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Rámec podpory Společenství představuje základní strategii
pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 - 2006.

Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli
výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou koordinaci
řízení všech operačních programů podporujících rozvoj
území České republiky mimo hlavní město Prahu1.
Nese celkovou odpovědnost za efektivitu, racionální řízení
pomoci poskytované ČR ze strukturálních fondů a odpovídá
tak za téměř 1,5 miliardy EUR, které má ČR k dispozici pro
roky 2004-2006.

Jednotné programové dokumenty pro Cíl 2 a Cíl 3 regionu soudržnosti Praha jsou programy, které
umožňují čerpat Hlavnímu městu finanční prostředky ze strukturálních fondů EU.

Průběh čerpání strukturálních fondů

Níže uvedené tabulky poskytují přehled nejdůležitějších údajů o postupu čerpání prostředků
strukturálních fondů známých v období do 31. prosince 2004. Byly sestaveny na základě údajů
poskytnutých řídicími orgány jednotlivých operačních programů:

Společný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj
OP Průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu
OP Rozvoj lidských zdrojů Ministerstvo práce a sociálních věcí
OP Infrastruktura Ministerstvo životního prostředí
OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Ministerstvo zemědělství

Přehled zahrnuje rovněž jednotné programové dokumenty (JPD) financované ze stejných
strukturálních fondů, avšak nespadající do Rámce podpory Společenství. Pomoc prostřednictvím JPD
čerpá výhradně hlavní město Praha.

• JPD Praha Cíl 2 – MMR

• JPD Praha Cíl 3 – MPSV

Níže uvedené tabulky jsou členěny do kapitol podle jednotlivých programů, k  31.12.2004. Za každý
OP/JPD jsou nejprve uvedeny finanční údaje o schválených alokacích pro rok 2004 a finančních
nárocích v podaných projektových žádostech (tabulky A ). Tyto údaje se týkají prostředků
strukturálních fondů EU, nikoli prostředků ĆR určených ke spolufinancování projektů.

V druhé části vždy následují přehledy vyhlášených výzev k předkládání projektů, počtu podaných
projektových žádostí a schválených projektů, u nichž byla uzavřena smlouva (tabulky B).
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Vysvětlivky k tabulkám
Opatření jsou jednotlivé formy podpory se schválenou alokací a konkrétním zaměřením. Podrobné
požadavky na uchazeče o podporu a typy podporovaných projektů jsou uvedeny na úrovni opatření.
Některá opatření nebo jejich části jsou realizována formou tzv. grantových schémat (např. v SROP,
OP RLZ, JPD 3), v tom případě jsou projekty (někdy nazývané akce) podávány až v návaznosti na
schválení těchto grantových schémat a jejich vyhlášení.

Finanční alokace značí přidělenou částku ze strukturálních fondů, tedy kolik je k dispozici na dané
opatření (formu podpory), již je možné čerpat v období dvou let od příslušného roku (tedy alokaci na
r.2004 lze čerpat až do konce roku 2006).

Celková výše požadovaných prostředků na opatření na základě přijatých žádostí o projekty – výše
uvedená žadatelem jako souhrn prostředků, který by měl ze strukturálních fondů pokrýt uznatelné
náklady projektu.

Objem prostředků z alokace na 2004 krytých smlouvou – závazná výše prostředků uvedených ve
smlouvě o financování, určená konečnému příjemci na financování uznatelným výdajů projektu

Prostředky proplacené projektům – prostředky odpovídající skutečně vynaloženým výdajům
konečných příjemců, které již byly proplaceny

Počet výzev – počet výzev k předkládání projektů, vyhlášených v jednotlivých případech buď řídicím
orgánem nebo zprostředkujícím subjektem, v němž je vymezeno opatření, o něž se jedná a zpravidla
také doba pro předkládání projektů.

Počet podaných žádostí – součet žádostí podaných ve všech výzvách. Jde o projektové žádosti,
finanční objem jednotlivých projektů je však velmi variabilní.

