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1. krok: Vědět, co chci! 
Jakýkoli subjekt, tzn. obec, nezisková organizace nebo podnikatel by měl mít jasnou představu, čeho chce v rámci 
své působnosti docílit (tato otázka nesouvisí pouze s penězi z EU). Např. podnikatel chce dosáhnout vyšších 
tržeb prostřednictvím rozšíření a zkvalitnění svých ubytovacích služeb s cílem vybudovat v budoucnosti celý řetěz 
penzionů. Obec má sestavený strategický rozvojový plán, kde má pro krátkodobý i dlouhodobý horizont stanoveno, 
co je třeba pro zlepšení života a rozvoj obce učinit. A tak dále, a tak dále, příkladů je řada a společné mají jedno 
– musíte mít cíl. Co je špatně?: Vaším cílem by nemělo být primárně získat finance z Evropské unie a poté se 
rozhodovat na základě zaměření jednotlivých programů nebo grantů, jaké projekty budete vytvářet. 

2. krok: Kam jít se svým projektovým záměrem? 
Máte jasnou představu, jaké projekty chcete realizovat. Peníze na vaše projektové záměry budou poskytovány 
prostřednictvím tzv. operačních programů. V ČR funguje 24 těchto programů. Některé jsou tematicky zaměřené, 
např. na dopravu nebo životní prostřední a o ty se starají příslušná ministerstva (více informací naleznete na 
www.strukturalni-fondy.cz). Dále existuje sedm tzv. regionálních operačních programů (dále jen ROP), z nichž 
jedním je také ROP určený pro Střední Čechy.

V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven 
z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. 
Kč. Česká republika neměla dosud příležitost obdržet 
z Evropské unie takové množství finančních prostředků 
a nepředpokládá se, že se tato možnost bude opakovat 
v obdobích následujících. Ocitáme se tedy ve výjimečné 
situaci. Existuje několik kroků, jak tyto finance získat. 
Na tomto místě uvádíme dva zásadní kroky.

Jak	na	peníze	z	evropské	unie?
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Regionální operační program pro Střední Čechy (oficiální název zní Regionální operační program regionu 
soudržnosti Střední Čechy) je určen pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a jak z názvu vyplývá, 
je speciálně zaměřen na region Střední Čechy (shodný s územím Středočeského kraje). Tak jako ministerstva mají 
na starosti tematické operační programy, regionální operační programy mají v gesci tzv. Regionální rady, resp. jejich 
výkonná složka Úřad Regionální rady. 

Regionální operační program pro Střední Čechy je zaměřený na tři hlavní oblasti regionálního významu:
1. dopravu,
2. cestovní ruch,
3. integrovaný rozvoj území.

Hovoříme o tzv. prioritních osách, v rámci kterých můžete své projekty předložit a získat na ně dotaci od 40 % 
do 92,5 % (v závislosti na typu projektu a typu žadatele, tedy toho, kdo projekt předkládá, hovoříme o tzv. 
příjemcích podpory). Tento program také obsahuje 4. oblast, tzv. Technickou pomoc, která je zaměřena na samotný 
chod úřadu, fungování programu, publicitu a komunikaci a na podporu úspěšného čerpání finančních prostředků 
z EU směřovanou příjemcům podpory. 

K	čemu	slouží	rop	a	nový	Úřad	regionální	rady?	



6	 rop	střední	čechy

1.	doprava

Zaměření: 
Tato prioritní osa je soustředěna na podporu projektů v oblasti regionální dopravní infrastruktury a udržitelných 
forem veřejné dopravy. 

1.1 Regionální dopravní infrastruktura
Podpora je zaměřena na zkapacitnění a zkvalitnění tří typů dopravní infrastruktury – silnic II. a III. třídy, místních 
komunikací s cílem napojit rozvojové průmyslové areály na regionální silniční síť. 
Příjemci podpory: kraj, obce, organizace zřizované nebo zakládané krajem či obcemi.

