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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. ledna 2005. 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. Za každý OP/JPD jsou 
nejprve uvedeny finanční údaje o schválených alokacích pro roky 2004 + 2005 a finančních nárocích v 
podaných projektových žádostech, uzavřených smlouvách, resp. o čerpání prostředků (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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Slovní komentář k tabulkám 
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operační program / JPD

Využívání strukturálních fondů : RPS a JPD 2,3 
březen 2005

Alokace 2004+2005

Požadováno

Schváleno

 

V březnu nedošlo k výraznému zvýšení čerpání prostředků strukturálních fondů, činilo ke konci 
března nejdále jsou v tomto směru programy zaměřené na podnikatelskou sféru a její podporu (OPPP 
a OP RVMZ), které využívají příspěvků z ERDF a EAGGF, které celkem dosáhly cca 285 mil. Kč. 
Celkové objemy prostředků na schválené projekty představují cca 9,7 mld. Kč. Byly ukončeny první 
výzvy grantových schémat SROP a OP RLZ a také druhé kolo výzev OP Infrastruktura, OP RVMZ a 
JPD pro Prahu Cíl 2 a třetí kolo výzev SROP. Uskutečněné výdaje v rámci OP Průmysl a podnikání  
převážně jsou určeny na úvěry určené rozvojových podnikatelských projektů a realizaci 
podnikatelských záměrů fyzických a právnických osob vstupujících do podnikání.  

Výhledově budou časově náročné zejména procesy u grantových schémat. Lze očekávat, že 
s přibývajícími zkušenostmi bude výběr probíhat pružněji. Stejně tak kvalita předkládaných projektů 
by se měla zvyšovat s rostoucími zkušenostmi žadatelů.  

Z hlediska dodržení pravidla N+2 pro alokaci roku 2004 se vývoj v březnu příliš nezměnil, protože 
dosud jsou čerpány jen prostředky v prioritách technické pomoci, prioritě 1 OP RVMZ a prioritě 2 
OPPP. Z krátkodobého hlediska je třeba dodržet pravidlo 18 měsíců pro podání první žádosti o platbu 
EK.  

SROP: Zájem žadatelů buď odpovídá alokované částce nebo ji převyšuje u všech opatření, u nichž 
byly již vyjádřeny finanční nároky - zatím není známa hodnota podaných akcí v grantových 
schématech. Dosud nebyly nasmlouvány úspěšné projekty v opatření 3.3 na posilování kapacity  
místních a regionálních orgánů sociálních služeb. Prostředky zatím nejsou čerpány v žádném 
z opatření vyjma technické pomoci, neboť došlo ke zpoždění při administraci projektů podaných 
v rámci první výzvy. To znamená, že v březnu začaly být podepisovány smlouvy u projektů z 1.kola 
výzev SROP, které představují relativně velký objem prostředků (podopatření  2.1.1, 2.1.2, 4.1.1, 4.2.1 
a 4.2.2 a opatření 2.2 a 3.1), necelých 60% alokace SROP na 2004+2005, projekty se přijímaly na 
víceletou alokaci. Projekty, z nichž nejvíce směřuje pro rozvoj regionální dopravní infrastruktury, 
podporu národní infrastruktury cestovního ruchu, infrastrukturu pro rozvoj lidských zdrojů 
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v regionech a rozvoj dopravní obslužnosti v regionech, tak nejsou dosud propláceny, i když mohou  
s předstihem probíhat výběrová řízení i samotná realizace projektů.  

Akce byly předkládány v rámci vyhlášených grantových schémat v (pod-)opatřeních 1.1 (pro vybrané 
části regionů v souladu s programovým dodatkem), 2.1.1., 3.2, 4.1.2 a 4.2.2.. Ve většině krajů byl již 
příjem akcí ukončen, v ostatních je bude možné předkládat déle (až do května 2005). Monitorovací 
výbor SROP zasedal 13.4.2005. 

OP RLZ – celkově nejproblematičtější program, u nějž byla v nedávné době vyhlášena poprvé 
grantová schémata, u některých s konečným datem pro podávání žádostí přesahujícím konec března 
2005. Rozbíhá se využívání technické pomoci (cca 20 projektů), zvláště na pomoc při implementaci 
programu a řízení rizik a také pro věcného hodnocení grantových schémat, systémových a národních 
projektů.  