Počet projektů s uzavřenou smlouvou – součet žádostí podaných ve všech výzvách, které byly
vybrány a schváleny k realizaci. Po podepsání smlouvy tyto projekty mohou být realizovány.

Proplacené projekty – počet projektů, u nichž již byly konečným příjemcům proplaceny prostředky
na realizaci.
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Vývoj po čtu podaných žádostí 2004
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Společný regionální opera ční program

A. Finan ční část

*) v některých případech se přijímají žádosti v rámci výzev na víceletou alokaci.
Z celkového finančního objemu schválených projektů za SROP na fondy EU připadá: 3095 mil.kč

(Pod-)opatření
Přidělená
částka
2004
(mil. K č)

Celková výše požadovaných
prostředků na základě
přijatých žádostí o projekty
(mil. K č)

Objem
prostředků
z alokace na
2004 krytých
smlouvou
(mil. K č)

Prostředky
proplacené
projekt ům
(mil. K č)

číslo Název

1.1
Podpora podnikání ve
vybraných regionech

342,5 
Grantová schémata nebyla zatím
vyhlášena

- -

2.1
Rozvoj dopravy
v regionech

1 153,1 2 669, 5 - -

2.2
Rozvoj informačních a
komunikačních
technologií v regionech

170,9 508,0 - -

2.3
Regenerace a
revitalizace vybraných
měst

170,9
- - -

3.1
Infrastruktura pro rozvoj
lidských zdrojů

341, 6 2 190,7 - -

3.2
Podpora sociální
integrace

281, 8
Grantová schémata nebyla zatím
vyhlášena

- -

3.3
Posílení kapacity
místních a regionálních
orgánů

76, 9 - - -

4.1.1 Rozvoj služeb pro CR 523,2 - -

4.1.2
Rozvoj služeb pro
cestovní ruch
(regionální úroveň)

273, 3 Grantová schémata nebyla zatím
vyhlášena

- -

4.2.1
Rozvoj infrastruktury
pro CR

6 859,0 - -

4.2.2
Podpora místní
infrastruktury CR

546, 8
Grantová schémata nebyla zatím
vyhlášena

- -

5.1
Technická pomoc pro
SROP

51,0 42,9 0,2 0,2

5.2
Technická pomoc pro
RPS

38, 6 33,0 1,5 1,5

Celkem za SROP 3 364,2
12 826,3*) 1,7 1,7
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B. Výzvy za rok 2004 v rámci jednotlivých (pod)opat ření

(Pod)opatření

číslo název

Počet
vyhlášených
výzev za rok
2004

Počet podaných
žádostí

Počet projektů,
u nichž byla
uzavřena
smlouva/
stanovena
podmínka

2.1 Rozvoj regionální dopravní obslužnosti 2 50 -

2.2
Rozvoj informačních a komunikačních
technologií v regionech

2 123 -

2.3 Regenerace a revitalizace vybraných měst 1 20 -
3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů 2 202 -

3.3.
Posílení kapacity místních a regionálních
zdrojů

1 11 -

4.1.1 Podpora nadregionálních služeb CR 1 24 -
4.2.1 Podpora nadregionální infrastruktury CR 2
4.2.2 Podpora místní infrastruktury CR 2

216 -

5.1 Technická pomoc pro SROP 1 2 2
5.2 Technická pomoc pro RPS 1 11 11
Celkem za SROP 15 628 13
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Operační program Rozvoj lidských zdroj ů

A. Finan ční část

(Pod-)opatření Přidělená částka zdrojů
(alokace) pro rok 2004

(mil. K č)

Celková výše
požadovaných

prostředků na opatření
na základě přijatých

žádostí o projekty (mil.
Kč)

číslo název
1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti 826, 8 931,1*)

1.2
Modernizace veřejných služeb
zaměstnanosti

161,7 0

2.1
Integrace specifických skupin obyvatelstva
ohrožených sociální exkluzí -GS

288,6 638,6*)

2.2
Rovné příležitosti pro muže a ženy na trhu
práce

73,3 235,9*)

