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Často kladené otázky
Vybrané dotazy na téma fondů EU na informační 
lince Eurofon zaznamenané prostřednictvím
telefonu, on-line chatu a e-mailu 
v programovém období 2007–2013





Rádi byste věděli, z kterého programu žádat o finanční pomoc z fondů EU? Potře-
bujete pomoci s orientací v operačních programech a dotačních titulech? Zajímá 
vás, jaké jsou nástroje politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR? Pak vy-
užijte služeb Eurofonu, bezplatné informační linky, která je vám k dispozici každý 
všední den, od 10 do 18 hodin. 

Eurofon 800 200 200 je bezplatná informační linka o Evropské unii, která je součástí Inte-
grovaného informačního systému Úřadu vlády ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci 
spolupráce s Úřadem vlády ČR zajišťuje na lince Eurofon služby specialistů na fondy EU 
s využitím finanční podpory z fondů Evropské unie. Na specialisty linky Eurofon se mů-
žete obrátit od pondělí do pátku od 10 do 18 hodin na čísle 800 200 200, prostřednictvím 
on-line chatu na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz nebo e-mailu info@struk-
turalni-fondy.cz. Veškeré informační služby Eurofonu jsou poskytovány zdarma. Volat mů-
žete z pevné linky nebo mobilních telefonů, z celého území ČR.

Vedle informace o podpoře z fondů EU poskytuje Eurofon základní informace o Evropské 
unii a jejím fungování, zejména s ohledem na členství České republiky v tomto uskupení. 
Se svými dotazy se na linku obracejí studenti i jejich vyučující, zaměstnanci či podnikate-
lé, občané ČR i cizinci. Dotazy jsou zodpovídány přímo při telefonickém hovoru, při potře-
bě náročnějšího vyhledávání podkladů obvykle prostřednictvím e-mailové zprávy. V pří-
padě specifických či odborných dotazů pak zaměstnanci Eurofonu pomohou s nasměro-
váním tazatele na instituce, do jejichž kompetence problém spadá.

Informační linka o Evropské unii funguje již od 1. října 2001, kdy byla zřízena Minister-
stvem zahraničních věcí ČR v rámci informační kampaně před referendem o vstupu a 
vlastním vstupem ČR do EU. Služby Eurofonu jsou financovány z prostředků EU pro-
střednictvím Operačního programu Technická pomoc a ze státního rozpočtu ČR.

Přinášíme vám výběr dotazů, které v programovém období 2007–2013 zaznamenala in-
formační linka Eurofon prostřednictvím telefonu, e-mailu a on-line chatu na stránkách 
www.strukturalni-fondy.cz. Doufáme, že vám pomohou při hledání odpovědí na vaše otáz-
ky týkající se fondů EU.

3



Vybrané telefonické dotazy

Spadá OP Životní prostředí pod ERDF, nebo jeho finanční prostředky pocháze-
jí odjinud?
OP Životní prostředí je spolufinancován z ERDF a Fondu soudržnosti. 

Jak to, že může Praha čerpat v 5. ose OP Doprava, když nepatří pod cíl Konver-
gence? 
OP Doprava je spolufinancován z Fondu soudržnosti, ve kterém jsou způsobilým územím 
nikoli regiony, ale celé státy. Podpora je tedy poskytována na území celé ČR a i hlavní 
město je způsobilým žadatelem. 

Kde je možné zjistit, kolik peněz dostaly jednotlivé ROP NUTS II na dotacích v ob-
dobí 2007-2013? 
Jednotlivé alokace jsou uvedeny na stránkách programů. Pokud by Vás zajímal vývoj čer-
pání, informace naleznete v Měsíční monitorovací zprávě, která je dostupná na stránkách  
www.strukturalni-fondy.cz. 

Je možné ze strukturálních fondů financovat přípravu strategických plánů obcí, 
například školení úředníků? 
Ano, neinvestiční projekty ve veřejné správě jsou podporovány v rámci OP Lidské zdro-
je a zaměstnanost, konkrétně v prioritní ose 4, kam patří i strategické plány obcí (oblast 
podpory 4.1). Podpořené projekty naleznete na stránkách www.esfcr.cz. Jedná se napří-
klad o projekt Tvorba strategického plánu pro město Tišnov. 

