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1 KOMPLEX FAKTORŮ, OVLIVŇUJÍCÍCH PLYNULOST 
ADMINISTRATIVNÍCH PROCESŮ 

Na plynulý proces administrativních a finančních toků má vliv celé prostředí, ve kterém jsou 

strukturální fondy implementovány. 

Jako základní faktory, které zakládají další podmnožiny dílčích jevů, byly identifikovány tři. Jsou to 

následující faktory:  

- Specifičnost intervence, tedy oblasti podpory, které mohou vyvolávat další administrativní 

požadavky vyžadující prioritní koordinované postupy více institucí, a to jak na úrovni 

regionální, tak národní, či evropské. Příkladem mohou být intervence s environmentálním 

kontextem, kde další řízení NATURA 2000, SEA, či EIA může významně zpomalit a 

zkomplikovat administraci projektů a celých operačních programů. Dalším faktorem je 

velikost projektu (malé x velké x šablonové).  

 

- Nastavení operačních postupů, tedy samotné nastavení procesních postupů v rámci oblasti 

podpory/programu a jejich efektivita, a kontrolní mechanizmy (i vliv legislativního rámce 

jakožto externí faktor). Ty významně ovlivňují dodržování lhůt. Jedná se například o tzv. 

dvoukolové hodnocení projektů (ROP SM) nebo problematiku registračních listů (OP ŽP). Do 

hry zde pak mohou vstoupit faktory dodržování zákona o veřejných zakázkách, další normy, 

ale samozřejmě (externí faktory), či odpovídající administrativní kapacita na všech úrovních 

implementace (interní faktor). Vstoupit zde mohou i politické důvody na úrovni OP či 

fluktuace zaměstnanců.  

 

- To, jaký typ žadatele připravuje a administruje žádost o podporu a následně i žádosti o 

platbu, jaké má administrativní zázemí, zkušenosti a další dovednosti potřebné 

k optimálnímu zvládnutí těchto procesů rovněž významně ovlivňuje celý systém. Zkušenost a 

schopnost důsledně dodržet všechny pravidla a podmínky stanované v pokynech a 

manuálech ovlivňuje délku administrace (např. NNO, podnikatelé, nebo subjekty výzkumných 

pracovišť, či vzdělávací instituce). 

 

Specifičnost 
intervence

Operační 
postupy

Typ žadatele



 

2 SHRNUTÍ VÝSTUPŮ Z
PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ

2.1 Srovnání mezi operační

2.1.1  Srovnání lhůt v čase 

Průměrná délka administrace projekt

klesala, a to i přesto, že počet projektových žádostí do roku 2009 

převyšuje hodnoty za rok 2008. Do délky administrace se tak promítá zkušenost jednotlivých Ř

jejich znalost aplikace příslušných operačních postupů

Graf 1: Průměrná administrace projektových žádostí 
(bez rozlišení operačních programů)

Poznámka: V daném roce jsou zahr
Délka stavu je kalkulována jakožto průměrná délka za všechny projekty NSRR.

 

Pokud se podíváme na vývoj délky administrace na úrovni jednotlivých programů, tak ten je velmi 

odlišný. Průměrná délka administrace žádosti, vypočtená jakožto průměr za jednotlivé operační 

programy, rostla do roku 2009, a poté začala klesat. Průměrné hodnoty jsou uvedeny v

V roce 2009 byla průměrná délka administrace projektové žádosti 290 dnů a v

na 268, tj. 8,9 měsíců. 

Nejdelší administrace projektových žádostí předložených v

500 dnů, což je způsobeno dvoukolovým systémem hodnocení;

způsobeno specifičností a nároč

nejrychlejší byl proces u OPVK (115 dnů)

díky šablonovým projektům v oblastech podpory 1.4 a 1.5, které urychlily čerpání a dotace pro 

základní a střední školy. Krátké lhůty se týkají i 

  

SHRNUTÍ VÝSTUPŮ Z ANALÝZY DÉLKY ADMINI
PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ V OBDOBÍ 2007-11 

operačními programy za období 2007-11

 

projektových žádostí na úrovni NSRR (bez rozlišení OP) kontinuálně

la, a to i přesto, že počet projektových žádostí do roku 2009 strmě rostl a poté klesal, ale stále 

převyšuje hodnoty za rok 2008. Do délky administrace se tak promítá zkušenost jednotlivých Ř

jejich znalost aplikace příslušných operačních postupů. 

administrace projektových žádostí ve vazbě na počet předložených projektových 
(bez rozlišení operačních programů) 

daném roce jsou zahrnuty projekty předložené v tomto roce a lhůta jejich 
Délka stavu je kalkulována jakožto průměrná délka za všechny projekty NSRR. 

Pokud se podíváme na vývoj délky administrace na úrovni jednotlivých programů, tak ten je velmi 

á délka administrace žádosti, vypočtená jakožto průměr za jednotlivé operační 

a poté začala klesat. Průměrné hodnoty jsou uvedeny v

roce 2009 byla průměrná délka administrace projektové žádosti 290 dnů a v

Nejdelší administrace projektových žádostí předložených v roce 2010 byla v ROP 

, což je způsobeno dvoukolovým systémem hodnocení; OP VaVpI 

náročností projektů VaVpI, a ROP Moravskoslezsko

nejrychlejší byl proces u OPVK (115 dnů), přičemž zde došlo v roce 2010 k výraznému zkrácení lhůt 

oblastech podpory 1.4 a 1.5, které urychlily čerpání a dotace pro 

kladní a střední školy. Krátké lhůty se týkají i programu územní spolupráce ČR –

 

 

5 

ANALÝZY DÉLKY ADMINISTRACE 

11 

(bez rozlišení OP) kontinuálně 

rostl a poté klesal, ale stále 

převyšuje hodnoty za rok 2008. Do délky administrace se tak promítá zkušenost jednotlivých ŘO a 

předložených projektových žádostí 

 
tomto roce a lhůta jejich administrace. 

Pokud se podíváme na vývoj délky administrace na úrovni jednotlivých programů, tak ten je velmi 

á délka administrace žádosti, vypočtená jakožto průměr za jednotlivé operační 

a poté začala klesat. Průměrné hodnoty jsou uvedeny v tabulce níže. 

roce 2009 byla průměrná délka administrace projektové žádosti 290 dnů a v roce 2010 již klesla 

ROP Střední Morava  - 

  - 408 dnů, což je 

 – 404 dnů. Naopak 

výraznému zkrácení lhůt 

oblastech podpory 1.4 a 1.5, které urychlily čerpání a dotace pro 

– Polsko (140 dnů). 
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Tabulka 1: Vývoj lhůt administrace projektových žádostí a počty předložených projektů 

Název OP 
Počty 
projektů 
2007 

2007 
Počty 
projekt
ů 2008 

2008 
Počty 
projektů 
2009 

2009 
Počty 
projektů 
2010 

2010 
Počty 
projektů 
2011* 

2011
* 

OP D 28 193 64 217 18 150 22 291 6 69 
OP ŽP 372 576 2000 565 1251 420 1880 313 64 132 
OP LZZ 0 - 523 292 1696 327 1002 216 45 156 
OP VaVpI 0 - - - 56 352 38 408 2 11 
IOP 0 - 245 95 5637 113 985 163 386 107 
OP VK 0 - 868 207 1082 269 2779 115 1938 110 
ROP SZ 0 - 96 161 133 187 62 211 2 67 
ROP MS 4 111 207 292 177 393 158 404 18 214 
ROP JV 14 118 360 206 126 225 46 269 35 204 
ROP SM 19 276 401 354 74 509 114 500 1 182 
ROP SV 31 191 243 265 91 257 177 344 10 188 
ROP JZ 5 158 337 212 195 529 45 305 16 196 
ROP SČ 21 80 216 252 169 327 100 232 58 219 
OP PK 0 - 61 196 79 206 69 212 3 151 
OP PA 0 - 175 278 182 236 129 167 0 - 
ČR-POL 0 - 501 159 578 140 442 140 245 145 
NSRR (průměr OP) 494 213 6297 250 11544 290 8048 268 2829 146 
ROPy (průměr OP)  94 156  1860 249  965 347  702 324  140 181 

TOPy (průměr OP) 400 385 3700 275 9740 272 6706 251 2441 98 

NSRR (průměr 

projekty)  494 477  6297 336  11544 218  8048 204  2829 119 

* V daném roce jsou zahrnuty projekty předložené v tomto roce a průměrná délka jejich administrace. Průměr 
na NSRR je kalkulován jakožto průměr za celé OP. Průměr za NSRR (průměr projekty) je kalkulován jakožto 
průměr za jednotlivé projekty  NSRR. Průměr za ROPy je kalkulován jakožto průměr za celé ROPy. Do hodnoty 
roku 2011 jsou zahrnuty pouze projekty, které byly v roce 2011 jak předloženy, tak schváleny. Hodnota je tak 
zkreslená a bude ji možné zkalkulovat přesněji později, např. k 1. 10. 2012. 

Průměrná délka administrace projektových žádostí kalkulovaná jakožto průměr za OP do roku 2009 

rostla na úrovni NSRR, i na úrovni tematických a regionálních operačních programů (TOPy, ROPy). 

Průměrná délka administrace za všechny projekty klesala. Průměrná délka administrace za TOPy od 

roku 2009 klesla pod úroveň ROPů a dostala se i pod průměrnou délku administrace na úrovni NSRR. 

K poklesu v roce 2010 napomohl výrazný pokles průměrné délky u OP VK (šablonové projekty za 

oblast podpory 1.41). Průměr za ROPy je od roku 2009 nejvyšší.  

                                                           
1 Oblast podpory 1.5 se šablonovými projekty však byla ustanovena až v roce 2011. 



 

Graf 2: Vývoj administrace projektových žád

Poznámka: V daném roce jsou zahrnuty projekty předložené v
Průměr na NSRR je kalkulován jakožto průměr za celé OP. Průměr za NSRR  za projekty je kalkulován jakožto 
průměr za všechny projekty  NSRR. Průměr za ROPy je kalkulován jakožto průměr za celé ROPy.
zahrnuje OPD, OP ŽP, OP LZZ, OP VaVpI, IOP, OP VK.

Největší pokles v čase byl u OP ŽP, přičemž program se v

zatímco do roku 2009 měl lhůty nejdelší. Naopak délka lhůt rostla výrazně u OP VaVpI, což je dáno 

celkovým zpožděním programu a pozdnímu předložení projektů. Pokles u OP VK je způsoben 

zavedením šablonových projektů a jejich vysokým počtem v

1.4 pro ZŠ – 3400 projektů).  

: Vývoj administrace projektových žádostí za roky 2007-2011  

daném roce jsou zahrnuty projekty předložené v tomto roce a průměrná délka jejich administrace. 
Průměr na NSRR je kalkulován jakožto průměr za celé OP. Průměr za NSRR  za projekty je kalkulován jakožto 

y projekty  NSRR. Průměr za ROPy je kalkulován jakožto průměr za celé ROPy.
zahrnuje OPD, OP ŽP, OP LZZ, OP VaVpI, IOP, OP VK. 