1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy 
Podporovány jsou projekty zaměřené na vytvoření podmínek pro intenzivnější rozvoj veřejné dopravy prostřednictvím 
zvýšení komfortu pro zákazníky veřejné dopravy (např. rekonstrukce zastávek veřejné dopravy, zřizování odstavných 
ploch systému „Bike nad Ride“ nebo „Park and Ride“ a dále projekty zaměřené na posílení ekologických forem 
dopravy včetně dopravy cyklistické (např. nákup ekologických autobusů, budování cyklostezek pro běžnou dopravu).
Příjemci podpory: kraj, obce, organizace zřizované nebo zakládané krajem či obcemi, dobrovolné svazky obcí, 
obecně prospěšné společnosti, provozovatelé drážní dopravy, podnikatelé, kteří provozují veřejnou linkovou 
autobusovou dopravu.

oblasti,	které	podporujeme
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2.	cestovní	ruch	

Zaměření:
Oblast cestovního ruchu je určena pro subjekty podnikatelské, z řad veřejného i neziskového sektoru. Podporovány 
jsou projekty zlepšující turistické služby a infrastrukturu (tzv. tvrdé/investiční projekty) a propagaci regionu 
(tzv. měkké projekty).

2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu
Podpora je zaměřena primárně na budování, rozšíření nebo modernizaci ubytovacích zařízení malých a středních 
podnikatelů a rozšíření nabídky doplňkových služeb ve vazbě na ubytovací zařízení.
Příjemci podpory: malé a střední podniky (subjekty podnikající minimálně 2 roky a podnikající v oblasti cestovního 
ruchu a subjekty s podnikatelskou historií kratší než 2 roky a podnikající v oblasti cestovního ruchu – tyto pouze 
v obcích nad 2000 obyvatel). 

2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu 
Podporovány jsou projekty zaměřené na zlepšení podmínek zejména v oblasti sportovně-rekreačního turismu, 
kulturně-poznávacího turismu (např. muzea, návštěvnická centra) a vodácké turistiky a rekreační plavby. Podpora 
je směřována také na vytvoření jednotného informačního systému a doplňkově i na budování ubytovacích zařízení 
ve vazbě na specifické formy turismu (např. ubytovací zařízení nebo kempy pro vodáckou turistiku). 
Příjemci podpory: kraj, obce, organizace zřizované krajem nebo obcemi, nestátní neziskové organizace, zájmová 
sdružení právnických osob, Hospodářská komora ČR a její složky, veřejné výzkumné instituce.

2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje
Podpora je zaměřena na široké spektrum marketingových aktivit od tvorby propagačních materiálů přes organizaci 
konferencí a seminářů až po zajištění realizace pravidelných sportovních a kulturních akcí. Podpora je výhradně 
orientována na marketing „přirozených“ turistických destinací a nikoliv izolovanou propagaci jednotlivých produktů 
nebo turistických lokalit.
Příjemci podpory: kraj, obce, organizace zřizované krajem nebo obcemi, nestátní neziskové organizace, zájmová 
sdružení právnických osob, Hospodářská komora ČR a její složky, veřejné výzkumné instituce.
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3.	Integrovaný	rozvoj	území	

Zaměření: 
Třetí prioritní osa je svou vnitřní strukturou a širokým rámcem podporovaných aktivit nejsložitější. V obecné rovině se 
soustředí na podporu projektů, které zlepší kvalitu života ve městech i na venkově. 

3.1 Rozvoj regionálních center
Podpora je zaměřena na statutární města regionu, tj. Kladno a Mladou Boleslav. Přednostně je podporována obnova 
a revitalizace upadajících městských částí, jež vykazují vysoký podíl nedostatečně využitých území nebo je pro ně 
typická koncentrace sociálních problémů ve městě. 
Příjemci podpory: statutární města (Kladno, Mladá Boleslav), organizace zřizované nebo zakládané statutárními 
městy, kraj, organizace zřizované nebo zakládané krajem, nestátní neziskové organizace, Hospodářská komora ČR 
a její složky, malé a střední podniky (pouze subjekty, které jsou oprávněny poskytovat sociální služby, odborné nebo 
další profesní vzdělávání, a s minimálně dvouletou podnikatelskou historií), fyzické a právnické osoby, které poskytují 
nebo jsou oprávněny poskytovat veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 20/1966 Sb., v platném 
znění, nebo zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění.