Kde najdu seznam všech podpořených projektů? 
Seznam příjemců naleznete na stránce www.strukturalni-fondy.cz. Sestava je generová-
na vždy na začátku kalendářního měsíce a obsahuje seznam příjemců podpory z fondů 
EU s uvedením názvů jejich projektů. Seznam obsahuje všechny projekty, které mají po-
depsanou smlouvu, bez ohledu na to, zda již čerpají finance. Částky poskytnutých do-
tací jsou uvedeny v korunách. Seznam příjemců obsahuje názvy projektů, IČO žadate-
lů, název příjemce, operační program, ze kterého je projekt realizován, fond, ze kterého 
je financován, celkovou částku proplacenou od počátku projektu, datum poslední platby  
z fondů EU a jeho stav (např. projekt je v realizaci / jeho financování bylo ukončeno / pro-
jekt s vydaným rozhodnutím o podpoře). 
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Vybrané dotazy uživatelů on-line chatu  
na stránkách www.strukturalni-fondy.cz
Máme malou firmu na Pardubicku na výrobu montážních linek a další kovo a elekt-
ro výrobu. Máme několikapatrový objekt, který slouží jako výrobní hala. Kvůli zvý-
šení výrobní kapacity bychom potřebovali peníze na rekonstrukci druhého podlaží. 
Je možné žádat na takový projekt dotace z evropských fondů? 
Podpora podnikání a modernizace je poskytována z Operačního programu Podnikání a 
inovace. Pro konzultaci Vašeho projektového záměru a následného dalšího postupu žá-
dosti o dotace Vám doporučujeme kontaktovat zprostředkující subjekt – agenturu Cze-
chInvest na její Zelené informační lince (tel. 800 800 777, e-mail: programy@czechin-
vest.org).

Rádi bychom vybudovali multifunkční hřiště s umělým povrchem při základní ško-
le Vyškov. V době výuky by jej využívali žáci základní školy a žáci z okolních mateř-
ských škol. V odpoledních hodinách by hřiště sloužilo k pronájmu oddílům ragby, 
fotbalu atd. Je možné získat na takový projekt dotaci? 
Tento typ aktivit podporuje Regionální operační program Jihovýchod. Doporučuji Vám se 
obrátit na pracovníky programu a zkonzultovat s nimi Váš projektový záměr. Kontakt na-
leznete na stránkách operačního programu. 

Připravuji projekt na zvýšení cestovního ruchu a ráda bych se optala, do kdy jej 
mohu přihlásit do ROP Severovýchod. Pokud je stále ještě čas, můžete mi sdělit, 
kde bych našla více informací o zadání projektů? Existuje Vámi doporučená agen-
tura, která uchazečům může pomoci s předložením příslušných materiálů?
Žádosti o čerpání dotace se podávají vždy na základě vyhlášení výzvy pro předkládá-
ní žádostí. Momentálně žádná výzva pro cestovní ruch vyhlášena není. Aktuální infor-
mace získáte vždy od konkrétního operačního programu. Dokumenty, pokyny a příruč-
ky pro zpracování žádosti naleznete na oficiálních webových stránkách ROP Severový-
chod, který je rovněž pořadatelem školení a seminářů pro veřejnost zaměřených na pří-
pravu projektů. Pro bližší informace prosím kontaktujte Úřad regionální rady regionu sou-
držnosti Severovýchod. 

Jak funguje financování ze 7. rámcového programu? Ačkoli nepatří mezi strukturál-
ní fondy, ani fond kohézní, využívá prostředky z EU. Konkrétně mám na mysli pro-
jekt CIVITAS v Brně, který je tímto programem spolufinancován ze 40 %.  
7. rámcový program patří mezi tzv. komunitární programy. Základní informace o těchto 
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programech naleznete na www.euroskop.cz/8643/sekce/o-komunitarnich-programech/. 
7. rámcový program má v ČR ve své gesci Technologické centrum Akademie věd. Pro 
bližší informace se obraťte na národní kontaktní pracovníky, např. na koordinátora NCP: 
http://www.fp7.cz/cs/narodni-informacni-pracovnici. 

