
1.ročník

Aktivity Řídícího orgánu 
Fondu soudržnosti, které 
jsou plánovány v roce 2006: 
 
PUBLIKACE 
 
 „PPP projekty v oblasti FS 
v období 2007-13, II. etapa“  
Popis: Navazující informace na 
úspěšnou publikaci o partnerství 
veřejného a soukromého sektoru 
v oblasti FS, která přinese pohled na 
tuto oblast ve vztahu k nově 
připravovanému koncesnímu 
zákonu. 
Čas: květen - červen 2006 
 

„Finanční a ekonomická analýza 
v projektech FS – oblast ovzduší, 
jako jedna z priorit pro období  
2007-13“  
Popis: Metodický návod pro 
kvalitní zpracování CBA u projektů 
z oblasti ovzduší, jež je jednou 
z priorit pro nové programovací 
období.    
Čas: duben - květen 2006 
 

„Model pro finanční plánování 
projektů v odpadovém 
hospodářství, ochraně ovzduší a 
dopravy + CD“  
Popis: Metodický návod pro 
ekonomické řízení projektů FS v  
prioritních oblastech podpor z FS.  
Čas: březen 2006 
 

 „Veřejné zakázky v oblasti FS “  
Popis: Souhrn nejdůležitějších 
informací pro příjemce podpory 
vycházející jednak z dosavadních 
zkušeností aplikace zákona v oblasti 
projektů FS , ale i  ze skutečností ve 
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Aktivity ŘOFS v roce 2005 
 
 

Projekty zaslané Řídícím orgánem Fondu soudržnosti
Evropské komisi a schválené komisí v závěru roku 2005    
 
Ve dnech 15., 16. a 19. 12. 2005 schválila Evropská komise Rozhodnutí k 11 projektům z oblasti 
životního prostředí, která ve dnech 19. – 20. 12. 2005 obdrželo Stálé zastoupení ČR v Bruselu. 
Řídícímu orgánu Fondu soudržnosti byla zaslána jejich elektronická verze dne 21. 12. 2005. 
Obratem byli informováni příjemci pomoci, kterým byly následně zaslány i kopie uvedených 
Rozhodnutí. Originály jsou uloženy v archívu Ministerstva zahraničních věcí.  
 
Jedná se o Rozhodnutí k následujícím 11 projektům v celkové částce 201 549 671 EUR:  

1. Střední Pomoraví/Hodonínsko; celkové způsobilé náklady 23 963 300 EUR, míra pomoci 
74% - 17 732 842 EUR, celkové náklady 29 155 243 EUR  

2. Čistá horní Úpa; celkové způsobilé náklady 16 359 831 EUR, míra pomoci 65% - 10 633 
890 EUR, celkové náklady 20 218 735 EUR  

3. Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy; celkové způsobilé náklady 12 
373 281 EUR, míra pomoci 61% - 7 547 701 EUR, celkové náklady 16 559 008 EUR  

4. Šlapanicko-Čistá Říčka a Rakovec; celkové způsobilé náklady 20 078 728 EUR, míra 
pomoci 79% - 15 862 195 EUR, celkové náklady 24 588 000 EUR  

5. Labe-Loučná (CCI 2005CZ16CPE006) - K(2005)5717; celkové způsobilé náklady 20 179 990 
EUR, míra pomoci 62% - 12 511 594 EUR, celkové náklady 24 566 837 EUR  

6. Novostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích; celkové způsobilé 
náklady 14 972 183 EUR, míra pomoci 80% - 11 977 746 EUR, celkové náklady 18 491 
628 EUR  

7. Mladoboleslavsko-čištění a odkanalizování odpadních vod; celkové způsobilé náklady 19 
225 943 EUR, míra pomoci 64% - 12 304 604 EUR, celkové náklady 23 104 501 EUR  

8. Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy - region 
Třebíčsko; celkové způsobilé náklady 13 998 476 EUR, míra pomoci 69% - 9 658 948 
EUR, celkové náklady 17 322 212 EUR  

9. Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v okrese Vyškov, celkové 
způsobilé náklady 19 424 683 EUR, míra pomoci 66% - 12 820 291 EUR, celkové náklady 
23 436 690 EUR 

10. Zlepšení kvality vody v řece Cidlině a jejích přítocích, celkové způsobilé náklady 20 200 000 
EUR, míra pomoci 67% - 11 100 000 EUR. 

11. Optimalizace železniční trati Plzeň – Stříbro, celkové způsobilé náklady 153 300 000 EUR, 
míra pomoci  61% - 79 400 000 EUR. 

2. Monitorovací výbor Fondu soudržnosti 
Se uskutečnil ve dnech 13.-14. června 2006 v městech Liberci a Praze. 
  
První den jednání MV se uskutečnil v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj na Staroměstském 
náměstí v Praze. První část Monitorovacího výboru patřila Core Group, na kterém zástupci Řídícího 
orgánu Fondu soudržnosti informovali o proběhnuvších auditech , pokroku v monitorovacím systému 
pro Fond soudržnosti a jeho ostatních aktivitách od  posledního Monitorovacího výboru v Olomouci a 
v odpoledních hodinách se účastníci přesunuli na prohlídku lokality připravovaného enviromentálního 
projektu „Sanace chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem“.   
Druhý den jednání pokračoval v Liberci, pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Petra Skokana. 
Nejprve se sešli zástupci EK s představiteli kraje a následně pokračovala standardní jednání o pokroku 
realizace projektů z oblastí dopravy a životního prostředí.  
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vztahu k nově připravovanému 
zákonu.  
Čas: květen - červen 2006 
 
