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Úvod  
 
 Metodika: hloubkové individuální rozhovory (in-depth interviews) 

 
 Dotázaná instituce:  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Ing. Jaromír Slezák 
ředitel odboru fondů EU 

 
 Termín terénu: 6. června 2005 
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Shrnutí výsledků 
 

Přehled konceptů integrovaných projektů – Ministerstvo dopravy 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 Enviromentální vzdělávání 
 Podpora alternativních paliv 

 
 
Ministerstvo dopravy nedisponuje v současné době žádnými prostředky, které by umožnili vznik 
integrovaných projektů. V převážné míře se toto ministerstvo zabývá investičními projekty 
v oblasti výstavby silnic a železnic, ale i jiných druhů dopravy. Výsledný cíl těchto projektů 
nespočívá pouze ve výstavbě infrastruktury, má vliv i na související oblasti – např. zlepšení 
životního prostředí nebo zvýšení konkurenceschopnosti regionu. Zde by se do budoucna mohl 
hledat prostor pro aktivity kombinující různorodé zájmy. Vystává však mnoho otázek, např. kdo 
by takovéto akce koordinoval. Tento problém lze již dnes částečně řešit pomocí územních plánů.  
 
Ministerstvo dopravy není primárně zaměřeno na řešení podobných problémů 
regionálního charakteru, má za cíl spíše budovat infrastrukturu veřejného zájmu bez 
vazby na konkrétní podnikatelské subjekty.  Důvodem je možnost ztráty dotací z Fondu 
soudržnosti a ERDF. V případě integrovaných projektů jsou většinou jejich nositeli kraje nebo 
obce, a tak tento problém odpadá. Ministerstvo dopravy rozděluje hlavně peníze na akce 
celostátního významu. Dalším problémem je  vzájemná nekombinovatelnost aktivit různých 
ministerstev, kde na sebe naráží protichůdné resortní strategie. I z tohoto důvodu je velmi 
těžké identifikovat projekty integrovaného charakteru. 
 
Oblast ve které by bylo možné hledat do budoucna podporu takových projektů je např. podpora 
alternativních paliv. Pro resort MD by však byly pouze okrajovou aktivitou. Další oblastí, kde 
by bylo možno uvažovat o integrovaných projektech by mohlo být enviromentální 
vzdělávání. Tyto možné projekty by byly uskutečňovány ve spolupráci s jinými resorty 
(např.Ministerstvem životního prostředí či Ministerstvem práce a sociálních věcí) 

 
Ministerstvo dopravy disponuje dotacemi z Fondu soudržnosti (asi 472 miliónů Eur), kde se 
již 100% prostředků vyčerpalo na investiční projekty (silnice, železnice, letecká doprava) a 
dotacemi z operačního programu ERDF, kde je to asi 100 miliónů Eur. 
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Charakteristika navrhovaných integrovaných projektů: 
Ministerstvo dopravy 
 
 

2.1 Enviromentální vzdělávání 

Stručný popis programu 
Jedná se pouze o blíže nespecifikovaný projektový záměr, který v současné době 
nemá žádné přesnější parametry. Pro tento projekt by se musela zpracovat sektorová 
strategie. Enviromentální vzdělávání řeší Ministerstvo životního prostředí obecně, ale není zde 
žádná cílená komunikace s veřejností v oblasti enviromentálních otázek spojených s dopravou. 
Je zde potřeba nové strategie a komunikačních nástrojů mezi ministerstvy. 
 

2.2. Podpora alternativních paliv 

Stručný popis programu 
Jedná se pouze o blíže nespecifikovaný projektový záměr, který v současné době 
nemá žádné přesnější parametry. Dále viz.  enviromentální vzdělávání. 
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Úvod  
 
 Metodika: hloubkové individuální rozhovory (in-depth interviews) 

 
 Dotázaná instituce:  Ministerstvo životního prostředí 

Ing. Tomáš Oliva 
Řídící orgán OP Infrastruktura 
 
Ministerstvo životního prostředí 
Mgr. Jakub Kašpar 
Ředitel odboru vnějších vztahů MŽP 

 
 Termín terénu: 30. června 2005 
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Shrnutí výsledků 
 

Přehled konceptů projektů – Ministerstvo životního prostředí 

Projekty a programy na Ministerstvu životního prostředí 
 Projekty-Čištění odpadních vod 
 Projekty -Zpracování odpadů 
 Projekty-Ochrana ovzduší 
 Projekty-Čistá Berounka, Čistá Dyje 
 Regionální centra šetrné turistiky 
 Biotechnologický park 
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Charakteristika navrhovaných integrovaných projektů: 
Ministerstvo životního prostředí 
 
Respondent uvedl, že na Ministerstvu životního prostředí víceméně projekty, které 
lze chápat jako integrované nemají. Projekty na MŽP jsou rozděleny do dvou 
hlavních skupin – investiční (v gesci p.Olivy) a neinvestiční (v gesci p. Kašpara). Dva 
neinvestiční projekty (Regionální centra šetrné turistiky a Biotechnologický park) 
z oblasti lidských zdrojů by se daly chápat jako integrované, stejně jako soubor 
menších projektů (Čistá Berounka + Čistá Dyje). 
 

Projekty investičního charakteru 

2.1.1 Projekty-Čištění odpadních vod 

Stručný popis projektů 
Jedná se o souhrn již běžících projektů čištění odpadních vod v obcích, jejichž cílem je splnit 
normu EU  do roku 2010, kdy musí mít každá aglomerace nad 2000 obyvatel zajištěné přiměřené 
čištění odpadních vod. 