2.3
Posílení kapacity poskytovatelů sociálních
služeb

30, 7 98,8*)

3.1
Zkvalitňování vzdělávání ve školách  a
školských zařízeních a rozvoj podpůrných
systémů ve vzdělávání

527, 7 144,4

3.2
Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a
vývoje

175, 9 566,0*)

3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání 401,1 647,4*)

4.1

Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a
zaměstnanců na změny ekonomických a
technologických podmínek, podpora
konkurenceschopnosti

375,3 176,5*)

4.2 Specifické vzdělávání -GS 239,2 264,1*)

5.1
Podpora řízení, implementace,
monitorování a kontroly operací
OP RLZ

51,2 0,094

5.2 Ostatní oprávněné činnosti 62,1 0

Celkem za OP RLZ
2 374,9 144,4

*) Údaj pouze pro informaci, jde o finanční objem schválených grantových schémat, objem nárokovaných
prostředků bude započten až u grantových projektů.
Z celkového finančního objemu schválených projektů za OP RLZ na fondy EU připadá: 144,4 mil.kč
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B. Výzvy za rok 2004 v rámci jednotlivých (pod)opat ření

(Pod-)opatření

číslo název

Počet
vyhlášených
výzev za rok
2004

Počet podaných
žádostí

Počet projektů,
u nichž byla
uzavřena
smlouva/stanove
ny podmínky

1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti 1 0 0

1.2
Modernizace veřejných služeb
zaměstnanosti

1 0 0

2.1 (část)
Integrace specifických skupin
obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

1 0 0

2.2
Rovné příležitosti pro muže a ženy na
trhu práce

1 0 0

3.1
Zkvalitňování vzdělávání ve školách  a
školských zařízeních a rozvoj podpůrných
systémů ve vzdělávání

1 2 0

3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání 1 0 0

4.1

Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a
zaměstnanců na změny ekonomických a
technologických podmínek, podpora
konkurenceschopnosti

1 0 0

GRANTOVÁ SCHÉMATA
1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti - - GS schválena

2.1
Integrace specifických skupin
obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

- -
GS vyhlášena

2.2
Rovné příležitosti pro muže a ženy na
trhu práce

- -
GS schváleno

2.3
Posílení kapacity poskytovatelů
sociálních služeb

- -
GS schváleno

3.1
Zkvalitňování vzdělávání ve školách  a
školských zařízeních a rozvoj podpůrných
systémů ve vzdělávání

- -
GS schváleno

3.2
Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu
a vývoje

- -
GS schváleno

3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání - - GS schváleno

4.1

Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a
zaměstnanců na změny ekonomických a
technologických podmínek, podpora
konkurenceschopnosti

- -

GS schválena

4.2 Specifické vzdělávání - - GS vyhlášeno
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Operační program Pr ůmysl a podnikání

A. Finan ční část

(pod-) Opatření/program

Přidělená
částka zdrojů
(alokace) pro
rok 2004
(mil. K č)

Celková výše
požadovaných
prostředků na
opatření na
základě
přijatých
žádostí o
projekty (mil.
Kč)

Objem
prostředků
z alokace na
2004 krytých
smlouvou
(mil. K č)

Prostředky
proplacené
projekt ům
(mil. K č)

číslo název
1.1 Prosperita 301,6 128,2 0 0
1.2 Reality 433,5 1253,9 0 0
1.3 Školící střediska 113,1 27,8 0 0

1.4 Klastry 48,8 1,8 0 0

2.1 Start 72 43,6 37,2 37,2

2.1 Kredit  109,3 161,0 100,8 100,8

2.1 Marketing 54,2 28,7 0,75 0

2.1 Rozvoj 65,0 2 342,9 0 0

2.2 Inovace 226,2 1 320,7 0 0

2.3 Úspory energie 94,2 4,1 0 0

2.3 Obnovitelné zdroje energie 94,2 10,9 0 0

3.1 TP při řízení a implementaci
programu

37 694 0,771 0,771 0,771

3.2 Ostatní 37 694 1, 842 1, 842 1, 842

Celkem za OP PP 1 884,3 3 983,0 141,4 140,6

Z celkového finančního objemu schválených projektů za OP PP na fondy EU připadá: 271,2 mil.kč
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B. Výzvy za rok 2004 v rámci jednotlivých (pod)opat ření