čase byl u OP ŽP, přičemž program se v roce 2010 dostal na průměrné hodnoty, 

9 měl lhůty nejdelší. Naopak délka lhůt rostla výrazně u OP VaVpI, což je dáno 

celkovým zpožděním programu a pozdnímu předložení projektů. Pokles u OP VK je způsoben 

zavedením šablonových projektů a jejich vysokým počtem v letech 2009 a 2010 (jen oblast po
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tomto roce a průměrná délka jejich administrace. 
Průměr na NSRR je kalkulován jakožto průměr za celé OP. Průměr za NSRR  za projekty je kalkulován jakožto 

y projekty  NSRR. Průměr za ROPy je kalkulován jakožto průměr za celé ROPy. Průměr za TOPy 

roce 2010 dostal na průměrné hodnoty, 

9 měl lhůty nejdelší. Naopak délka lhůt rostla výrazně u OP VaVpI, což je dáno 

celkovým zpožděním programu a pozdnímu předložení projektů. Pokles u OP VK je způsoben 

letech 2009 a 2010 (jen oblast podpory 



 

Graf 3: Vývoj délky trvání administrace 

Poznámka: V daném roce jsou zahrnuty pro
Průměr na NSRR je kalkulován jakožto průměr za
průměr za všechny projekty  NSRR. Průměr za ROPy je kalkulován jakožto průměr za celé ROPy.
zahrnuje OPD, OP ŽP, OP LZZ, OP VaVpI, IOP, O

 

2.1.2 Srovnání operačních programů

• Ve vyjádření průměrného počtu dnů administrace 

doba administrace žádosti

1. OP ŽP -  443 dnů

2. ROP SM  - 398 dnů

3. VaVpI -  367 dnů

4. ROP MS - 351 
vztahů s příjemcem teprve probíhá ex

5. ROP JZ – 323 (pozastavení vý

U ostatních programů byla průměrná délka kratší než 

• Oproti tomu nejkratší délka administrace

1. IOP - 119 dnů (vysoký počet projektů u oblasti podpory 3.2 služby veřejného zdraví 
s rychlým hodnocením)

2. ČR – Polsko – 147 

3. OP VK  - 150 dnů

administrace projektových žádostí za roky 2007-2011 za OP 

daném roce jsou zahrnuty projekty předložené v tomto roce a průměrná délka jejich administrace
ůměr na NSRR je kalkulován jakožto průměr za celé OP. Průměr za NSRR  za projekty je kalkulován jakožto 

Průměr za ROPy je kalkulován jakožto průměr za celé ROPy.
zahrnuje OPD, OP ŽP, OP LZZ, OP VaVpI, IOP, OP VK. 

operačních programů 

Ve vyjádření průměrného počtu dnů administrace projektové žádosti byla zjištěna 

žádosti u: 

dnů 

398 dnů (dvoukolový systém hodnocení) 

dnů (velké projekty, dlouhý a náročný proces hodnocení a schvalování)

 dnů (využívání interních hodnotitelů, v rámci zajištění smluvních 
příjemcem teprve probíhá ex-ante analýza rizik a ex-ante kontrola)

(pozastavení výzev) 

yla průměrná délka kratší než 300 dní. 

nejkratší délka administrace byla zjištěna u: 

(vysoký počet projektů u oblasti podpory 3.2 služby veřejného zdraví 
rychlým hodnocením) 

147 (specifičnost projektů) 

dnů (šablonové projekty pro ZŠ, SŠ) 
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tomto roce a průměrná délka jejich administrace. 
projekty je kalkulován jakožto 

Průměr za ROPy je kalkulován jakožto průměr za celé ROPy. Průměr za TOPy 

byla zjištěna nejdelší 

uhý a náročný proces hodnocení a schvalování) 

rámci zajištění smluvních 
ante kontrola) 

(vysoký počet projektů u oblasti podpory 3.2 služby veřejného zdraví 
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4. ROP SZ – 183 dnů 

U ostatních programů se tato doba pohybovala v intervalu od 205 do 285 dnů.  

Velké rozdíly jsou mezi ROPy. Liší se i programy ESF.  

Graf 4: Průměrná délka administrace projektových žádostí za jednotlivé operační programy v letech 2007-
2011 

 

Poznámka: V daném roce jsou zahrnuty projekty předložené v tomto roce a průměrná doba jejich administrace. 

Průměrná délka stavu za NSRR je kalkulována jakožto průměr za OP.  

Nad průměrnou délkou administrace projektů za NSRR se nachází 8 programů OP ŽP, ROP SM, OP 

VaVpI, ROP MS, ROP JZ, OPLZZ, ROP SV a ROP SČ.  

2.1.3 Programy s nastavenou délkou administrace 

Nastavenou délku lhůty pro administraci projektových žádostí má 10 programů (hodnoty z 

operačních manuálů z let 2009 – kalkulováno v rámci projektu NOK – Měření lhůt administrace). 

Většina programů nastavenou délku překračuje. Nejvýrazněji OP ŽP. 

Lhůtu stanovenou u konkrétního operačního programu překročilo 8 z celkem 10 sledovaných 

programů (se stanovenou délkou administrace). 
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Graf 5: Průměrná délka administrace projektových žádostí za jednotlivé operační programy (s nastavenou 

lhůtou) v letech 2007-2011 

 

Poznámka: V daném roce jsou zahrnuty projekty předložené v tomto roce a průměrná doba jejich administrace. 