Systémové a národní projekty, které představují významnou součást OP RLZ, jsou postupně podávány 
(výzvy např. v opatření 1.1 končila 31.3. 2005, jiné – např. opatření 3.2 končí v dubnu), vyjma 
několika projektů v opatřeních 2.1 a 3.1 však tyto projekty nebyly v březnu zhodnocené ani schválené 
a prostředky ESF dosud nejsou čerpány.  Odpovídající časový harmonogram podávání, hodnocení, 
schvalování a realizace těchto projektů by měl zajistit plynulé a bezproblémové čerpání alokace. 
Celkově nejnaléhavější je dosud situace u systémových a národních projektů v opatřeních 1.1, a 1.2, 
zbývající projekty v opatřeních 2.1, 3.1 a také opatření 3.3, administrovaném MŠMT. Opatření 3.2 je 
realizováno pomocí globálního grantu a odpovídá za ně NROS, zde platí totéž o zpoždění jako v rámci 
GS. Monitorovací výbor OP RLZ zasedne v květnu 2005. 

OP PP – 30.3. byla vyhlášena časově omezená výzva pro příjem žádostí pro program podpory 
Rozvoj II, který byl 14. 9. 2004 pro nadměrný zájem žadatelů pozastaven. Podávat projekty bude 
možné od 1. května do 29. července 2005. V ostatních programech podpory z OPPP probíhá příjem 
žádostí kontinuálně a hodnotitelské komise zasedají dle stanoveného harmonogramu.  

Dosavadní počet vybraných projektů ŘO OPPP k realizaci ke dni 31. 3. 2005 činil celkem 631, z nichž 
bylo 187 dotačních projektů v rámci prvních dvou věcných priorit OPPP (zejména v  programech: 
Marketing, Rozvoj, Reality, Inovace, Úspory energie a Obnovitelné zdroje energie); a z nichž bylo 
dále podepsáno 444 úvěrových smluv mezi ČMZRB a klienty v rámci úvěrových programů Start a 
Kredit. Byly také schváleny první projekty v rámci opatření do infrastruktury, tj. v programech 
podpory Školicí střediska a Klastry.  

Problémem v opatření 1.1 program Prosperita je malý počet podaných projektů, které ovšem vyžadují 
delší časovou přípravu. Jde o infrastrukturní projekty (podnikatelský inkubátor, vědeckotechnický 
park, centrum pro transfer technologií), u nichž je náročný zejména dokumentace související s jejich 
podáním. U opatření 1.4. programu Registr poradců zatím nejsou podány žádné projekty. 

V opatření 1.3 se ukázalo, že podnikatelé nemají o tento typ programu velký zájem zejména z důvodu 
finanční náročnosti výstavby podnikatelského školicího centra. Navíc projekt s cílem výstavy 
oborového školicího centra nesmí generovat zisk. Uvažuje se o změně programu, aby podnikatelé 
mohli mít alespoň minimální zisk. 

U opatření 2.3 trvá malý zájem podnikatelů. Byly učiněny kroky ke zvýšení atraktivnosti tohoto 
opatření. Od 1. 4. 2005 jsou podmínky energetických programů (OZE, Úspory energie) upraveny tak, 
aby se zvýšil zájem podnikatelů. Projekty bude možno dotovat až do výše 46 % celkových 
uznatelných nákladů. Přiznaná dotace ovšem bude přihlížet k přínosům projektu, určovaným podle 
zpřesněných kritérií. 

Dne 19. 5. 2005 se uskuteční již páté zasedání Monitorovacího výboru pro OP PP, tentokrát v  Praze. 



 

Průběh čerpání strukturálních fond ů 
Rámec podpory Společenství  

a Jednotné programové dokumenty (Praha) 
březen 2005  

 

www.strukturalni-fondy.cz 
 

U OP Infrastruktura bylo 15.3. ukončeno druhé kolo pro příjem žádostí pro prioritu 3 životní 
prostředí. Počet projektů vybraných k realizaci bude znám v červnu 2005. V rámci opatření 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4 a 2.1 byla vyhlášena průběžná výzva k předkládání projektů s termínem předkládání žádostí 26.6.2004 – 
30.9.2006. V ostatních opatřeních priorit 1 a 2 mohli žadatelé dosud předkládat své žádosti v termínu 
26.6.2004 - 26.8.2004.  