(Pod)opatření / program

číslo název

Počet
vyhlášených
výzev za rok
2004

Počet
podaných
žádostí

Počet
projekt ů, u
nichž byla
uzavřena
smlouva/stan
oveny
podmínky

Proplacené
projekty

1.1 Prosperita 1 5 0 0
1.2 Reality 1 80 0 0
1.3 Školící střediska 1 8 0 0
1.4 Klastry 1 6 0 0
2.1 Start 1 221 152 30
2.1 Kredit 1 178 60 20
2.1 Marketing 1 76 1 0
2.1 Rozvoj 1 504 0 0
2.2 Inovace 1 100 0 0
2.3 Úspory energie 1 3 0 0
2.3 Obnovitelné zdroje energie 1 4 0 0
3.1 TP při řízení a implementaci programu 1 3 3 3
3.2 Ostatní 1 2 2 2
Celkem za OP PP 13 1190 218 55
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Operační program Infrastruktura

A. Finan ční část

Opatření/priorita
Přidělená částka
zdrojů (alokace)
pro rok 2004
(mil. K č)

Celková výše
požadovaných
prostředků na
opatření na
základě
přijatých
žádostí o
projekty (mil.
Kč)

Objem
prostředků
krytých
smlouvou
z alokace na rok
2004 (mil. kč.)

číslo název

1.1
Modernizace tratí celostátního významu a
důležitých železničních uzlů

280,1 445,4 -

1.2 Výstavba a modernizace silnic I.třídy
249,0 1 945,6

-

1.3
Modernizace civilních letišť nadregionálního
významu

31,1 219,7
-

1.4
Výstavba přístavní infrastruktury a
modernizace vodních

62,3 62,8
-

2.1
Realizace ochranných opatření na dopravní
síti k zabezpečení ochrany životního prostředí

22,0 34, 9
-

2.2 Podpora kombinované dopravy
54,9 116, 2

-

2.3 Podpora zavádění alternativních paliv
22,0 5, 1

-

2.4
Studijní a výzkumné projekty
k zabezpečování problematiky zlepšení
životního prostředí z hlediska dopravy

11,0
48,2

-

3.1 Obnova environmentálních funkcí území
100,4 156,2

-

3.2
Zlepšování infrastruktury ve vodním
hospodářství

449,5 4 559,6
-

3.3 Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší
229,1 5 657,0

-

3.4
Nakládání s odpady a odstraňování starých
zátěží

275,3 224,2
-

4.1
Technická pomoc při řízení, realizaci,
monitorování a kontrole operací OP
Infrastruktura

24,1
4,8 3,2

4.2
Ostatní výdaje technické pomoci OP
Infrastruktura

15,7
10,4

8

Celkem za OP Infrastruktura 1 826,5 13 373,9 11,2

Z celkového finančního objemu 93 schválených žádostí za OP Infrastruktura na fondy EU připadá více než 2
mld. Kč
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B. Výzvy za rok 2004 v rámci jednotlivých (pod)opat ření