Průměrná délka stavu za NSRR je kalkulována jakožto průměr za OP.  

Z pohledu celých OP se stanovenou délkou administrace a celého období 2007-11 byla indexovým 

vyjádřením (průměrná délka administrace projektových žádostí/stanovená lhůta) zjištěna nejdelší 

doba administrace v: 

1. OP ŽP – 2,73 násobek 

2. ROP SZ – 2,65 násobek  

3. ROP MS – 2,54 násobek 

2.1.4 Srovnání dle typu žadatele 

Z pohledu typu žadatele bylo v tomto období nejvíce PŽ administrováno obcím (12 640), subjektům 

zařazeným do kategorie Ostatní (6 762) a podnikatelským subjektům (4 003). Průměrná délka 

administrace PŽ byla nejdelší u: 

1. vzdělávacích a výzkumných institucí - 344 dnů 

2. neziskového sektoru – 321 dnů  

3. obcí – 320 dnů  

4. podnikatelských subjektů – 316 dnů; 

U ostatních subjektů byla tato doba průměrně nižší než 305 dní. Rozdíl mezi vzdělávacími institucemi 

a podnikateli je tedy cca 1 měsíc. 

Klíčové je celková délka administrace projektových žádostí se s jedinou výjimkou u všech typů 

žadatelů v čase snížila (pokud vezmeme v úvahu referenční roky 2008 a 2010; v roce 2007 bylo 

předloženo minimum projektů a do roku 2011 nejsou zahrnuty projekty, jejichž administrace 

přesahuje do dalších let). Ke snížení nedošlo u vzdělávacích a výzkumných institucí, zde zůstala 

hodnota stejná (252 dnů). 



 

Graf 6: Průměrná délka administrace projektových žádostí

2.2 Úspěšnost žadatelů z
přijatelnosti 

Nejnižší úspěšnost v plnění formálních kritérií a kritérií přijateln

subjekty. Naopak, logicky, je nejvyšší úspěšnost u státu a jeho organizací a u krajů.

Graf 7: Podíl projektů dle typu žadatele, kteří nesplnili formální kritéria (stav N1) mezi lety 2007

Zdroj: MSC2007, data k 5.1. 2012 

administrace projektových žádostí dle žadatele 

Úspěšnost žadatelů z pohledu splnění formálních kritérií a kritérií 

plnění formálních kritérií a kritérií přijatelnosti vykazují obce a podnikatelské 

subjekty. Naopak, logicky, je nejvyšší úspěšnost u státu a jeho organizací a u krajů.

Podíl projektů dle typu žadatele, kteří nesplnili formální kritéria (stav N1) mezi lety 2007
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pohledu splnění formálních kritérií a kritérií 

obce a podnikatelské 

subjekty. Naopak, logicky, je nejvyšší úspěšnost u státu a jeho organizací a u krajů. 

Podíl projektů dle typu žadatele, kteří nesplnili formální kritéria (stav N1) mezi lety 2007-2011 
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3 SROVNÁNÍ DÉLKY ADMINISTRACE PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ ZA 
JEDNOTLIVÉ OPERAČNÍ PROGRAMY, PRIORITNÍ OSY A OBLASTI 
PODPORY 

Poznámka: komentovány pouze operační programy, u nichž průměrná délka administrace PŽ některé 

z prioritních os dosáhla stanovené kritické hodnoty indexu (průměrná délka administrace 

projektových žádostí/stanovená lhůta) vyšší než 1,0; u operačních programů, které nemají definovánu 

lhůtu administrace v konečném čísle, nebylo hodnoceno dodržení lhůty, ale vývoj délky administrace. 

3.1 OP Doprava 

V ČASE 

Délka administrace se u programu zvýšila, maximum bylo dosaženo v roce 2010 (rok 2011 navíc není 
srovnatelný – nejsou započteny projekty, jejichž administrace přesahuje do dalších let). Nejvíce 
projektů bylo přitom předloženo v roce 2008.  

Graf 8: Průměrná délka administrace PŽ a počet podaných projektů za roky 2007-11 OP D 

 

Poznámka: V daném roce jsou zahrnuty projekty předložené v tomto roce a průměrná doba jejich 
administrace. 

DLE PRIORITNÍCH OS 

Nejdelší byla průměrná délka administrace PŽ u projektů:  

1. prioritní osy 5 (537 dnů) – zaměřena na metro a systémy řízení dopravy (pouze 2 
projekty) 

2. prioritní osy 6 (339 dnů) – zaměřena na multimodální nákladní přepravu a rozvoj 
vnitrozemskou vodní dopravu 

3. prioritní osy 1 (261 dnů) - Modernizace železniční sítě TEN-T 

Nejkratší byla průměrná délka administrace u: 

4. prioritní osy 2, kdy byla více než 4x kratší než u PO 5 



 

Graf 9: Průměrná délka administrace 

Poznámka: V dané PO jsou zahrnuty projekty do ní předložené v
administrace.  

DLE TYPU ŽADATELE 

Nejdelší průměrná délka administrace PŽ 

1. Obce (537 dnů) –

2. Podnikatelské subjekty

Nejkratší byla průměrná délka administrace u 

3. Ostatní (128 dnů)

Graf 10: Lhůty administrace PŽ v OP 

Poznámka: U daného typu žadatele jsou počty projekt
administrace. 