Nositel projektu – předkladatel  
 Ministerstvo životního prostředí  

Cíle projektu 
Zajistit plnění normy Evropské unie o čištění odpadních vod u obcí nad 2000 obyvatel. S čištěním 
odpadních vod bude souviset i příslušné zajištění pitné vody, které ja dáno normou z 1,5.2004. 
V současné době asi 400 obcí neplní příslušné normy. 

Hlavní aktivity realizované v rámci projektu 
 Zajištění kanalizace 

 Čištění odpadních vod 
 Zajištění pitné vody 

Odhad nákladů na realizaci projektu 
80 miliard. Každý rok se do tohoto projektu investuje 6 miliard z Fondu soudržnosti (z celkových 
124 miliónů EUR 90 %) a ze strukturálních fondů (z celkových 142 miliónů EUR 40%) 

Očekávané / reálné výstupy a dopady projektu 
 Zlepšení kvality vod obcích 

 Ochrana zdraví občanů 
 Vliv na životní prostředí 
 Splnění ekologických norem  
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2.1.2.  Projekty -Zpracování odpadů 

Stručný popis projektu 
Projekty z oblasti zpracování odpadů zaměřené zejména na zpracování průmyslových odpadů, 
kde existuje přechodové období.   

Nositel projektu – předkladatel  
 Ministerstvo životního prostředí  

Cíle projektu 
Zajistit recyklaci odpadů, od domácích odpadů až k průmyslovým. Součástí projektu je také 
rekultivace skládek.  

Hlavní aktivity realizované v rámci projektu 
 Recyklace odpadů 
 Rekultivace skládek apod. 

Odhad nákladů na realizaci projektu 
Náklady jsou hrazeny z dotací ze strukturálních fondů. (z celkových 142 miliónů asi 60% 
společně s dotacemi na ochranu ovzduší, obnovitelné zdroje, retenční ochranu krajiny apod.) 

Očekávané / reálné výstupy a dopady projektu 
 Zlepšení stavu krajiny 
 Ekologické dopady na životní prostředí 

 Splnění ekologických norem 
 

2.1.2 Projekty-Ochrana ovzduší 

Stručný popis projektu 
Projekty z oblasti ochrany ovzduší, kde podnikatelské subjekty předkládají své návrhy na 
vyřešení tohoto problému.   

Nositel projektu – předkladatel  
 Ministerstvo životního prostředí  

Cíle projektu 
Zajistit ochranu ovzduší, zejména v oblasti spalování odpadů, odstraňování těkavých látek a 
rozpouštědel v ovzduší, které většinou produkují lakovny a chemičky v soukromých rukou. 
 
Pozn. Podnikatelské subjekty mohou předkládat projekty pouze na spalovny 

Hlavní aktivity realizované v rámci projektu 
 Projekty spaloven 

Odhad nákladů na realizaci projektu 
Náklady jsou hrazeny z dotací ze strukturálních fondů. (z celkových 142 miliónů asi 60% 
společně s dotacemi na zpracování odpadů, obnovitelné zdroje, retenční ochranu krajiny apod.) 
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Očekávané / reálné výstupy a dopady projektu 
 Zlepšení stavu ovzduší 

 Splnění ekologických norem apod. 
 
 

2.1.3 Projekty-Čistá Berounka, Čistá Dyje 

Stručný popis projektu 
Menší projekty v oblasti ochrany toků zaměřené na jejich postupné čištění.   

Nositel projektu – předkladatel  
 Ministerstvo životního prostředí  

Cíle projektu 
Zajistit postupné vyčištění toků. V projektu „Čistá Berounka“ je zahrnuto asi 6 obcí, v projektu 
„Čistá Dyje“ asi 14 obcí. Spojením těchto menších projektů by se dal vytvořit integrovaný projekt 
financovaný z Fondu soudržnosti. 

Hlavní aktivity realizované v rámci projektu 
 Čištění vodních toků 

Odhad nákladů na realizaci projektu 
Na projekt bylo vymezeno 10 miliónů EUR z Fondu soudržnosti 

Očekávané / reálné výstupy a dopady projektu 
 Zlepšení stavu toků 
 Splnění ekologických norem apod. 

 

2.2. Projekty neinvestičního charakteru 

2.2.1   Regionální centra šetrné turistiky 

Stručný popis projektu 
Již existující projekt v rámci Operačního programu rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání 
veřejnosti, v rámci něhož vznikají tzv. „regionální centra šetrné turistiky“ 

Nositel projektu – předkladatel  
 Ministerstvo životního prostředí  
 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Cíle projektu 
Vybudovat síť regionálních center šetrné turistiky, zejména tam, kde není dost hustá – západní 
část České republiky. Tyto projekty by měly být rozloženy do období alespoň na 2-3 roky, aby 
bylo možné získané prostředky rovnoměrně proinvestovat do jednotlivých projektů. Je zde 
zájem, aby se tyto projekty staly integrovanými. 
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Hlavní aktivity realizované v rámci projektu 
 Poskytování informací podnikatelům 

 Pomoc při prodeji jejich ekologických výrobků 
 Zvyšování informovanosti podnikatelů ohledně ochrany životního prostředí 
 Informace pro turisty z oblasti ochrany životního prostředí 

Odhad nákladů na realizaci projektu 
Do projektu se zatím vložilo 20 miliónů korun. Další dotace z Operačního programu se očekávají. 