Opatření/priorita

číslo název

Počet vyhlášení
ve výzvách za
rok 2004

Počet podaných
žádostí

Počet projektů,
u nichž byla
uzavřena
smlouva/
Stanoveny
podmínky

1.1
Modernizace tratí celostátního významu a
důležitých železničních uzlů

1
6

-

1.2 Výstavba a modernizace silnic I.třídy 1
11

-

1.3
Modernizace civilních letišť nadregionálního
významu

1
3

-

1.4
Výstavba přístavní infrastruktury a
modernizace vodních cest

1
6

-

2.1
Realizace ochranných opatření na dopravní
síti k zabezpečení ochrany životního prostředí

1
2

-

2.2 Podpora kombinované dopravy 1
7

-

2.3 Podpora zavádění alternativních paliv 1
1

-

2.4
Studijní a výzkumné projekty
k zabezpečování problematiky zlepšení
životního prostředí z hlediska dopravy

1
2

-

3.1 Obnova environmentálních funkcí území 2 19 -

3.2
Zlepšování infrastruktury ve vodním
hospodářství

1 106 -

3.3 Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší 2 14 -

3.4
Nakládání s odpady a odstraňování starých
zátěží

2 5 -

4.1
Technická pomoc při řízení, realizaci,
monitorování a kontrole operací OP
Infrastruktura

5
12

9

4.2
Ostatní výdaje technické pomoci OP
Infrastruktura

5
18

17

Celkem za OP Infrastruktura 25*) 212 26

*) ZS MD vyhlásil jednu celkovou průběžnou výzvu na opatření 4.1 a 4.2
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OP rozvoj venkova a multifunk ční zemědělství

A. Finan ční část

(Pod-)opatření
Přidělená částka
zdrojů (alokace)
pro rok 2004
(v mil. K č)

Celková výše
požadovaných
prostředků na
opatření na
základě
přijatých
žádostí o
projekty (mil.
Kč)

Objem
prostředků
krytých
smlouvou/podm
ínkami (mil. K č)

číslo název

1.1
1.1. Investice do zemědělského
majetku / zemědělských podniků

584,1*) 473,5**) 171, 6**)

1.2
Zlepšování zpracování zemědělských
produktů a jejich marketing

74,6 0 0

1.3 Lesní hospodářství 67,5 0 0

2.1
Posílení přizpůsobivosti a rozvoje
venkovských oblastí

486,5 146,1 0

2.2 Odborné vzdělávání 8,4 0 0

2.3
Chov ryb a činnosti prováděné odborníky v
rybářství

51,8 0 0

3.1 Technická pomoc 22 ,5 0 0

Celkem za OP RVMZ
1 295,4 619,6 171, 6

*) údaj za celé opatření 1.1 Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků
**) údaj jen za podopatření 1.1.1, investiční záměr e)
Z celkového finančního objemu 185 schválených projektů za OP RVMZ na fondy EU připadá: 171,6  mil.kč
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B. Výzvy za rok 2004 v rámci jednotlivých (pod)opat ření

(Pod-) opatření
Počet
vyhlášených
výzev za rok
2004

Počet podaných
žádostí

Počet projektů,
u nichž byla
uzavřena
smlouva/
podmínky

číslo název
1.1.1 Investice do zemědělského majetku 2 591 185
1.1 Investice do zemědělského majetku 2 316 0

1.2
Zlepšování zpracování zemědělských
produktů a jejich marketing

1 78 0

1.3 Lesní hospodářství 1 36 0

2.1
Posílení přizpůsobivosti a rozvoje
venkovských oblastí

2 (kromě 2.1.4) 234 0

2.2 Odborné vzdělávání 1 0 0

2.3
Chov ryb a činnosti prováděné odborníky v
rybářství

1 22 0

3.1 Technická pomoc 1 0 0

Celkem za OP RVMZ 11 1277 185
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Jednotný programový dokument – Cíl 2, Praha

A. Finan ční část

Opatření Přidělená částka zdrojů
(alokace) pro rok 2004
(v mil. K č)

Celková výše
požadovaných
prostředků na opatření
na základě přijatelných
žádostí o projekty (mil.
Kč)

číslo název

1.1
Dopravní systémy na podporující přeměnu
městského prostředí

232,2 41,1

1.2
Regenerace poškozených a nevhodně
využívaných ploch

239,9 36, 8

1.3
Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu
života zejména na sídlištích