V rámci 1. výzvy byl nejmenší zájem o Opatření 2.3 Podpora zavádění alternativních paliv, kde 
mohou být podporovány např. výzkumné projekty na podporu rozvoje alternativních typů pohonu či 
projekty na podporu zavádění alternativních paliv. U Opatření 2.2 podpora kombinované dopravy byla 
většina žádostí zamítnuta na základě nesouladu s PD. Výrazný převis poptávky byl zaznamenán u 
Opatření 3.2 Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství.  Z hlediska realizace projektů bude 
zejména třeba se zaměřit na časově náročný průběh výběrových řízení na dodavatele a reálnou výši 
čerpání. Monitorovací výbor OP Infrastruktura zasedal v roce 2005 poprvé dne 15.3.  

OP RVMZ  postupuje podle plánu vyhlašování výzev na jednotlivé skupiny opatření, a čerpá již 
prostředky v rámci pod-opatření 1.1.1, zaměřeného na nákup strojního vybavení pro zemědělce. Zájem 
o zbývající věcná opatření je malý v případě opatření 1.3 lesní hospodářství a 2.3 chov ryb a činnosti 
prováděné v rybářství. Problémem z hlediska časového u opatření (vyjma 1.1.1) je projektový cyklus, 
u nichž byl příjem žádostí  ukončen k 31.8. Čerpání technické pomoci bylo schváleno procedurou per 
rollam Monitorovacího výboru. Monitorovací výbor OP RVMZ zasedne v dubnu 2005.  
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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. 
**) jedná se o uskutečněné výdaje, které budou následně proplaceny 

(Pod-)opatření 
 

Přidělená 
částka 
2004 
+2005  
(mil. K č) 

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

Objem prostředků 
z alokace na 2004+2005 
schválené projekty 
(mil. K č) 

Vyčerpané 
prostředky 
z alokace na 
2004+2005 
(mil.k č)**) 

číslo Název     

1.1 
Podpora podnikání ve 
vybraných regionech 

777,9  Probíhá sčítání nároků - - 

2.1.1 
Rozvoj regionální 
dopravní infrastruktury  

976,4 - 

2.1.2 
Rozvoj dopravní 
obslužnosti v regionech 

2 618,9 2 631,3 
364,7  

2.2 
Rozvoj informačních a 
komunikačních 
technologií v regionech 

388,1 
508,0 
 

128,0 - 

2.3 
Regenerace a 
revitalizace vybraných 
měst 

388,1 
1 507,7 
 

- - 

3.1 
Infrastruktura pro rozvoj 
lidských zdrojů 

776,0 
2 214,9 
 

510,3 - 

3.2 
Podpora sociální 
integrace 

640,1 Probíhá sčítání nároků - - 

3.3 
Posílení kapacity 
místních a regionálních 
orgánů 

174,7 
předpokládaný objem 
bude odpovídat alokaci 

- - 

4.1.1 Rozvoj služeb pro CR 523,2 210,4 - 

4.1.2 
Rozvoj služeb pro 
cestovní ruch 
(regionální úroveň) 

620,9 
Probíhá sčítání nároků - - 

4.2.1 
Rozvoj infrastruktury 
pro CR 

6 859,0 609,5 - 

4.2.2 
Podpora místní 
infrastruktury CR 

1 241,9 
Probíhá sčítání nároků 276,3 - 

5.1 
Technická pomoc pro 
SROP 

116,6 42,9 14,9 0,3 

5.2 
Technická pomoc pro 
RPS 

87,7 35,0 18,0 4,5 

Celkem za SROP 7 053 
 
14 322,0*) 
 

 
3 108,5 

 
4,8 
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B. Výzvy za roky 2004 + 2005 v rámci jednotlivých ( pod)opat ření (včetně akcí podaných v rámci 
GS) 
 

(Pod)opatření 

číslo název 

Počet 
vyhlášených 
výzev za roky 
2004 + 2005 

Počet podaných žádostí 
Počet 
schválených 
projekt ů 

1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech (GS) 1 (GS) 130 - 
2.1.1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury (GS) 1 (GS) 16 - 
2.1.1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury  3 32 
2.1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech 3 18 

25 

2.2 
Rozvoj informačních a komunikačních 
technologií v regionech 

3 123 37 

2.3 Regenerace a revitalizace vybraných měst 1 20 - 
3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů 3 205 57 
3.2 Podpora sociální integrace v regionech (GS) 1 (GS) 24 - 
3.3. Posílení kapacity místních a regionálních zdrojů 1 13 - 
4.1.1 Rozvoj služeb pro CR 1 24 5 