3.2 Rozvoj měst
Rozvoj měst je zaměřen na fyzickou revitalizaci centrálních částí měst (např. náměstí, areály bývalých továren) 
a obnovu a modernizaci infrastruktury v oblasti vzdělávání (např. rekonstrukce základních a středních škol), 
zdravotnictví (např. rekonstrukce nemocnic), sociální (např. azylové domy, chráněné bydlení, domovy pro osoby se 
zdravotním postižením) a infrastruktury pro volnočasové aktivity (např. sportoviště, prostory pro spolkovou činnost, 
knihovny). Oblast podpory je územně zaměřena na obce s rozšířenou působností a obce nad 5000 obyvatel.
Příjemci podpory: obce s rozšířenou působností a obce nad 5000 obyvatel, organizace zřizované nebo zakládané 
obcemi s rozšířenou působností a obcemi nad 5000 obyvatel, kraj, organizace zřizované nebo zakládané krajem, 
nestátní neziskové organizace, Hospodářská komora ČR a její složky, malé a střední podniky (pouze subjekty, 
které jsou oprávněny poskytovat sociální služby, odborné nebo další profesní vzdělávání, a s minimálně dvouletou 
podnikatelskou historií), fyzické a právnické osoby, které poskytují nebo jsou oprávněny poskytovat veřejnou službu 
v oblasti zdravotní péče 

3.3 Rozvoj venkova 
Rozvoj venkova je územně zaměřen na obce a města s počtem obyvatel vyšším než 500 (kromě obcí s rozšířenou 
působností). Podpora je směřována na revitalizaci centrálních částí obcí a měst (např. náměstí, areály bývalých 
továren) a na zvýšení dostupnosti a kvality služeb pro oblasti vzdělávání (např. rekonstrukce základních a středních 
škol), zdravotnictví (např. rekonstrukce nemocnic), sociální (např. azylové domy, chráněné bydlení, domovy pro osoby 
se zdravotním postižením) a oblast volnočasových aktivit (např. hřiště, koupaliště, knihovny).
Příjemci podpory: obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi (s počtem obyvatel nad 500, kromě obcí 
uvedených v rámci oblastí podpor 3.1 a 3.2), kraj, organizace zřizované nebo zakládané krajem, dobrovolné svazky 
obcí, nestátní neziskové organizace, Hospodářská komora ČR a její složky, malé a střední podniky (pouze subjekty, 
které jsou oprávněny poskytovat sociální služby, odborné nebo další profesní vzdělávání, a s minimálně dvouletou 
podnikatelskou historií), fyzické a právnické osoby, které poskytují nebo jsou oprávněny poskytovat veřejnou službu 
v oblasti zdravotní péče. 
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4.	technická	pomoc	

Zaměření: 
Tato oblast je určena jak na fungování samotného programu a s tím spojený chod Úřadu Regionální rady (řízení, 
kontrola, hodnocení a monitorování programu), tak pro aktivity spojené s informovaností o programu, jeho 
publicitou a posílení tzv. absorpční kapacity. Což není nic jiného než podpora tvorby a přípravy projektů pro 
předložení do programu, příprava strategických a koncepčních dokumentů ve vazbě na ROP, poskytování informací, 
poradenských a konzultačních služeb např. prostřednictvím sítě Euromanažerů ROP.
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Na celý program je pro léta 2007-2013 určeno více než 559 mil. EUR z prostředků Evropské unie. Ty budou do 
jednotlivých prioritních os rozděleny následovně:

Kolik	máme	financí	na	program?
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Existuje několik možností. 

1. Naše webové stránky www.ropstrednicechy.cz

Na těchto stránkách naleznete informace související nejen se samotným programem, jeho aktuálním stavem, včetně 
všech dostupných a potřebných dokumentů, ale také informace o našem úřadu a dalších důležitých subjektech. 

2. Volejte, pište, domluvte si konzultaci 

Jediným konzultačním místem k Regionálnímu operačnímu programu pro Střední Čechy je 
Oddělení Administrace projektů (v rámci Úřadu Regionální rady), v jehož kompetenci je konzultovat vaše projektové 
záměry a poskytovat informace. 

Vedoucí oddělení: 
Telefon:  +420 257 280 516
Fax:  +420 257 280 643 
E-mail:  info@ropsc.cz

3. Navštivte nás

Po domluvené konzultaci nás naleznete na této adrese: 
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy – Úřad Regionální rady
Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Kde	a	jak	získám	nejaktuálnější	informace?



Kontaktní místo:

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Oddělení Administrace projektů: 
Telefon: +420 257 280 612
  +420 257 280 516
Fax:  +420 257 280 643 
E-mail:  info@ropsc.cz

Osobní konzultace jsou možné po domluvě každý pracovní den

Další kontakty na www.ropstrednicechy.cz

Výzvy budou zveřejněny na internetových stránkách 
www.ropstrednicechy.cz a v mediích

Partner:


