Ve kterých 
oblastech 
dominují?

Co když EU fondů 
ubude?

Jak se připravit?



1. EU fondy přispěly k nárůstu výdajů po krizi



2. Tento trend je výraznější u investic



3. V některých oblastech vzrostl objem i podíl EU fondů

Dopravní infrastruktura

Životní prostředí

Podnikání a inovace

Výzkum



4. Obzvláště rizikové jsou některé investiční oblasti



Dopravní infrastruktura

Životní prostředí

Podnikání, výzkum a inovace



Dopravní infrastruktura

Životní prostředí

Podnikání, výzkum a inovace



Dopravní infrastruktura

Životní prostředí

Podnikání, výzkum a inovace



6. Místně řízené rizikové oblasti kopírují investice

Silnice

Životní prostředí

Ostatní vzdělávání



Co víme a odkud

Kapitálové

Místně 
řízené

Centrálně 
řízení

Běžné

Oblast

Podoblast

Oddíl
Pododdíl

•Paragraf

Pododdíl

•Paragraf

• EU x národní

• 2007-15

• Mimo obranu, 
sociální výdaje, 
zemědělství aj.

• Data státního 
rozpočtu

Oblast

Podoblast

Oddíl
Pododdíl Pododdíl



Pojmy, data a poděkování

• Riziková oblast: velký 
objem a velký podíl EU 
fondů nebo nárůst podílu

• Průběh období hraje roli v 
čase

• Data nejsou dokonalá

» dvě období

» nejen ESI fondy

» rozpočtová skladba

Děkujeme
• kolegům z MF za data
• kolegům z CERGE-EI a IES FSV 

UK za vstupní analýzu
(Tomáš Křehlík, Petr Janský)

• TAČR za financování



Shrnutí a otázky

Trend objemu veř. investic 2007-15 tažen EU fondy

Rozdíly v objemu a trendu EU fondů mezi oblastmi

Rizikové jsou především investiční politiky a APZ

Jak poznat, kde může v budoucnu nastat problém?

Jak problému předejít? 

Celá studie a data na dotaceEU.cz/cs/Fondy-EU/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-
evaluaci/Verejne-vydaje-a-fondy-EU-2007%E2%80%932015

http://dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Verejne-vydaje-a-fondy-EU-2007%E2%80%932015


Další kroky



Další kroky

Dopady na 
ekonomiku

• Další výzkum 
ÚV

• Model ČR

• Regionální 
dopady

Veřejné výdaje

• Detailnější 
rozbor

• Spolupráce s 
resorty

Přínosy na 
mikro úrovni

• 2007-13: ex-
post evaluace

• 2014-20: 
evaluace ŘO a 
NOK



Všechny citované zdroje jsou dostupné online

Knihovna evaluací: dotaceEU.cz/knihovna-evaluaci

• Studie veřejných výdajů (MMR 2017)
www.dotaceEU.cz/cs/Fondy-EU/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Verejne-vydaje-a-
fondy-EU-2007%E2%80%932015

• Studie V4 o přínosu pro ekonomiky EU15 a V4 (PL/V4 2016)
http://dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci/Ex-post-evaluation-
and-forecast-of-benefits-obtained-by-the-EU-15-coun 

Studie ÚV odhadující dopad na HDP ČR (ÚV 2017)
https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/analyzy-
EU/171204_Dopad_ESI_fondu_na_hospodarsky_rust_CR_final.pdf

Ex post evaluace 2007-13 EK vč. odhadu dopadu na HDP (EK 2016)
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013/



Různé



Shrnutí závěrů z komory

Radana Leistner Kratochvílová



Další program

Doprovodný program

Dům gobelínů, kulturních tradic a 
řemesel

Po skončení komory

Muzeum fotografie a moderních 
obrazových médií

Po skončení komory



Hotel Concertino – Zlatá Husa

Nám. Míru 142, Jindřichův Hradec

1. den jednání – 14. března 2018

19:00 – 22:00

» Registrace 9:00 – 9:30Společná večeře

Další program



Další program

Registrace

9:00  – 9:30

Muzeum Jindřichohradecka – Klášter 
minoritů

Štítného 124, Jindřichův Hradec

» Registrace 9:00 – 9:30Plenární zasedání – 15. března 2018