4.1.2 
Podpora regionálních a místních služeb 
cestovního ruchu (GS) 

1 (GS) 61 - 

4.2.1 Podpora nadregionální infrastruktury CR (GS) 1 (GS) 57 - 
4.2.1 Podpora nadregionální infrastruktury CR 1 37 
4.2.2 Podpora místní infrastruktury CR 3 189 

42 

4.2.2 Podpora místní infrastruktury CR (GS) 1 (GS) 45 - 
5.1 Technická pomoc pro SROP 2 5 3 
5.2 Technická pomoc pro RPS 2 28 17 
Celkem za SROP 1027 186 
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Operační program Rozvoj lidských zdroj ů 

 
A. Finan ční část 
 

(Pod-)opatření 
 

Přidělená částka 
zdrojů (alokace) 
pro roky 2004 + 

2005 
(mil. K č) 

Celková výše 
požadovaných 
prostředků na 

opatření na 
základě přijatých 
žádostí o projekty 

(mil. K č) 

Objem prostředků 
z alokace na 
2004+2005 

schválené projekty 
(mil. K č) 

číslo název    
1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti 1479,0 238,0 - 

1.2 
Modernizace veřejných služeb 
zaměstnanosti 

289,23 0 - 

2.1 
Integrace specifických skupin obyvatelstva 
ohrožených sociální exkluzí 

550,7 107,8 15,9 

2.2 
Rovné příležitosti pro muže a ženy na trhu 
práce 

131,12 42,4 - 

2.3 
Posílení kapacity poskytovatelů sociálních 
služeb 

54,9 29,7 - 

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

944,1 318,9 123,6 

3.2 
Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a 
vývoje 

314,7 56,2 - 

3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání 597,9 55,5 - 

4.1 

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

503,5 107,5 - 

4.2 Specifické vzdělávání -GS 367,1 34,2 - 

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

118,5 60,4 4,2 

5.2 Ostatní oprávněné činnosti 143,7 73,3 33,4 

Celkem za OP RLZ 
5 494,5 

 
797,8 

 
177,1 
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B. Výzvy za roky 2004 + 2005 v rámci jednotlivých ( pod)opat ření 
 

čísl
o 

Opatření 

Počet 
vyhlášených 
výzev za roky 
2004 + 2005 

Počet podaných 
žádostí 

Počet schválených projektů 

1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti 1 4 0 

1.2 
Modernizace veřejných služeb 
zaměstnanosti 

1 0 0 

2.1  
Integrace specifických skupin 
obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí 2 3 1 

2.2 
Rovné příležitosti pro muže a ženy na 
trhu práce 

1 - 0 

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

2 2 1 

3.2 
Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu 
a vývoje 

1 1 0 

3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání 1 13 0 

4.1 

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

1 14 0 

4.2 Specifické vzdělávání 1 1 0 

5.1 
Podpora řízení, implementace, 
monitorování a kontrola operací Op RLZ 

1 6 5 

5.2 Ostatní oprávněné činnosti 1 8 4 
GRANTOVÁ SCHÉMATA 
1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti 1 15 - 

2.1 
Integrace specifických skupin 
obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí 

1 2 
- 

2.2 
Rovné příležitosti pro muže a ženy na 
trhu práce 

1 1 
- 

2.3 
Posílení kapacity poskytovatelů 
sociálních služeb 

1 1 
- 

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

1 1 
- 

3.2 
Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu 
a vývoje 

1 1 
- 

3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání 1 13 - 

4.1 

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

1 14 

- 

4.2 Specifické vzdělávání  1 44 - 
Celkem za OP RLZ 144 11 

 
* GS je specifická forma implementace  OP RLZ (tento program nevyhlašuje opatření, ale GS anebo SP/NP, 
výzvy u GS korespondují s výzvami v tabulce opatření) 
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Operační program Pr ůmysl a podnikání 

 
A. Finan ční část 

(pod-) Opatření/program 

Přidělená 
částka zdrojů 
(alokace) pro 
roky 2004 + 
2005  
(mil. K č)  

Celková výše 
požadovanýc
h prostředků 
na opatření 
na základě 
přijatých 
žádostí o 
projekty (mil. 
Kč)*) 

Objem 
prostředků 
z alokace na 
2004+2005 
schválené 
projekty 
(mil. K č)*) 

Vyčerpané 
prostředky 
z alokace na 
2004+2005 
(mil.k č) 