V čase se délka administrace dle subjektů příliš nelišila, resp. vyplývala i z
podpory).  

administrace PŽ za jednotlivé prioritní osy za OP D 

dané PO jsou zahrnuty projekty do ní předložené v letech 2007-2011 a průměrná doba jejich 

průměrná délka administrace PŽ byla u žadatelů typu:  

– nejnižší počet projektů 

subjekty (496 dnů) 

Nejkratší byla průměrná délka administrace u žadatelů typu: 

8 dnů) – nejvyšší počet projektů 

OP D dle typu žadatele 

Poznámka: U daného typu žadatele jsou počty projektů podaných v letech 2007-2011 a jejich průměrná délka 

čase se délka administrace dle subjektů příliš nelišila, resp. vyplývala i z typu projektu 
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2011 a průměrná doba jejich 

 

2011 a jejich průměrná délka 

typu projektu (oblasti 
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Graf 11: Vývoj doby administrace PŽ v čase v OP D dle typu žadatele 

 

Poznámka: Tam, kde je v grafu uveden typ žadatele, ale pro některý rok sloupec neobsahuje žádné hodnoty, 
nepodal daný žadatel v tomto roce žádný projekt.  

3.2 OP ŽP 

V ČASE 

Délka administrace se u programu výrazně snížila, maximum bylo dosaženo v roce 2008 (rok 2007 – 
program byl teprve v počátku a předloženo bylo minimum projektů; rok 2011 není srovnatelný – 
nejsou započteny projekty, jejichž administrace přesahuje do dalších let). Nejvíce projektů bylo 
přitom předloženo v roce 2008.  

Graf 12: Průměrná délka administrace PŽ a počet podaných projektů za roky 2007-11 za OP ŽP 

 

Poznámka: V daném roce jsou zahrnuty projekty předložené v tomto roce a průměrná doba jejich administrace. 

DLE PRIORITNÍCH OS 
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Nejdelší byla průměrná délka administrace PŽ u projektů:  

1. oblasti podpory 1.1 (554 dnů) – zaměřena na snížení znečištění vod (největší oblast 
podpory – 30 % alokace) 

2. oblasti podpory 6.1 (538 dnů) – NATURA 2000 – vysoký počet projektů 

Nejkratší byla průměrná délka administrace u: 

1. oblasti podpory 2.2 (omezování emisí), tedy 298 dní, což však stále přesahovalo 
nastavenou lhůtu 

Graf 13: Průměrná délka administrace PŽ za jednotlivé prioritní osy OP ŽP 

 

Poznámka: V dané PO jsou zahrnuty projekty do ní předložené v letech 2007-2011 a průměrná doba jejich 
administrace. 

Graf 14: Průměrná délka administrace PŽ za jednotlivé oblasti podpory OP ŽP 

 

Poznámka: V dané OP jsou zahrnuty projekty do ní předložené v letech 2007-2011 a průměrná doba jejich 
administrace. Zpracovány jsou pouze OP, u nichž index doby administrace (stav P4-P1/lhůta) přesáhl hodnotu 
1,2.  
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DLE TYPU ŽADATELE 

Délka administrace PŽ překročila stanovenou lhůtu u všech žadatelů 

 Nejdelší byla průměrná délka administrace u žadatelů typu:  

2. Obce (529 dnů) 

3. Kraje (485 dnů) 

4. Komory, profesní a zájmová sdružení (467 dnů) 

5. Ostatní (442) 

U ostatních typů žadatelů byla délka administrace kratší než 400 dnů. 

Nejkratší byla průměrná délka administrace u žadatelů typu: 

6. Neuvedeno (235 dnů) 

7. Stát a jeho instituce a organizace (289 dnů) 

V čase se hodnoty za všechny typy žadatelů snížily.  

Graf 15: Lhůty administrace PŽ v OP ŽP dle typu žadatele 

 

Poznámka: U daného typu žadatele jsou počty projektů podaných v letech 2007-2011 a jejich průměrná délka 
administrace. 
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Graf 16: Vývoj doby administrace PŽ v čase v OP ŽP dle typu žadatele 

 

Poznámka: Tam, kde je v grafu uveden typ žadatele, ale pro některý rok sloupec neobsahuje žádné hodnoty, 
nepodal daný žadatel v tomto roce žádný projekt.  

3.3 OP LZZ 

V ČASE 

Délka administrace se u programu výrazně snížila, maximum bylo dosaženo v roce 2009 (rok 2007 – 
program byl teprve v počátku a předloženo bylo minimum projektů; rok 2011 není srovnatelný – 
nejsou započteny projekty, jejichž administrace přesahuje do dalších let). Nejvíce projektů bylo 
přitom předloženo právě v roce 2009. Typ hodnocení se v OP LZZ neměnil, rostla pravděpodobně 
kapacita implementačních subjektů (+ byl nakontrahovaný externí administrátor) a rovněž se zvýšila 
zkušenost žadatelů.  
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Graf 17: Průměrná délka administrace PŽ a počet podaných projektů za roky 2007-11 za OP LZZ 

 

Poznámka: V daném roce jsou zahrnuty projekty předložené v tomto roce a průměrná doba jejich administrace. 

DLE PRIORITNÍCH OS 

Nejdelší byla průměrná délka administrace PŽ u projektů:  

1. prioritní osy 1 (340 dnů) – Adaptabilita (žádosti podnikatelských subjektů, vysoký 
počet předložených projektů – výzvy v rámci reakce na krizi – Školení je šance, 
Vzdělávejte se). 

2. prioritní osy 5 (298 dnů) – Mezinárodní spolupráce (specifičnost projektů). 