Je prosím možné v současné době čerpat dotace na projekt školení ekonomické 
a bezpečné jízdy určené pro řidiče v kamionové dopravě? Projekt by se vztahoval 
na celou ČR. 
V případě projektů na vzdělávání zaměstnanců na území celé ČR Vám doporučujeme vy-
užít OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), jehož prioritní osa 1 - Adaptabilita slouží 
pro prevenci nezaměstnanosti skrze podporu investic do rozvoje lidských zdrojů ze strany 
podniků a organizací; rozvoje odborných znalostí, kvalifikací a kompetencí zaměstnanců 
a zaměstnavatelů; rozšiřování možností pro uplatňování pružnějších forem zaměstnává-
ní a zavádění moderních forem systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů. Více informací 
naleznete v prováděcím dokumentu OP LZZ. 
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Vybrané dotazy zaslané prostřednictvím 
e-mailu na info@strukturalni-fondy.cz
Existují dotace, které by se daly použít na analýzy úbytku obyvatel měst, nebo na 
urbanistickou studii rozvoje města Ostravy? 
Na aktivity toho typu bohužel dotace určeny nejsou. Existuje ovšem obdobná podporova-
ná oblast - podpora územního plánování v Integrovaném operačním programu, konkrét-
ně v prioritní ose 5 - Národní podpora územního rozvoje, oblast intervence 5.3 – Moder-
nizace a rozvoj systémů tvorby územních politik. Podrobnější formace o programu nalez-
nete v programovém dokumentu Integrovaného operačního programu. Další konzultace 
Vám poskytnou pracovníci Centra pro regionální rozvoj, oddělení modernizace a rozvoje 
systémů tvorby územních politik. 

Jsem diplomovaná dětská sestra a v září budu ve Frýdlantu nad Ostravicí otví-
rat jesličky - zařízení pro děti od 6 měsíců do 4 let věku. K tomuto účelu mám za-
jištěnou budovu, která musí projít rekonstrukcí. Bude se jednat o zařízení rodin-
ného typu, zhruba pro 12 dětí. V oblasti, kde jesle vzniknou, je veliká nezaměstna-
nost; matky, které se vracejí z mateřské dovolené zpět do práce, nemají kam své 
děti umístit, protože ve městě a v blízkém okolí žádné podobné zařízení není. Bylo 
by možné čerpat dotace z fondů EU např. na vybavení jeslí, nebo na rekonstruk-
ci budovy? 
Obecně můžeme projekty rozdělit na tzv. investiční (budova) a neinvestiční (poskytová-
ní služeb). V případě rekonstrukce budovy se jedná o investiční projekt a lze uvažovat  
o Regionálním operačním programu Moravskoslezsko. Nicméně v jeho programovém do-
kumentu není výslovně uvedena podpora mateřských škol a jeslí, proto se prosím obrať-
te přímo na poskytovatele výzvy - Úřad Regionální rady regionu Moravskoslezsko. Dal-
ší možností je podpora v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost, který je však určen pro 
neinvestiční projekty. Ve Vašem případě by se jednalo o prioritní osu 3 – Sociální integra-
ce a rovné příležitosti, oblast podpory 3.4 - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a 
sladění pracovního a rodinného života. Podrobnější specifikaci programu a uvedené ob-
lasti podpory naleznete v Prováděcím dokumentu OP LZZ. 

Existuje prosím možnost získat dotaci na projekt "chov zajíce polního"? Jednalo 
by se o nákup nemovitosti (bývalý statek před rekonstrukcí), přilehlých polních po-
zemků, vybavení odchovny a chovných párů. Projekt by dále zahrnoval úpravu po-
zemků k možnému venkovnímu chovu a nákup části lesa k zřízení navykací obůrky. 
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Chov by byl samozřejmě veterinárně monitorován a povolen příslušným úřadem. 
Jedná se o oblast Jihočeského kraje - Strakonicko. 
Takový projekt by mohl být podpořen z Programu rozvoje venkova, nicméně výslovná 
podpora chovu zajíce není v jeho programovém dokumentu přirozeně uvedena. Pro po-
drobnější informace se prosím obraťte přímo na zprostředkující subjekt programu, kterým 
je Státní zemědělský intervenční fond. 