číslo název     
1.1 Prosperita 733,5 189,1 0 0 
1.2 Reality 1054,4 1371,8 712,7 0 
1.3 Školící střediska 275,1 33,8 4,3 0 

1.4 Registr poradců 57,9 0 0 0 

1.4 Czech Trade 52,7 1,1 2,5 3,23 

1.4 Klastry 118,6 6,8 3,0 0 

2.1 Start 209,2 106,2 335,2**) 59,7 

2.1 Kredit 362,7 446,7 123,4 180,1 

2.1 Rozvoj 624,9 2342,9 375,0 0 

2.1 Marketing 131,8 50,8 31,0 0 

2.2 Inovace dotace 489,7 1773,3 88,1 0 

2.2 Inovace kombinace 60,5 38,4 0  

2.3 Úspory energie 171,1 10,4 4,1 0 

2.3 Obnovitelné zdroje energie 171,1 18,3 1,3 0 

3.1 TP při řízení a implementaci programu 91,7 6,7 8,8 4,6 

3.2 Ostatní 91,7 10,0 13,50 3,7 

Celkem za OP PP 4 636,0 6406,3 1686,9 6 411,9 
 
*) jedná se o individuální schválené projekty konečných uživatelů 
**)  jedná se o schválené projekty konečných příjemců Řídicím orgánem 
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B. Výzvy za roky 2004 + 2005 v rámci jednotlivých ( pod)opat ření 
 

(Pod)opatření / program 

číslo název 

Počet vyhlášených 
výzev za roky 
2004 + 2005 

Počet 
podaných 
žádostí 

Počet 
schválených 
projekt ů*) 

Počet 
proplacených 
projekt ů*) 

1.1 Prosperita kontinuální 8 0 0 
1.2 Reality ″ 88 19 0 
1.3 Školící střediska ″ 9 3 0 
1.4 Registr poradců ″ 0 0 0 
1.4 Czech Trade ″ 5 3 3 
1.4 Klastry ″ 11 5 0 
2.1 Start ″ 325 281 252 
2.1 Kredit ″ 283 163 147 
2.1 Rozvoj II.výzva – od 1.5.  504 79 0 
2.1 Marketing ″ 119 69 0 
2.2 Inovace dotace ″ 127 5 0 
2.2 Inovace kombinace ″ 4 0 0 
2.3 Úspory energie ″ 4 3 0 
2.3 Obnovitelné zdroje energie ″ 4 1 0 
3.1 TP při řízení a implementaci programu ″ 50 43 43 
3.2 Ostatní ″ 64 52 52 

Celkem za OP PP 1 605 726 503 
*) jde o individuální schválené projekty konečných uživatelů 
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Operační program Infrastruktura 

 
A. Finan ční část 
 

Opatření/priorita 
 

Přidělená 
částka zdrojů 
(alokace) pro 
roky 2004 + 
2005  
(mil. K č) 

Celková výše 
požadovanýc
h prostředků 
na opatření 
na základě 
přijatých 
žádostí o 
podporu (mil. 
Kč) 

Objem 
prostředků 
z alokace na 
2004+2005 
schválené 
projekty 
(mil. K č)*) 

Vyčerpané 
prostředky 
z alokace na 
2004+2005 
(mil.K č) 

číslo název     

1.1 
Modernizace tratí celostátního významu a 
důležitých železničních uzlů  

681,4 
 

445,4 
 

445,4 - 
 

1.2 Výstavba a modernizace silnic I.třídy  
605,7 
 

1 945,6 
 

1 068,3 
- 

1.3 
Modernizace civilních letišť nadregionálního 
významu 

75,7 
 

219,7 
 

133,5 
- 

1.4 
Výstavba přístavní infrastruktury a 
modernizace vodních cest 

151,4 
 

161,0 
 

7,1 
- 

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

53,4 
 

34, 9 
 

34,9 
- 

2.2 Podpora kombinované dopravy  133,6 
116, 2 
 

9,1 
 

2.3 Podpora zavádění alternativních paliv  
53,4 
 

5,1 
 

- 
- 

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

 
26,7 
 

48,2 
 

10,5 
- 

3.1 Obnova environmentálních funkcí území  
243,7 
 

929,7 
 

11,0 
- 

3.2 
Zlepšování infrastruktury ve vodním 
hospodářství  

1091,1 
 

4 559,6 
 

1 415,6 
- 

3.3 Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší  
556,1 
 

6 266,5 
 

93,1 
- 

3.4 
Nakládání s odpady a odstraňování starých 
zátěží  

668,3 
 

1 344,8 
 

1,8 
- 

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

58,5 
 

6,0 
5,5 

- 

4.2 
Ostatní výdaje technické pomoci OP 
Infrastruktura  

38,1 
 

18,0 
17,9 - 

 