Nejkratší byla průměrná délka administrace u projektů: 

3. prioritní osy 4 (186 dnů) – Smart administration (projekty samosprávy). 
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Graf 18: Průměrná délka administrace PŽ za jednotlivé prioritní osy OP LZZ 

 

Poznámka: V dané PO jsou zahrnuty projekty do ní předložené v letech 2007-2011 a průměrná doba jejich 
administrace. Lhůta administrace projektových žádostí není uvedena, neboť daný OP ji měl odvozenu od více 
faktorů variabilních v čase či např. v rámci konkrétní výzvy.  

DLE TYPU ŽADATELE 

Nejdelší byla průměrná délka administrace PŽ u žadatele typu:  

1. Neuvedeno (284 dnů) 

2. Neziskový sektor a podnikatelské subjekty (282 dnů)  

3.  Vzdělávací a výzkumné instituce (263 dnů) 

Nejkratší byla průměrná délka administrace u žadatele typu: 

1. Kraje (173 dnů) 
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Graf 19: Lhůty administrace PŽ v OP LZZ dle typu žadatele 

 

Poznámka: U daného typu žadatele jsou počty projektů podaných v letech 2007-2011 a jejich průměrná délka 
administrace. 

V čase se délka lhůt snížila u všech typů žadatelů, přičemž u státu jsou rozdíly minimální.  

Graf 20: Vývoj doby administrace PŽ v čase v OP LZZ dle typu žadatele 

 

Poznámka: Tam, kde je v grafu uveden typ žadatele, ale pro některý rok sloupec neobsahuje žádné hodnoty, 
nepodal daný žadatel v tomto roce žádný projekt.  
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3.4 OP VaVpI 

V ČASE 

Program je specifický, lhůty mezi lety 2009 a 2010 ještě narostly (velké projekty), projednání s EK). 

Graf 21: Průměrná délka administrace PŽ a počet podaných projektů za roky 2007-11 za OP VaVpI 

 

Poznámka: V daném roce jsou zahrnuty projekty předložené v tomto roce a průměrná doba jejich administrace. 

DLE PRIORITNÍCH OS 

Délka administrace PŽ překročila stanovenou lhůtu u všech prioritních os. Průměrná délka 
administrace projektů prioritních os 1 a 3 a 2 a 4 se příliš nelišila. Nejdelší byla průměrná délka 
administrace u oblastí podpory 1.1 a 3.2 (485 dnů) – Evropská centra excelence (velké projekty) a 
Propagace a informovanost o výsledcích VaV. 
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Graf 22: Průměrná délka administrace PŽ za jednotlivé prioritní osy OP VaVpI 

 

Poznámka: V dané PO jsou zahrnuty projekty do ní předložené v letech 2007-2011 a průměrná doba jejich 
administrace. 

Graf 23: Průměrná délka administrace PŽ za jednotlivé oblasti podpory OP VaVpI 

 

Poznámka: V dané OP jsou zahrnuty projekty do ní předložené v letech 2007-2011 a průměrná doba jejich 
administrace. Zpracovány jsou pouze OP, u nichž index doby administrace (stav P4-P1/lhůta) přesáhl hodnotu 
1,2.  

DLE TYPU ŽADATELE 

Délka administrace PŽ překročila stanovenou lhůtu u všech žadatelů. Nejdelší byla průměrná délka 
administrace u žadatelů typu:  

1. Ostatní (546 dnů) 
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2. Neziskový sektor (535 dnů) 

3. Obce (532 dnů) 

4. Kraje (524 dnů) 

Doby trvání administrace u ostatních typů žadatelů byly kratší než 500 dnů. 

Nejkratší byla průměrná délka administrace u žadatele typu vzdělávacích a výzkumných institucí.   

Graf 24: Lhůty administrace PŽ v OP VaVpI dle typu žadatele 

 

Poznámka: U daného typu žadatele jsou počty projektů podaných v letech 2007-2011 a jejich průměrná délka 
administrace. 

 



 

24 

 

Graf 25: Vývoj doby administrace PŽ v čase v OP VaVpI dle typu žadatele 

 

Poznámka: Tam, kde je v grafu uveden typ žadatele, ale pro některý rok sloupec neobsahuje žádné hodnoty, 
nepodal daný žadatel v tomto roce žádný projekt.  

3.5 IOP 

V ČASE 

Délka administrace se u programu výrazně zvýšila, maximum bylo dosaženo v roce 2010 (rok 2007 – 
program byl teprve v počátku a předloženo bylo minimum projektů; rok 2011 není srovnatelný – 
nejsou započteny projekty, jejichž administrace přesahuje do dalších let). Nejvíce projektů bylo 
přitom předloženo v roce 2009, přičemž lhůty byla nízká. Lhůty za IOP jsou nicméně v porovnání 
s jinými OP kratší. 