Očekávané / reálné výstupy a dopady projektu 
 Zlepšení zaměstnanosti v kraji – zlepšení uplatnění ekologů 
 Zvýšení povědomí o ochraně přírody apod. 

 

2.2.2    Biotechnologický park 

Stručný popis projektu 
Investičně náročný projekt, zahrnující vývojová střediska, vědecké informace, stážové 
pobyty.Projekt by chtěl žádat o podporu jako integrovaný 

Nositel projektu – předkladatel  
 Ministerstvo životního prostředí  
 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Cíle projektu 
Vybudovat biotechnologický park v Třeboni zahrnující vývojová střediska, vědecké informace, 
stážové pobyty apod. Projekt by měl fungovat ve spolupráci s vysokými školami. Ty by neměly 
být závislé pouze na státních penězích, ale vyhledávat také spolupráci s komerčními partnery. 

Hlavní aktivity realizované v rámci projektu 
 Vývojová střediska biotechnologií 

 Shromažďování vědeckých informací 
 Organizace vědeckých stáží 

Odhad nákladů na realizaci projektu 
Neuvedeno. Projekt byl respondentem označen jako finančně náročný a složitý v rámci shánění 
finančních prostředků. 

Očekávané / reálné výstupy a dopady projektu 
 Vývoj nových technologií 
 Zvýšení zaměstnanosti 
 Ekonomický přínos 
 Vliv na životní prostředí apod. 
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Úvod  
 
 Metodika: hloubkové individuální rozhovory (in-depth interviews) 

 
 Dotázaná instituce:  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

JUDr. Ing. Břetislav Grégr 
Řídící orgán OP Průmysl a podnikání 

 
 
 Termín terénu: 2. června 2005 
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Shrnutí výsledků 
 

Přehled konceptů integrovaných projektů – Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 Program Prosperita 
 Program školících středisek 
 Program regenerace brownfieldů 
 Program inovací 
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Charakteristika navrhovaných integrovaných projektů: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 

Program Prosperita – příklad: Výstavba Centra biotechnologií 

Stručný popis programu 
Jedná se o program zahrnující projekty v oblasti podnikatelského prostředí  s infrastrukturálním 
dopadem. Podporuje vznik a rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů, 
center pro transfer technologií. Jde o sepětí určitých podnikatelských aktivit 
s vědeckovýzkumnou základnou. 

Konkrétně by se mohlo jednat o projekt Centra biotechnologií v Brně zaměřený na výzkum a 
vývoj v oblasti biotechnologií. 

Nositel projektu – předkladatel  
 Ministerstvo průmyslu a obchodu (obecně) 
 Soukromé subjekty u projektu Centra biotechnologií 
 Masarykova univerzita 

Cíle programu 
Podporovat rozvoj infrastruktury pro podnikatele, vědecko-technických parků, podnikatelských 
inkubátorů, center pro transfer technologií apod.  

U projektu Centrum biotechnologií by šlo o výstavbu tohoto centra a jeho následné využití pro 
výzkum a vývoj v oblasti biotechnologií ve spolupráci s Masarykovou univerzitou. 

Hlavní aktivity realizované v rámci programu 
 Výstavba infrastruktury (obecně) 
 Výstavba Centra biotechnologií 
 Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologií 

Odhad nákladů na realizaci projektu 
Soubor velkých projektů s náklady v řádu miliard (obecně) 
Náklady na projekt Centra biotechnologií by se pohybovaly kolem 100 miliónů 

Očekávané / reálné výstupy a dopady projektu 
 Podpora podnikání 
 Výzkum a vývoj 
 Zlepšení životního prostředí apod. 
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Program školících středisek 

Stručný popis programu 
Program podporující výstavbu nebo přestavbu školících zařízení – ať již firemních nebo 
oborových. Tento program je úzce vázán na Program Profese, který zaštiťuje Ministerstvo práce 
a sociálních věcí. Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje podporu na výstavbu či 
přebudování školících zařízení a koordinuje aktivity s Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

Nositel projektu – předkladatel  
 Ministerstvo průmyslu a obchodu  

 Ministerstvo práce a sociálních věcí  

Cíle projektu 
Vybudování či přebudování školících zařízení. Provozovatelé těchto zařízení mohou následně 
získat podporu na školení zaměstnanců.  

Hlavní aktivity realizované v rámci projektu 
 Výstavba či přestavba školících zařízení 

 Školení zaměstnanců 

Odhad nákladů na realizaci projektu 
Soubor menších projektů financovaných převážně z Evropského sociálního fondu, většinou 
nepřesahujících částku 5 miliónů eur.  

Očekávané / reálné výstupy a dopady projektu 
 Zvýšení flexibility pracovní síly 
 Podpora podnikání apod. 
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Program regenerace brownfieldů 

Stručný popis programu 
Program zaměřený na revitalizaci území bývalých těžebních společností a jejich následné využití 
pro podnikatelské aktivity. 

Nositel projektu – předkladatel  
 Ministerstvo průmyslu a obchodu  

Cíle projektu 
Regenerace bývalých území těžebních společností a jejich následné využití pro výstavbu 
infrastruktury, dobudování podnikatelských nemovitostí apod. Možné je i přebudování na 
podnikatelské zóny. Projekty tohoto charakteru je možné financovat částečně již dnes 
z programu Reality (př. Přebudování podnikatelských nemovitostí uvnitř areálu Škoda Plzeň).  