Celkem za OP Infrastruktura 4 437,1 16 100,7 3 253,7 - 

*) u některých opatření se schvalují projekty na víceletou alokaci 
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B. Výzvy za roky 2004 + 2005 v rámci jednotlivých ( pod)opat ření 
 

Opatření/priorita 
 

číslo název 

Počet vyhlášení 
ve výzvách za 
roky 2004 + 
2005 

Počet 
podaných 
žádostí 

Počet 
schválených 
projekt ů 

Počet 
projekt ů, u 
nichž byla 
uzavřena 
smlouva/sta
noveny 
podmínky*) 

1.1 
Modernizace tratí celostátního významu a 
důležitých železničních uzlů  

1 
6 
 

6 
- 

1.2 Výstavba a modernizace silnic I.třídy  1 
11 
 

7 
- 

1.3 
Modernizace civilních letišť nadregionálního 
významu  

1 
3 
 

3 
- 

1.4 
Výstavba přístavní infrastruktury a 
modernizace vodních cest  

1 
13 
 

1 
- 

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

1 
2 
 

2 
- 

2.2 Podpora kombinované dopravy  1 7 1  

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 
 

2 
- 

3.1 Obnova environmentálních funkcí území  2 95 7 - 

3.2 
Zlepšování infrastruktury ve vodním 
hospodářství  

1 106 
 
44 

- 

3.3 Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší  2 43 11 - 

3.4 
Nakládání s odpady a odstraňování starých 
zátěží  

2 72 
2 

- 

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

5 20 
19 

15 

4.2 
Ostatní výdaje technické pomoci OP 
Infrastruktura  

5 
27 
 

27 
21 

Celkem za OP Infrastruktura 408 132 36 
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OP rozvoj venkova a multifunk ční zemědělství 

 
A. Finan ční část 
 

(Pod-)opatření 
 

Přidělená 
částka zdrojů 
(alokace) pro 
roky 2004 + 
2005  
(v mil. K č) 

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

Objem 
prostředků 
z alokace na 
2004+2005 
schválené 
projekty 
(mil. K č) 

Vyčerpané 
prostředky  
(uskutečněné 
výdaje - 
mil.kč) 

číslo název     

1.1 
Investice do zemědělského 
majetku / zemědělských podniků 

 
1 351,3*) 

 
1170,4 

 
480,6 

 
29,1 

1.2 
Zlepšování zpracování zemědělských 
produktů a jejich marketing 

172,6 223,4 72,1 0 

1.3 Lesní hospodářství 156,2 52,0 46,1 0 

2.1 
Posílení přizpůsobivosti a rozvoje 
venkovských oblastí 

1 125,5 
 

588,6 
492,8 0 

2.2 Odborné vzdělávání 19,5 - - - 

2.3 
Chov ryb a činnosti prováděné odborníky 
v rybářství 

119,9 19,5 15,1 0 

3.1 Technická pomoc 52,2 - - - 

Celkem za OP RVMZ 2 997,2 1 937,3 1106,8 29,1 
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B. Výzvy za roky 2004 + 2005 v rámci jednotlivých ( pod)opat ření 

 

(Pod-) opatření 
 

Počet vyhlášených 
výzev za roky 
2004 + 2005 

Počet 
podaných 
žádostí 

Počet 
schválených 
projekt ů 

Počet 
projekt ů, u 
nichž byly 
převzaty 
podmínky 

číslo název     
1.1 Investice do zemědělského majetku 3 1362 439 268 

1.2 
Zlepšování zpracování zemědělských 
produktů a jejich marketing 

1 78 28 24 

1.3 Lesní hospodářství 1 36 30 17 

2.1 
Posílení přizpůsobivosti a rozvoje 
venkovských oblastí 

2 (kromě 2.1.4) 273 199 100 

2.2 Odborné vzdělávání 1 0 0 - 

2.3 
Chov ryb a činnosti prováděné odborníky v 
rybářství 

1 22 17 16 

Celkem za OP RVMZ 1771 713 425 
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Jednotný programový dokument – Cíl 2, Praha 