Jsem studentkou vysoké školy a píši bakalářskou práci na téma Granty a poraden-
ství EU pro projekty cestovního ruchu. Kde bych prosím našla informace o pora-
denství? 
Cestovní ruch v ČR je možné podpořit z regionálních operačních programů (zde je řídícím 
subjektem úřad regionální rady), z Programu rozvoje venkova (zajišťuje Státní zeměděl-
ský intervenční fond) a u projektů národní úrovně Integrovaný operační program (spravu-
je Centrum pro regionální rozvoj). Pokud by byly využity programy Evropské územní spo-
lupráce, zde jsou řídící orgány mimo území ČR.
Informace o fondech EU naleznete na portálu www.strukturalni-fondy.cz, jehož provo-
zovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR).  Dále Vám doporučuji obrá-
tit se na Eurocentra, která naleznete v každém krajském městě. Jejich provozovatelem je 
Úřad vlády společně s MMR ČR. S jejich koordinátory se můžete domluvit také na osob-
ním setkání. Kontakty naleznete na www.eurocentra.cz. Konzultační podporu poskytuje 
také řídící orgán každého operačního programu. Jedná se o osobní konzultace či semi-
náře. Podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách www.strukturalni-fondy.cz/cs/
Jak-na-projekt a na webech operačních programů. Také Eurofon můžete kontaktovat pří-
mo s konkrétním dotazem, rádi Vám poradíme. 

Mám plán podnikat v oblasti chovu ovcí. Do jaké výše mohou mé podnikání podpo-
řit dotace z fondů EU?
Rozjezd podnikání zemědělců podporuje Program rozvoje venkova (PRV). Veškeré infor-
mace o PRV naleznete na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu nebo 
na stránkách Ministerstva zemědělství. Váš záměr spadá pod prioritní osu 1., oblast pod-
pory 3. Opatření zaměřená na podporu vědomostí a zdokonalování lidského potenciálu, 
podopatření 3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců. V současné době nejsou vypsány 
žádné výzvy, nicméně doporučuji Vám obrátit se na pracovníky PRV, kteří Vám poskytnou 
další informace týkající se vypisování nových výzev. Dalším pomocným systémem kromě 
dotací PRV na zemědělství jsou tzv. přímé platby – jednotné platby na plochu, jejichž cí-
lem je zajistit zemědělcům stabilnější příjmy. Zemědělci se mohou rozhodnout, co chtě-
jí produkovat, přičemž jim bude zaručena stejná výše podpory nezávisle na typu produk-
tu. Více informací k této podpoře lze nalézt rovněž na stránkách Ministerstva zemědělství. 

8



Bydlím na malém městě, kde je malá kupní síla a živnostníci krachují. Lépe si vedou 
jen obchodníci s potravinami. Sama mám obchod, ve kterém bych chtěla začít pod-
nikat. Můžete mi prosím poradit, zda mám nárok na podporu z evropských fondů? 
Dobrý den, v programovém období 2007–2013 byl pro podnikatele, kteří hodlají realizovat 
svůj projektový záměr mimo území Prahy, navržen Operační program Podnikání a inova-
ce (OPPI). Začínajícím podnikatelům je v rámci OPPI určen podprogram START. V jeho 
výzvě jsou vždy uvedeny podporované ekonomické činnosti (především zpracovatelský 
průmysl, výrobní aktivity, v menší míře už služby a obchod). Pro bližší informace se pro-
sím obraťte na zprostředkující subjekt, kterým je agentura CzechInvest, se kterou mů-
žete konzultovat svůj projektový záměr. Rozvoj podnikání podporuje také Program roz-
voje venkova (PRV). Vašim účelům zde odpovídá prioritní osa III. Kvalita života ve ven-
kovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova, skupina opatření III.1 Opatře-
ní k diverzifikaci hospodářství venkova III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvo-
je. Podpora je zaměřená na zvýšení stability venkova prostřednictvím zakládání a rozvo-
je mikro podniků s cílem tvorby pracovních míst a rozvoje hospodářské struktury neze-
mědělských aktivit. Mezi oblasti podpory patří drobná výroba a řemesla (např.: truhlářství, 
tesařství, kovářství, výroba keramiky, rukodělné práce, apod.), služby pro hospodářství 
(např. opravy strojů a zařízení) a maloobchod. Přednostně je podporováno využití existu-
jících budov a ploch a prosazování inovačních přístupů. Opatření není určeno pro podpo-
ru cestovního ruchu. Projekt může být realizován v obci do 2000 obyvatel na území ČR. 
Více informací naleznete v programovém dokumentu PRV. 