Hlavní aktivity realizované v rámci projektu 
 Přebudování brownfieldů  
 Regenerace podnikatelských nemovitostí  

 Odstraňování ekologických zátěží apod. 

Odhad nákladů na realizaci projektu 
Velké projekty v řádu miliard 

Očekávané / reálné výstupy a dopady projektu 
 Zlepšení životního prostředí 
 Podpora podnikání 
 Vznik pracovních příležitostí apod. 

Integrované projekty – MPO, červen 2005 21



 

Program inovací – příklad Rozvoj leteckého průmyslu 

Stručný popis programu 
Program zaměřený na přímou podporu inovativních firem. Příkladem může být  rozvoj leteckého 
průmyslu v Letech což je zatím pouze spontánní projektový záměr. 

Nositel projektu – předkladatel  
 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 Evektor (soukromá společnost v rámci konkrétního projektu rozvoje leteckého průmyslu) 

Cíle projektu 
Obecným cílem programu je podpora inovativních firem, které chtějí zavádět nové technologie 
do praxe. 
V rámci projektu Rozvoj leteckého průmyslu by šlo o celkovou revitalizaci leteckého průmyslu na 
území areálu v Letech, kde v současné době sídlí kolem 400 firem. Jednalo by se o počáteční 
výzkum a vývoj i následné zavedení nových letounů a technologií do výroby. Tento projekt by 
podporoval celý klastr leteckého průmyslu.  

Hlavní aktivity realizované v rámci projektu 
 Podpora inovativních firem (obecně)  
 Výzkum a vývoj nových technologií  

 Zavádění nového letounu do výroby  
 Revitalizace území na ploše areálu Lety 

Odhad nákladů na realizaci projektu 
Náklady na projekty inovací by se pohybovaly v řádu miliard (obecně) 
Projekt rozvoje leteckého průmyslu v Letech by vyžadoval přibližně 1 miliardu. 

Očekávané / reálné výstupy a dopady projektu 
 Rozvoj inovací (obecně) 

 Rozvoj zaměstnanosti (asi 1000 zaměstnanců) 
 Ekonomický přínos z moderních technologií – vysoká přidaná hodnota s minimem 

vynaložených prostředků 
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Integrované projekty – resort: MPSV  
 
Dílčí výstup z výzkumu pro 
DHV CR, s.r.o. 
 
 
14. června 2005
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Úvod  
 
 Metodika: hloubkové individuální rozhovory (in-depth interviews) 

 
 Dotázaná instituce:  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Ing. Zdeněk Foltýn 
OP Rozvoje lidských zdrojů JPD pro Cíl 3 – Praha a IS Equal 

 
 
 Termín terénu: 3. června 2005 

 

Integrované projekty – MPSV, červen 2005 25



 

Shrnutí výsledků 
 

Přehled konceptů integrovaných projektů – Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje prostřednictvím Ing. Zdeňka Foltýna následující 
prohlášení k integrovaným projektům: 
Pokud se týká tzv. Integrovaných projektů ve smyslu projektů definovaných v dopise MMR, 
sdělujeme, že takovéto projekty na MPSV realizovány nejsou a ani s jejich realizací do budoucna 
nepočítáme. Za klíčové považujeme stanovení priorit v Národním strategickém referenčním rámci 
a jednotlivých operačních programech, čímž budou rámcově vymezeny základní oblasti, na které 
je možné budoucí projekty zaměřit. Vzhledem k tomu, že projekty jsou vybírány na základě 
hodnocení nezávislých hodnotitelů podle kritérií schválených Monitorovacím výborem po 
vypracování a schválení operačních programů, není v současné době možné vybírat, a to ani 
indikativně, seznam projektů, které budou realizovány v příštím programovém období. Tím by 
došlo k porušení zásady transparentnosti a nediskriminace v procesu výběru projektů.  
Autorizace rozhovoru ze strany Ing. Foltýna vyústila ve vypracování elaborátu popisující 
jednotlivé skupiny projektů. Jeho nezměněné znění je následující: 

Typy projektů 
V rámci stávajících programů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu jsou realizovány 
tři základní typy projektů – národní projekty, systémové projekty a grantové projekty. Pro 
jednotlivé typy projektů se uplatňují odlišné postupy při jejich výběru a implementaci. 

Národní projekty 
Projekty založené na přímém přidělení prostředků programu na realizaci nebo k doplnění 
národních politik a programů. Tyto projekty jsou předkládány výhradně Konečnými příjemci – 
subjekty s kompetencí k  implementaci národních politik a programů v dané oblasti. Tito Koneční 
příjemci jsou stanoveni v Dodatku OP RLZ schváleném Monitorovacím výborem. Projekty mají 
jasně stanovený národní rámec a jsou zaměřeny zejména na cílové skupiny jednotlivců. Projekty 
musí splňovat princip doplňkovosti a kriterium přidané hodnoty. Musí proto buď rozšířit stávající 
programy a nástroje politiky (např. Aktivní politiku zaměstnanosti (APZ)), nebo rozšířit okruh 
cílových skupin, nebo zvýšit počet klientů služeb. Projekty realizuje Konečný příjemce, který je 
zároveň Konečným uživatelem, a to buď přímo ve spolupráci s partnery, nebo prostřednictvím 
externího dodavatele, nebo kombinací obojího. 