 
A. Finan ční část 
 

Opatření 
 

Přidělená částka 
zdrojů (alokace) 
pro roky 2004 + 
2005  
(v mil. K č) 

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

Objem prostředků 
z alokace na 
2004+2005 
schválené projekty 
(mil. K č) 

číslo název    

1.1 
Dopravní systémy na podporující přeměnu 
městského prostředí 

433,0 82,2 82,2 

1.2 
Regenerace poškozených a nevhodně 
využívaných ploch 

447,7 73,5 73,5 

1.3 
Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu 
života zejména na sídlištích 

202,4 510,5 125,8 

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

135,4 82,9 49,4 

2.2.2 Příznivé podnikatelské prostředí 122,6 2,0 2,0 

2.3 
Rozvoj strategických služeb na podporu 
informační společnosti v Praze 

51,2 32,7 32,7 

3.1 Technická pomoc I 25,3 0,071 0,071 

3.2 Technická pomoc II 11,3 0,097 0,097 

Celkem za JPD 2 1 428,9 784,0 365,8 
 
B. Výzvy za roky 2004 + 2005 v rámci jednotlivých ( pod)opat ření 
 

Opatření 

číslo název 

Počet vyhlášených 
výzev za roky 2004 
+ 2005 

Počet přijatých 
žádostí  

Počet projektů, u 
nichž byla uzavřena 
smlouva/stanoveny 
podmínky 

1.1 
Dopravní systémy na podporující 
přeměnu městského prostředí 

1 3 3 

1.2 
Regenerace poškozených a nevhodně 
využívaných ploch 

1 
 
1 
 

1 

1.3 
Veřejná infrastruktura zlepšující 
kvalitu života zejména na sídlištích 

1 22 5 

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

1 5 2 

2.2.2 Příznivé podnikatelské prostředí 1 1 1 

2.3 
Rozvoj strategických služeb na 
podporu informační společnosti v Praze 

1 9 3 

3.1 Technická pomoc I 1 4 4 
3.2 Technická pomoc II 1 1 1 
Celkem za JPD 2 8 46 20 
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Jednotný programový dokument – Cíl 3, Praha 

 
A. Finan ční část 
 

Opatření 
 

Přidělená částka zdrojů 
(alokace) pro roky 2004 + 
2005  
(v mil. K č) 

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

číslo název   

1.1 
Rozšíření a zvýšení adresnosti Aktivní 
politiky zaměstnanosti 188,8 GS vyhlášeno 

2.1 
Integrace specifických skupin obyvatelstva 
ohrožených sociální exkluzí 

235,9 81,1 

2.2 Sladění rodinného a pracovního života 35,4 GS vyhlášeno 

2.3 
Posílení kapacity poskytovatelů sociálních 
služeb (globální grant) 11,8 33,1 

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

171,1 
 

107,6 

3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání 
171,1 
 

134,0 

4.1 

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

122,7 
 

GS vyhlášeno  

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

122,7 
 

GS vyhlášeno  

4.3 Rozvoj cestovního ruchu 
61,4 
 

16,9 

5.1 Podpora řízení programu 29,5 12,9 

5.2 Technické zabezpečení programu 29,5 2,5 

Celkem za JPD 3 1 179,9 1 533,9 
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B. Výzvy za roky 2004 + 2005 v rámci jednotlivých ( pod)opat ření 
 

Opatření 

číslo název 

Počet vyhlášených 
výzev za roky 2004 
+ 2005 

Počet přijatých 
žádostí 

Počet projektů, u 
nichž byla 
uzavřena 
smlouva/stanoveny 
podmínky 

1.1 
Rozšíření a zvýšení adresnosti Aktivní 
politiky zaměstnanosti 1 - 0 

2.1 
Integrace specifických skupin obyvatelstva 
ohrožených sociální exkluzí 

1 43 0 

2.2 Sladění rodinného a pracovního života 1 - 0 

2.3 
Posílení kapacity poskytovatelů sociálních 
služeb (globální grant) 

1 55 0 

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

1 63 0 

3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání 1 57 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 16 0 
5.1 Podpora řízení programu 1 4  
5.2 Technické zabezpečení programu 1 1  
Celkem za JPD 3 10 213*) 0 

 
*)součet všech  žádostí. Údaje u jednotlivých opatření označují počet žádostí s vyčíslenými nároky. 
Pozn. Monitorovací výbor zasedal 17.1.2005 
 
 
 