 
SEMINÁŘE 
 
„Aktivity Fondu soudržnosti, 
příprava nového programovacího 
období a rozvoj 
Moravskoslezského kraje“  
Popis: Informace pro širokou 
veřejnost v návaznosti na sérii 
seminářů pravidelně pořádaných 
Řídícím orgánem Fondu soudržnosti 
v krajích České republiky. 
Čas: 16. března 2006 
 
„Fond soudržnosti v budoucím 
programovacím období“  
Popis: setkání zástupců státní 
správy, samosprávy a 
podnikatelských subjektů z celé 
republiky – pravidelné setkání 
pořádané vždy 2x ročně. 
Čas: červen 2006 
 
MONITOROVACÍ VÝBOR 
FONDU SOUDRŽNOSTI 
 
4. MVFS  
Popis: Bude hodnotit monitorovací 
období od 1.10.2005 do 31.3.2006. 
Místem konání bude krajské město 
Jihlava. Z pohledu přípravy 
budoucího programovacího období a 
jisté návaznosti na celkovou 
koordinaci s Rámcem podpory 
společenství by mělo být na tomto 
MV provedeno zesouladění 
monitorovacích období spolu s RPS. 
Čas: 18.-19. května 2006 
 
 
5. MVFS 
Popis: Místo konání v jednání. 
Čas: listopad-prosinec 2006 
 

 

 
3. Monitorovací výbor Fondu soudržnosti 
Se konal ve dnech 19.-20.12.2005 v městech Praze a Plzni. 
  
První den jednání MV se uskutečnil v Měšťanské besedě v Plzni, pod záštitou primátora města Plzně 
ing. Miroslava Kalouse. Na programu dopoledního jednání bylo 24 projektů ze životní prostředí a  
1 projekt technické asistence. V odpoledním bloku byl všem účastníkům výboru promítnut film o 
Fondu soudržnosti, který byl připraven  Řídícím orgánem Fondu soudržnosti.  
Druhý den se pokračovalo v Praze, v Arcibiskupském semináři, kde se hodnotilo 12 dopravních 
projektů Fondu soudržnosti včetně 2 projektů technické asistence. Závěrečná část Monitorovacího 
výboru patřila Core Group, na kterém zástupci Řídícího orgánu Fondu soudržnosti informovali o 
proběhnuvších auditech , pokroku v monitorovacím systému  pro Fond soudržnosti a jeho ostatních 
aktivitách od  posledního Monitorovacího výboru v Liberci.  

 

Semináře 
„Financování projektů z Fondu soudržnosti a podpora regionů“ 
21. března 2005 Ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst a obcí České republiky uspořádaly 
seminář  na téma „Financování projektů z Fondu soudržnosti a podpora regionů“, v prostorách 
Dvořákovy síně  hotelu Ambassador. Účastníkům byli přiblíženy možnosti financování z projektů FS a 
jejich podpora regionům v celé České republice. 
 
„Financování projektů z Fondu soudržnosti“ 
Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Asociací krajů České republiky pořádalo seminář, 
 který se konal 5. prosince 2005, v hotelu Andel's hotel Prague na Praze 5. Cílem semináře bylo 
informovat o čerpání pomoci z Fondu soudržnosti a důležitou součástí dopoledního bloku byla i 
informace o budoucím programovacím období. V odpoledním bloku byly představeny nové publikace, 
které obdrželi všichni účastníci jako součást podkladových materiálů semináře a dokumentární film 
týkající se Fondu soudržnosti. Na semináři vystoupili zástupci Ministerstva pro místní rozvoj (Řídicího 
orgánu Fondu soudržnosti), představitelé Asociace krajů České republiky a tvůrci publikací a 
dokumentárního filmu. Účastníci semináře měli možnost seznámit se s metodikou podávání žádostí, 
získali informace o možnosti čerpání prostředků v budoucnosti atd.  
 

Publikace vydané ŘOFS v roce 2005  
„Projekty PPP v oblasti Fondu soudržnosti“  
Popis: Publikace o partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti Fondu soudržnosti. Praktické 
příklady a soubory zkušeností, které mohou pomoci  inspirovat se a vyvarovat se případných chyb.  
 
„Projekty Fondu soudržnosti“ 
Popis: Seznámení se s projekty, jež jsou v České republice realizovány z prostředků Fondu 
soudržnosti. 
 
„Film o Fondu soudržnosti“ 
Popis: Názorná ukázka praktické realizace podpor  z Fondu soudržnosti, na konkrétních příkladech 
z projektů životního prostředí a dopravy,  zároveň se jedná o popis implementačního systému s Fondu 
soudržnosti prostřednictvím výkonných ale i vrcholných činitelů.  
   

JASPERS 
Odbor Řídícího orgánu Fondu soudržnosti Ministerstva pro místní rozvoj připravil ve spolupráci s 
Evropskou komisí, EIB , Ministerstvem dopravy a Ministerstvem životního prostředí vzdělávací 
seminář k aktivitě Evropské unie JASPERS, který se uskutečnil 13.února 2006 v prostorách Magistrátu 
hl. m. Prahy, více informací včetně prezentací jednotlivých přednášejících naleznete na webových 
stránkách strukturálních fondů: 
http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000002013028 
V první polovině března se uskuteční pracovní setkání mezi zástupci EK, iniciativy Jaspers a  zástupci 
životního prostředí a dopravy. Účelem setkání je prodiskutování a výběr jednotlivých projektů, pro 
které by měla být určena pomoc z iniciativy Jaspers.  
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