 
Projekty jsou předkládány Konečnými příjemci k posouzení Zprostředkujícímu subjektu pro 
příslušné opatření nebo přímo ŘO (pokud není ZS stanoven) na předepsaném formuláři žádosti 
v MSSF – Benefit na základě Pokynů pro žadatele vydaných Řídícím orgánem a podrobnějších 
pokynů ZS nebo ŘO.  
 

Systémové projekty 
Projekty založené na přímém přidělení prostředků programu na rozvoj národních politik a 
programů a na modernizaci (rozšíření kapacity a kvality nabídky) veřejných služeb. Tyto projekty 
jsou předkládány výhradně Konečnými příjemci – subjekty s kompetencí k  rozvoji národních 
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politik a programů v dané oblasti. Tito Koneční příjemci jsou stanoveni v Dodatku OP RLZ 
schváleném Monitorovacím výborem. 

 
Projekty jsou předkládány k posouzení Zprostředkujícímu subjektu pro příslušné opatření nebo 
přímo ŘO (pokud není ZS stanoven) na předepsaném formuláři žádosti v MSSF – Benefit na 
základě Pokynů pro žadatele vydaných Řídícím orgánem a podrobnějších pokynů ZS nebo ŘO. 
Projekty realizuje Konečný příjemce, který je zároveň Konečným uživatelem, a to buď přímo ve 
spolupráci s partnery, nebo prostřednictvím externího dodavatele, nebo kombinací obojího. 

 

Grantové projekty 
Projekty předkládané v rámci grantových schémat na základě výzvy k podávání žádostí a 
oznámení administrátora grantového schématu (GS). Projekty jsou zaměřeny zejména na cílové 
skupiny jednotlivců, případně organizací. Tyto projekty jsou iniciovány aktéry na regionální a 
místní úrovni, kteří mají nápad a jsou schopni ho realizovat. Umožňují uplatnění inovačních 
přístupů k řešení existujícího problému a v metodách práce s klienty. Grantové projekty doplňují 
programy a nástroje příslušné státní politiky  
 

Grantové projekty mohou být zaměřeny také na posílení kapacity poskytovatelů služeb 
(veřejných i soukromých) pro cílové skupiny. Grantové projekty jsou, za přesně vymezených 
podmínek, předkládány i pro přidělení veřejné podpory podnikatelským subjektům. 

 
Projekty jsou předkládány Konečnými uživateli Konečným příjemcům pro grantová schémata na 
předepsaném formuláři žádosti v MSSF – Benefit na základě Pokynů pro žadatele vydaných 
Řídícím orgánem a podrobnějších pokynů administrátora GS. 
 
V rámci projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu mohou být podpořeny pouze 
skutečně vynaložené výdaje neinvestičního charakteru (neobsahují náklady, které lze 
zahrnout do odpisů). V omezené míře a pouze jsou-li nutné pro realizaci projektu je však možné 
za uznatelné výdaje považovat nákup nového vybavení a zařízení (např. počítač), pokud náklad 
na jednu položku nepřesáhne 40 000 Kč. Výdaje na nákup jedné položky nehmotného majetku 
pak nesmí přesáhnout částku 60 000 Kč. Pokud v projektu existují náklady, ktreé nejsou 
z hlediska ESF uznatelné, musí být vykázány ve finančním plánu projektu a být vždy financovány 
z vlastních zdrojů žadatele.  
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Pro financování projektů investičního charakteru ze zdrojů EU je nutné předložit projekt 
v rámci programů spolufinancovaných např. z Evropského fondu pro regionální rozvoj (SROP, OP 
PP). V současném období je možné, aby předkladatel předložil několik navzájem se doplňujících 
projektů v rámci různých operačních programů. Např. projekt na rekonstrukci budovy v rámci 
SROPu a na realizaci vzdělávacích programů v této budově v rámci OP RLZ. Avšak vzhledem 
k tomu, že stávající programové období je pro ČR krátké (pouze 2004-2006), může být pro 
předkladatele velmi obtížné připravit a realizovat na sebe navazující projekty. Toto časové 
omezení však v příštím období odpadá, neboť se jej ČR bude účastnit od samého počátku.  

 
Navíc pro programové období 2007-2013 byl nově zaveden institut tzv. křížového financování, 
který umožňuje do určitého limitu financovat z Evropského sociálního fondu aktivity Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (tedy aktivity investičního charakteru). Tím dochází na projektové 
úrovni ke značnému zjednodušení situace pro předkladatele projektů, protože do svých žádostí o 
příspěvek z ESF budou moci zahrnout i výdaje v současné době neuznatelné. Nebudou tedy 
nuceni hradit tyto výdaje buď z vlastních zdrojů, nebo pro ně připravovat jiné projekty 
financované z ERDF.   
 

Pokud se týká vytipování oblastí, jejichž financování z ERDF by MPSV pro splnění cílů svých 
priorit uvítalo, je možné do značné míry vycházet ze současného Společného regionálního 
operačního programu. Tento program zahrnuje mj. opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj 
lidských zdrojů v regionech (financováno z ERDF), v rámci kterého je možné podpořit aktivity 
investičního charakteru v oblastech politiky zaměstnanosti, služeb podporujících sociální integraci 
a celoživotního učení. Předpokládáme zachování podobně zaměřeného opatření také 
v regionálním programu/programech financovaných z ERDF v příštím programovém období.  
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Integrované projekty – Resort: Ministerstvo 
informatiky  
 
Dílčí výstup z výzkumu pro 
DHV CR, s.r.o. 
 