Graf 26: Průměrná délka administrace PŽ a počet podaných projektů za roky 2007-11 za IOP 

 

Poznámka: V daném roce jsou zahrnuty projekty předložené v tomto roce a průměrná doba jejich administrace. 
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DLE PRIORITNÍCH OS 

Délka administrace PŽ překročila stanovenou lhůtu u všech prioritních os, kromě PO2.  Nejdelší byla 
průměrná délka administrace u:  

1. oblasti podpory 3.1 (306 dnů) – služby sociální integrace (vysoký počet projektů) 

2. oblasti podpory 3.3 (238 dnů) - služby zaměstnanosti (nízký počet projekt, zdlouhavé 
hodnocení) 

3. oblasti podpory 4.1 (225 dnů) – cestovní ruch (národní projekty, nízký počet) 

Nejkratší byla průměrná délka administrace u: 

1. oblasti podpory 3.2 (131 dnů), kde došlo jen k mírnému překročení stanovené lhůty 
(124 dnů) – služby ve veřejném zdraví 

 

Graf 27: Průměrná délka administrace PŽ za jednotlivé prioritní osy IOP  

 

Poznámka: V dané PO jsou zahrnuty projekty do ní předložené v letech 2007-2011 a průměrná doba jejich 
administrace. 
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Graf 28: Průměrná délka administrace PŽ za jednotlivé oblasti podpory IOP 

 

Poznámka: V dané OP jsou zahrnuty projekty do ní předložené v letech 2007-2011 a průměrná doba jejich 
administrace. Zpracovány jsou pouze OP, u nichž index doby administrace (stav P4-P1/lhůta) přesáhl hodnotu 
1,2.  

DLE TYPU ŽADATELE 

Délka administrace PŽ překročila stanovenou lhůtu u všech typů žadatelů.  Nejdelší byla průměrná 
délka administrace u žadatelů typu:  

1. Neziskový sektor (262 dnů) 

2. Komory, profesní a zájmová sdružení (209 dnů) 

3. Obce (199 dnů) – vysoký počet projektů, projekty v oblasti veřejného zdraví. 

Nejkratší byla průměrná délka administrace u žadatelů zařazených do skupiny Ostatní (144 dní), kde 
ale také přesahovala stanovenou lhůtu.  

Graf 29: Lhůty administrace PŽ v IOP dle typu žadatele 

 

Poznámka: U daného typu žadatele jsou počty projektů podaných v letech 2007-2011 a jejich průměrná délka 
administrace. 
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Lhůty se prodloužily u komor a u neziskového sektoru.  

Graf 30: Vývoj doby administrace PŽ v čase v IOP dle typu žadatele 

 

Poznámka: Tam, kde je v grafu uveden typ žadatele, ale pro některý rok sloupec neobsahuje žádné hodnoty, 
nepodal daný žadatel v tomto roce žádný projekt.  

3.6 OPVK 
Délka administrace se u programu výrazně snížila, maximum bylo dosaženo v roce 2009 (rok 2011 
není srovnatelný – nejsou započteny projekty, jejichž administrace přesahuje do dalších let). Nejvíce 
projektů bylo přitom předloženo v roce 2010 Snížení je dáno zavedením šablonových projektů 
(jednoduché hodnocení, vysoký počet projektů). 

3.6.1 OP VK-GP (individuální projekty) 

Graf 31: Průměrná délka administrace PŽ a počet podaných projektů za roky 2007-11 za OP VK-IP 

 

Poznámka: V daném roce jsou zahrnuty projekty předložené v tomto roce a průměrná doba jejich administrace. 

DLE PRIORITNÍCH OS 
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Délka administrace PŽ překročila u individuálních projektů stanovenou lhůtu pouze u prioritní osy 2. 
Nejdelší byla průměrná délka administrace u:  

1. oblasti podpory 2.2 (291 dnů) – vysokoškolské vzdělávání (náročnější projekty) 

2. oblasti podpory 2.4 (270 dnů) – partnerství a sítě (komplikovaněji projekty) 

Nejkratší průměrná délka administrace byla téměř shodná u dvou oblastí podpory 2.1 a 2.3 (224 dnů 
– Vyšší odborné vzdělávání, respektive 226 dnů u lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji). Lhůty jsou 
nicméně s výjimkou PO 2 v porovnání s jinými OP krátké. PO 3 a PO4 však nebyly ještě v podstatě 
zahájeny.  

Graf 32: Průměrná délka administrace PŽ za jednotlivé prioritní osy OP VK-IP 

 

Poznámka: V dané PO jsou zahrnuty projekty do ní předložené v letech 2007-2011 a průměrná doba jejich 
administrace. Lhůta administrace projektových žádostí není uvedena, neboť daný OP ji měl odvozenu od více 
faktorů variabilních v čase či např. v rámci konkrétní výzvy.  

Graf 33: Průměrná délka administrace PŽ za jednotlivé oblasti podpory OP VK-IP 

 

Poznámka: V dané OP jsou zahrnuty projekty do ní předložené v letech 2007-2011 a průměrná doba jejich 
administrace. Zpracovány jsou pouze OP, u nichž index doby administrace (stav P4-P1/lhůta) přesáhl hodnotu 
1,2.  
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3.6.2 OP VK-IP (grantové projekty) 

Graf 34: Průměrná délka administrace PŽ a počet podaných projektů za roky 2007-11 za OP VK-GIP 

 

Poznámka: V daném roce jsou zahrnuty projekty předložené v tomto roce a průměrná doba jejich administrace. 

DLE PRIORITNÍCH OS 

Délka administrace PŽ překročila u grantových projektů stanovenou lhůtu u prioritních os 1, 2 a 3.  
Nejdelší byla průměrná délka administrace u:  

1. oblasti podpory 1.2 (238 dnů) – rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami 

2. oblasti podpory 2.4 (270 dnů) – partnerství a sítě 

Nejkratší průměrná délka administrace byla téměř shodná u dvou oblastí podpory 1.4 (zlepšení 
podmínek pro vzdělávání na základních školách, 72 dnů), čím byla také splněna nastavená lhůta 

Graf 35: Průměrná délka administrace PŽ za jednotlivé prioritní osy OP VK-GIP 

 

Poznámka: V dané PO jsou zahrnuty projekty do ní předložené v letech 2007-2011 a průměrná doba jejich 
administrace. Lhůta administrace projektových žádostí není uvedena, neboť daný OP ji měl odvozenu od více 
faktorů variabilních v čase či např. v rámci konkrétní výzvy.  