Jaké ministerstvo se zabývá dotacemi na podporu výstavby či rekonstrukce? Jed-
ná se o úpravu technické památky mlýna na turistický objekt – penzion. Budova se 
nachází v obci do 2000 obyvatel. Pokud je to možné, rád bych zažádal o dotaci z 
fondů EU. Jaké jsou prosím možnosti podání a zpracování žádosti? 
Pro určení všech konkrétních programů poskytujících dotaci v oblasti cestovního ruchu je 
zapotřebí znát místo realizace projektu (kraj) a žadatele (obec, podnikatel apod.). V úva-
hu zatím připadá některý z tzv. regionálních operačních programů. Těch je celkem 7 a 
každý má zaměření na cestovní ruch ve vybraných krajích. Seznam regionálních operač-
ních programů naleznete na stránkách www.strukturalni-fondy.cz. Druhým možným pro-
gramem je Program rozvoje venkova, ve Vašem případě prioritní osa III. Kvalita života ve 
venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova, skupina opatření III.1 Opat-
ření k diverzifikaci hospodářství venkova, III.1.3 Podpora cestovního ruchu. Podpora je 
určena na vybudování rekreační infrastruktury pro malokapacitní ubytování, včetně stra-
vování a rekreačních zařízení (koupaliště a plovárny pro veřejné využití, vč. odpovídají-
cího zázemí, hřiště, jízdárny a jiná rekreační zařízení). Podporováno bude také zajištění 

9



služeb pro pěší turistiku, vodáctví a lyžování, budování a značení turistických tras včetně 
naučných, budování odpočinkových míst, dále využití zvířat v rámci cestovního ruchu a 
nákup a výsadba doprovodné zeleně. Projekt může být realizován v obci do 2000 obyva-
tel. Příjemcem podpory může být zemědělský podnikatel - fyzická i právnická osoba, nebo 
nezemědělský podnikatel, ovšem pouze tehdy, pokud činnost zahajuje, nebo má kratší 
než dvouletou historii. Příjemcem podpory mohou dále být neziskové organizace (včetně 
zájmových sdružení a spolků) s právní subjektivitou.

Jsem spoluzakladatelem nově vzniklé společnosti Transparentní na cestě o.p.s. Na 
naši společnost se obrátili zástupci hokejového oddílu HC Rakovník, kteří chtě-
jí požádat o dotace z fondů EU. V areálu zimního stadionu, který provozují, chtě-
jí provést přestavbu nemovitosti, kde se nyní nacházejí technické místnosti a to-
alety, na moderní restauraci s ubytováním a výhledem na hrací plochu. Přestavba 
bude spočívat v přístavbě parta. Odhadovaná cena takové úpravy je 20 až 25 mili-
onů Kč. Bohužel jsme nenašli vhodný dotační program, který by se dal jednoznač-
ně využít k profinancování této přestavby nemovitosti na zimním stadionu, a pro-
to bychom uvítali radu. 
Podpora prostor pro volnočasové aktivity spadá pod ROP Střední Čechy, jeho prioritní 
osu 3 Integrovaný rozvoj území, oblast podpory 3.2 – Rozvoj měst. Investice do oblasti 
volnočasových aktivit budou podporovány pouze v případě, že cílovou skupinou uživatelů 
těchto služeb jsou primárně místní obyvatelé. Podporovány budou investice do základní 
infrastruktury dostupné všem obyvatelům obce, které vedou k tomu, že obyvatelé v obci 
setrvávají (jedná se především o objekty a plochy pro sportovní a kulturní aktivity, spolko-
vou činnost, činnost občanských iniciativ a práci s dětmi). Důležité je, že případný výtě-
žek ze vstupného a z pronájmů bude hradit provoz nebo část provozních nákladů. Žada-
tel v příloze Doplňující informace doloží potřebnost projektu a udržitelnost v provozní fázi 
(placení údržby apod.). V oblasti volnočasových aktivit nebudou podporovány investice 
do sportovních zařízení určených pro profesionální (vrcholový) sport, která nejsou volně 
přístupná veřejnosti (multifunkční sportovní haly, fitness centra a sadové úpravy). Příjem-
ci podpory mohou být Středočeský kraj, obec, organizace zřizované nebo zakládané Stře-
dočeským krajem, organizace zřizované nebo zakládané obcí, nestátní neziskové organi-
zace, Hospodářská komora a její složky či podnikatelé splňující definici malého / střední-
ho / velkého podniku. Pro konzultaci Vašeho projektového záměru a bližší informace do-
poručujeme kontaktovat přímo zprostředkující subjekt ROP Střední Čechy, kterým je Úřad 
Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy.
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