 
13. června 2005
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Úvod  
 
 Metodika: hloubkové individuální rozhovory (in-depth interviews) 

 
 Dotázaná instituce:  Ministerstvo informatiky 

Ing. Jan Prokšík 
Ředitel odboru evropské integrace a mezinárodní spolupráce 

 
 
 Termín terénu: 2. června 2005 
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Shrnutí výsledků 
 

Přehled konceptů integrovaných projektů – Ministerstvo 
informatiky 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 Portál veřejné správy 
 Komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS) 
 Program počítačové gramotnosti 
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Charakteristika navrhovaných integrovaných projektů: 
Ministerstvo informatiky 
 

Portál veřejné správy 

Stručný popis projektu 
Projekt Portálu veřejné správy běží již od roku 2003 v testovací verzi, od roku 2004 pak 
v oficiální podobě. Projekt integruje informační a transakční služby, měla by to být jednotná 
vstupní brána pro komunikaci s veřejnou správou. Jeho informační a transakční služby jsou 
dostupné na webové stránce http://portal.gov.cz. 

Nositel projektu – předkladatel 
 Ministerstvo informatiky 

Cíle programu 
Nahradit v mnoha oblastech tradiční styk s úřady elektronickou formou komunikace.  

Hlavní aktivity realizované v rámci programu 
 Elektronizace jednání s úřady (tzv. e-government) 

 Zavádění systému elektronického podpisu apod. 

Odhad nákladů na realizaci projektu 
Projekt vzhledem k neustále narůstajícím potřebám v podstatě nelze uzavřít. Jedná se o 
průběžný projekt, jehož zajištění bude potřebné i po vypršení rámcové smlouvy s Českým 
Telecomem v roce 2006. 

Očekávané / reálné výstupy a dopady projektu 
 Zefektivnění komunikace s úřady 

 Finanční úspory 

 

Komunikační infrastruktury veřejné správy 

Stručný popis projektu 
Podstatné potíže působí „tradiční“ myšlení a pojetí občanů obecně, ale i zástupců veřejné správy, 
krajů atp. Pod pojmem infrastruktura stále mnoho lidí rozumí pouze „hard infrastrukturu“: tzn. 
dálnice, silnice, čističky, kanalizace, není uvažován o tzv. „soft infrastruktuře“ čili podmínce pro 
tok informací, zajištění služeb vysokorychlostního internetu. K tomu je nutná patřičná 
infrastruktura, která v naší republice chybí.  

Nositel projektu – předkladatel  
 Ministerstvo informatiky  

Cíle projektu 
Podpora vysokorychlostních internetových sítí v nejrůznějších oblastech státní správy. Nejzazší 
varianta pro implementaci této infrastruktury je nové finanční období 2007-2013.  
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Hlavní aktivity realizované v rámci projektu 
 Zavádění infrastruktury do oblasti státní správy (e-government).  

 Zavádění infrastruktury do oblasti kultury (digitalizace knihoven, kult.archívů apod.) 
 Telemedicína 
 Elektronický obchod 

Odhad nákladů na realizaci projektu 
Neuvedeno 

Očekávané / reálné výstupy a dopady projektu 
 Zvýšení flexibility v mnoha oblastech (cestovní ruch, zdravotnictví, státní správa apod.) 
 Zvýšení pracovních příležitostí 

Program informační gramotnosti obyvatel 

Stručný popis programu 
Dalším důležitým aspektem IS je: „informační vzdělanost obyvatel“. Třetím rokem  už běží 
národní program počítačové gramotnosti. Jedná se o systém školení nabízených na celostátní 
úrovni jehož cílem je získání základů využívání informačních technologií a práce s internetem. 
Vstupní poplatek je pro zájemce cenově přijatelný (100,- Kč), projekt je zacílen zejména na 
populaci středního věku, u které jsou často psychologické bariéry. Od zahájení realizace prošlo 
kurzy několik desítek tisíc lidí. Výuka se odehrává ve školících centrech, která jsou nasmlouvána 
(školy, komerční školící zařízení atp.).     

Nositel projektu – předkladatel  
 Ministerstvo informatiky  

Cíle projektu 
Zlepšit počítačovou gramotnost obyvatel 

Hlavní aktivity realizované v rámci projektu 
 Počítačová školení na celostátní úrovni.  

Odhad nákladů na realizaci projektu 
Neuvedeno. Projekt je kofinancován z rozpočtu ministerstva. 

Očekávané / reálné výstupy a dopady projektu 
 Zlepšení počítačové gramotnosti obyvatel 
 Zlepšení konkurenceschopnosti pracovní síly 

 Vznik pracovních příležitostí apod. 
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INTEGROVANÉ PROJEKTY – NÁMĚTY CZECHINVEST 
 

Popis projektu Nositel projektu Cíle projektu Hlavní podporované aktivity Výstupy projektu Dopady projektu 

Rozvoj 
vědeckotechnických 
parků 

MPO, kraje, VŠ - rozvoj znalostní ekonomiky, 
- spolupráce průmyslu a VŠ 
- využití znalostního potenciálu studentů 

- pořízení a vybavení nemovitostí 
- konzultační a informační služby 
- školení (rozvoj lidských zdrojů) 
- financování start-up firem (rizikový 
kapitál, business angels) 