104,4 100,6

2.1
Zvýšení kvality partnerství veřejného a
soukromého, neziskového sektoru, vědy a
výzkumu

713,6 23,1

2.2.2 Příznivé podnikatelské prostředí 32 ,0 2,0

2.3
Rozvoj strategických služeb na podporu
informační společnosti v Praze

27 ,4 16,0 

3.1 Technická pomoc I 13,3 0,017

3.2 Technická pomoc II 5 ,8 0,023

Celkem za JPD 2
740,1 219, 5
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B. Výzvy za rok 2004 v rámci jednotlivých (pod)opat ření

Opatření

číslo název

Počet
vyhlášených
výzev za rok
2004

Počet přijatých
žádostí

Počet projektů,
u nichž byla
uzavřena
smlouva/stanove
ny podmínky

1.1
Dopravní systémy na podporující
přeměnu městského prostředí

1 3 0

1.2
Regenerace poškozených a nevhodně
využívaných ploch

1
1

0

1.3
Veřejná infrastruktura zlepšující
kvalitu života zejména na sídlištích

1 9 0

2.1
Zvýšení kvality partnerství veřejného a
soukromého, neziskového sektoru, vědy
a výzkumu

1 3 0

2.2.2 Příznivé podnikatelské prostředí 1 1 0

2.3
Rozvoj strategických služeb na
podporu informační společnosti v Praze

1 8 0

3.1 Technická pomoc I 1 0 0
3.2 Technická pomoc II 1 0 0
Celkem za JPD 2 8 25 0

 K realizaci bylo v rámci JPD 2 vybráno celkem 20 projektů.
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Jednotný programový dokument – Cíl 3, Praha

A. Finan ční část

Opatření Přidělená částka zdrojů
(alokace) pro rok 2004
(v mil. K č)

Celková výše
požadovaných
prostředků na opatření
na základě přijatých
žádostí o projekty (mil.
Kč)

číslo název

1.1
Rozšíření a zvýšení adresnosti Aktivní
politiky zaměstnanosti

95,3 GS schváleno

2.1
Integrace specifických skupin obyvatelstva
ohrožených sociální exkluzí

119,1 81,1

2.2 Sladění rodinného a pracovního života 17,9 GS schváleno

2.3
Posílení kapacity poskytovatelů sociálních
služeb (globální grant)

6,0 GS schváleno

3.1
Rozvoj počátečního vzdělání jako základu
celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu
práce a ekonomiky znalostí

91,1
107,6

3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání
91,1

134,0

4.1

Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a
zaměstnanců na změny ekonomických a
technologických podmínek jako podpora
konkurenceschopnosti

65, 3
GS schváleno

4.2
Spolupráce výzkumných a vývojových
pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora
inovací

65,3
GS schváleno

4.3 Rozvoj cestovního ruchu
32, 7

16,9

5.1 Podpora řízení programu 15,7 12,9

5.2 Technické zabezpečení programu 15,7 2,5

Celkem za JPD 3 628,3 339,7
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B. Výzvy za rok 2004 v rámci jednotlivých (pod)opat ření

Opatření

číslo název

Počet
vyhlášených
výzev za rok
2004

Počet přijatých
žádostí

Počet projektů,
u nichž byla
uzavřena
smlouva/stanove
ny podmínky

1.1
Rozšíření a zvýšení adresnosti Aktivní
politiky zaměstnanosti

1 - 0

2.1
Integrace specifických skupin obyvatelstva
ohrožených sociální exkluzí

1 28 0

2.2 Sladění rodinného a pracovního života 1 - 0

2.3
Posílení kapacity poskytovatelů sociálních
služeb (globální grant)

1 - 0

3.1
Rozvoj počátečního vzdělání jako základu
celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu
práce a ekonomiky znalostí

1 29 0

3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání 1 39 0

4.1

Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a
zaměstnanců na změny ekonomických a
technologických podmínek jako podpora
konkurenceschopnosti

1 - 0

4.3 Rozvoj cestovního ruchu 1 9 0
Celkem za JPD 3 8 213*) 0
*)součet všech  žádostí. Údaje u jednotlivých opatření označují počet žádostí s vyčíslenými nároky.