- vznik nových společností 
- nová pracovní místa 
- nové patenty 
- rozvoj soukromých investic 

růst zaměstnanosti, 
produktivity, přidané 
hodnoty, HDP 

Centra excellence MPO, VŠ, Akademie 
věd ČR, výzkumná 
centra soukromých 
spol., kraje 

Podpořit vznik a rozvoj nových sektorů a 
služeb s vysokou přidanou hodnotou 

- pořízení, provoz centra a mezinárodní 
spolupráce se špičkovými centry v 
zahraničí  
- rozvoj lidských zdrojů 
- technologické a znalostní výhledy 

- vznik nových oborů 
- internacionalizace firem, škol, 
výzkumných center 
- vyšší % využití výstupů V&V, 
inovačních procesů v praxi 
 - růst soukromých investic do 
V&V 

-růst přidané hodnoty, 
produktivity, HDP, 
konkurenceschopnosti 
-  

Regenerace území MPO, obce, soukromé 
developerské spol. 

- limitovat zábor nových zelených ploch 
- odstranění zanedbaných, neatraktivních 
částí obcí 
- odstranění ekologických zátěží 
 

- průzkumy, projekty 
- odstranění ekologických zátěží 
- odstranění nevyužívaných objektů 
- investiční příprava území 
- rozvoj nových postupů /technologií 
dekontaminace 
- rozvoj nových technologií ŽP 
- rozvoj lidských zdrojů 
-  
 

-vznik nových rozvojových 
ploch  

- snížení záborů  ZPF 
- zvýšení kvality ŽP 
- rozvoj nových 
technologií 
- rozvoj služeb 
s exportním potenciálem 
 

Rozvoj klastrů MPO, klastrové 
iniciativy 

- rozvoj konkurenceschopnosti firem a 
sektorů 

- podpora inovacím, V&V 
- rozvoj lidských zdrojů 
- rozvoj nemovitostí 
- rozvoj služeb pro podnikatele 
- podpora exportu 
- financování start-up firem 

- vznik nových společností 
- nová pracovní místa 
- růst exportu,  
- zvyšování podílu V&V a 
inovací , 
- rozvoj soukromých investic 

růst zaměstnanosti, 
produktivity, přidané 
hodnoty, exportu, HDP 

Rozvoj ICT MPO, kraje - růst konkurenceschopnosti firem 
- rozvoj informační společnosti, 

- rozvoj infrastruktury pro IT 
- VaV, výroba softwaru 
- VaV, výroba hardwaru 
- rozvoj lidských zdrojů 
- rozšířené využití ICT podniky (e-
learning, e-commerce) 
- zpřístupnění ICT veřejnosti 

- rozvoj IT infrastruktury 
- rozvoj IT dovedností  
 

-globalizace firem 
- růst 
konkurenceschopnosti 

Udržitelný rozvoj MPO, MŽP, kraje, 
obce 

snižování energ. náročnosti výroby 
snižování energ. náročnosti staveb 
snižování ekologické zátěže ŽP 

- VaV, inovace technologií 
- VaV, inovace materiálů, 
- systémy zpracování odpadů, distribuce 
energií  
- využití ekolog. zdrojů energie 

úspory energií, 
nové materiály,  
nové technologie 
nové produkty 

Podpora politiky 
udržitelného rozvoje 
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Úvod  
 
 Metodika: hloubkové individuální rozhovory (in-depth interviews) 

 
 Dotázaná instituce:  CzechTourism 

Ing. Petr Kratochvíl 
ředitel odboru regionálního 

 
 Termín terénu: 3. června 2005 
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Shrnutí výsledků 
 

Přehled projektových záměrů 
 
 Propagace Česka cílená na konkrétní skupiny potenciálních návštěvníků 
 Profesionalizace řízení v cestovním ruchu (destinační management) 
 Rozvoj cyklistické infrastruktury 
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Charakteristika navrhovaných integrovaných projektů 
 

Návrh 1 – Propagace Česka cílená na konkrétní skupiny potenciálních 
návštěvníků 

Stručný popis projektu 
V současné době je propagace Česka jako turistické destinace prováděna prakticky výhradně 
tradičními metodami (tiskoviny, webové stránky, veletrhy apod.). Tyto metody většinou na jedné 
straně oslovují široké spektrum potenciálních návštěvníků země, ale na straně druhé chybí cílená 
propagace konkrétních akcí či destinací směrovaná na konkrétní cílové skupiny. Projekt by měl 
vytipovat specifické aktivity, které lze v Česku nabídnout zahraničním návštěvníkům (např. 
adrenalinové sporty, náboženské poutě apod.), identifikovat lokality, kde lze tyto aktivity 
provozovat (např. poutní místa apod.) a ty pak cíleně nabízet těm potenciálním návštěvníkům, 
kteří by za tímto účelem mohli Česko navštívit. 

Nositel projektu – předkladatel  
CzechTourism ve spolupráci s kraji 
role CzechTourismu: koordinace, jednotný komunikační styl, logo a vizáž propagace, případně 
analýza lokalit a chování trhu 

Cíle projektu 
Zvýšení návštěvnosti Česka 

Rozvoj specifických aktivit a forem cestovního ruchu v méně rozvinutých regionech 

Hlavní aktivity realizované v rámci projektu 
Identifikace specifických aktivit cestovního ruchu, které lze v Česku provozovat, včetně lokalit, 
kde je pro ně vhodná infrastruktura 
Nalezení subjektů v zahraničí – potenciálních návštěvníků Česka, kteří mohou využít nabídku 
specifických aktivit 

Cílená propagace aktivit a destinací směrem k cílovým skupinám (např. na akcích či setkáních 
pořádaných těmito skupinami, v tematických časopisech, direct-mailing apod.) 

Odhad nákladů na realizaci projektu 
Hrubý objem nákladů: 150 mil. Kč bez DPH 

Očekávané / reálné výstupy a dopady projektu 
Pestrá a účinně propagovaná nabídka specifických aktivit v Česku 

Image a pozice Česka jako „silné země“ pro několik vybraných aktivit cestovního ruchu 
 
Pozn. JM: Toto na první pohled je sice velmi dobrý nápad a může mít velký dopad, ale zřejmě 
nejde o integrovaný projekt v tom smyslu, jak jej chápeme. 
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Návrh 2 – Profesionalizace řízení v cestovním ruchu (destinační management) 

Stručný popis projektu 
Projekt se zabývá účinnou institucionalizací problematiky rozvoje cestovního ruchu v regionech a 
městech, zčásti pak i na státní úrovni. Destinační management sice v regionech a městech zčásti 
existuje, ale málokde mají tuto problematiku na starosti konkrétní osoby (většinou je suplována 
částí úvazku zaměstnanců oddělení regionálního rozvoje apod.). Chybí též centrální koordinace 
činnosti destinačního managementu v jednotlivých oblastech. Projekt by měl zavést destinační 
management řízený profesionálními pracovníky jako nedílnou součást veřejné správy 
jednotlivých měst a regionů. 

Nositel projektu – předkladatel  
nejspíš kraje 

pozice CzechTourismu: metodik projektu, analytické práce a data, přenos zkušeností 
z jednotlivých regionů 

Cíle projektu 
Sladit aktivity a zájmy jednotlivých subjektů cestovního ruchu v regionech a tím zvýšit potenciál 
cestovního ruchu těchto regionů 

Hlavní aktivity realizované v rámci projektu 
Propagace regionů v oblasti cestovního ruchu, medializace zpráv o dění v regionech 
Zřízení turistického call-center v regionech i na národní úrovni 
Strategické plánování rozvoje cestovního ruchu v regionech 

Vytváření produktů cestovního ruchu (propojujících rozvoj infrastruktury CR a služeb CR) 

Odhad nákladů na realizaci projektu 
Hrubý odhad nákladů : 150 mil. Kč 

Očekávané / reálné výstupy a dopady projektu 
Zvýšená návštěvnost a tržby z cestovního ruchu 
Zvýšená zaměstnanost v regionech 
Systém řízení turistických regionů v Česku 

 
Pozn. JM: Toto zřejmě je dobrý základ pro integrovaný projekt, nejsem si ale jist, zda je 
dostatečně velký. 
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Návrh 3 – Rozvoj cyklistické infrastruktury 

Stručný popis projektu 
Cyklistická infrastruktura, tedy především cyklistické stezky, jsou jednak součástí infrastruktury 
cestovního ruchu, a jednak součástí dopravní infrastruktury (v obou těchto „oborech“ se 
výstavba cyklostezek také připravuje). V některých oblastech se atraktivita území z hlediska 
cykloturistiky kombinuje s možností využití cyklistické dopravy pro každodenní přesuny obyvatel. 
Zejména do těchto území by se měla výstavba cyklistických stezek soustředit, protože je 
pravděpodobné, že zde stezky budou široce využívané a že investice bude generovat řadu 
pozitivních dopadů (např. v oblasti rozvoje cestovního ruchu, poklesu intenzity individuální 
automobilové dopravy a nehodovosti, zlepšení zdravotního stavu obyvatel apod.). 

Nositel projektu – předkladatel  
Ministerstvo dopravy ČR nebo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR nebo CzechTourism 
pozice CzechTourismu: konzultace a analytické práce potřebnosti cyklistických stezek v různých 
částech Česka, propagace 

Cíle projektu 
Zvýšení bezpečnosti silničního provozu 
Rozvoj cestovního ruchu ve vybraných lokalitách 

Zlepšení kvality ovzduší v těchto lokalitách 
Zlepšení zdravotního stavu obyvatel 

Hlavní aktivity realizované v rámci projektu 
Vytipování lokalit a tras vhodných pro výstavbu cyklostezek (souběh „turistické“ a „pracovní“ 
cyklistické dopravy, návaznost na vnitroměstské cyklistické stezky) 
Projektování a výstavba stezek 

Zajištění navazující infrastruktury a služeb (značení, ubytování, servisy) 
Propagace nových cyklistických tras z pohledu cestovního ruchu (aktivní turistika) i dopravy 
(zejména bezpečnosti v dopravě) 

Zařazení do turistických balíčků, systémů regionální dopravy apod. 

Odhad nákladů na realizaci projektu 
Hrubý odhad nákladů : 500 mil. Kč 

Očekávané / reálné výstupy a dopady projektu 
Nové úseky cyklostezek využitelné širokým spektrem zájemců 
Cyklistická doprava jako používaný druh každodenní dopravy 
 
Pozn. JM: Dobrý nápad k rozpracování nebo k navázání na další projekty. Projekt je komplexní 
v tom smyslu, že plní cíle několika existujících koncepcí, politik a strategií. Jinak ale jednoznačně 
převažuje rozvoj a propagace jednoho druhu infrastruktury. 
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