 

30 

 

Graf 36: Průměrná délka administrace PŽ za jednotlivé oblasti podpory OP VK-GIP 

 

Poznámka: V dané OP jsou zahrnuty projekty do ní předložené v letech 2007-2011 a průměrná doba jejich 
administrace. Zpracovány jsou pouze OP, u nichž index doby administrace (stav P4-P1/lhůta) přesáhl hodnotu 
1,2.  

3.7 Regionální operační programy 

3.7.1 ROP SZ 

V ČASE 

Graf 37: Průměrná délka administrace PŽ a počet podaných projektů za roky 2007-11 za ROP SZ  

 

Poznámka: V daném roce jsou zahrnuty projekty předložené v tomto roce a průměrná doba jejich 
administrace. 

 

DLE PRIORITNÍCH OS 

• Délka administrace PŽ stanovenou lhůtu překročila pouze prioritní osy 3 

•  Nejdelší byla průměrná délka administrace u:  
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3. oblasti podpory 3.2 (rozvoj dopravní obslužnosti regionu, 247 dnů) - došlo 
k překročení lhůty 

• Nejkratší naproti tomu byla průměrná délka administrace u: 

1. oblasti podpory 3.1 (rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního 
významu, 195 dnů) – došlo k dodržení lhůty 

 

Graf 38: Průměrná délka administrace PŽ za jednotlivé prioritní osy ROP SZ 

 

Poznámka: V dané PO jsou zahrnuty projekty do ní předložené v letech 2007-2011 a průměrná doba 
jejich administrace. 

 

Graf 39: Průměrná délka administrace PŽ za jednotlivé oblasti podpory ROP SZ 
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Poznámka: V dané OP jsou zahrnuty projekty do ní předložené v letech 2007-2011 a průměrná doba 
jejich administrace. Zpracovány jsou pouze OP, u nichž index doby administrace (stav P4-P1/lhůta) 
přesáhl hodnotu 1,2.  

 

DLE TYPU ŽADATELE 

• Délka administrace PŽ nebyla překročena téměř žádným typem žadatelů. 

•  Nejdelší byla průměrná délka administrace u žadatelů typu:  

2. Komory, profesní a zájmová sdružení (209 dnů) 

• Nejkratší byla průměrná délka administrace u žadatele: 

1. Ostatní (168 dnů) 

2. Podnikatelské subjekty (172 dnů) 

3. Neziskový sektor (178 dnů) 

 

Graf 40: Lhůty administrace PŽ v ROP SZ dle typu žadatele 

 

Poznámka: U daného typu žadatele jsou počty projektů podaných v letech 2007-2011 a jejich 
průměrná délka administrace. 
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Graf 41: Vývoj doby administrace PŽ v čase v ROP SZ dle typu žadatele 

 

Poznámka: Tam, kde je v grafu uveden typ žadatele, ale pro některý rok sloupec neobsahuje žádné 
hodnoty, nepodal daný žadatel v tomto roce žádný projekt.  

 

3.7.2 ROP MS 

V ČASE 

Graf 42: Průměrná délka administrace PŽ a počet podaných projektů za roky 2007-11 za ROP MS  

 

Poznámka: V daném roce jsou zahrnuty projekty předložené v tomto roce a průměrná doba jejich 
administrace. 
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DLE PRIORITNÍCH OS 

• Délka administrace PŽ překročila stanovenou u všech sledovaných prioritních os programu 

• Nejdelší byla průměrná délka administrace u:  

4. oblastí podpory 1.3 a 3.2 (394 respektive 393 dnů) – rozvoj dopravní obslužnosti a 
subregionální centra 

5. oblasti podpory 1.2 (388 dnů) – rozvoj a dostupnost letiště Ostrava 

6. oblasti podpory 4.1 (371 dnů) – rozvoj venkova 

 

Graf 43: Průměrná délka administrace PŽ za jednotlivé prioritní osy ROP MS 

 

Poznámka: V dané PO jsou zahrnuty projekty do ní předložené v letech 2007-2011 a průměrná doba 
jejich administrace. 

 

Graf 44: Průměrná délka administrace PŽ za jednotlivé oblasti podpory ROP MS 
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Poznámka: V dané OP jsou zahrnuty projekty do ní předložené v letech 2007-2011 a průměrná doba 
jejich administrace. Zpracovány jsou pouze OP, u nichž index doby administrace (stav P4-P1/lhůta) 
přesáhl hodnotu 1,2.  

 

DLE TYPU ŽADATELE 

• Délka administrace PŽ překročila stanovenou lhůtu u všech žadatelů mimo Vzdělávacích a 
výzkumných institucí 

•  Nejdelší byla průměrná délka administrace u žadatelů typu:  

7. Obce (437 dnů) 

8. Ostatní (380 dnů) 

9. Neziskový sektor (49 dnů) 

• Nejkratší byla průměrná délka administrace u žadatele typu: 

1. Vzdělávacích a výzkumných institucí (164 dnů) 

 

Graf 45: Lhůty administrace PŽ v ROP MS DLE TYPU ŽADATELE 

 

Poznámka: U daného typu žadatele jsou počty projektů podaných v letech 2007-2011 a jejich 
průměrná délka administrace. 
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Graf 46: Vývoj doby administrace PŽ v čase v ROP MS dle typu žadatele 

 

Poznámka: Tam, kde je v grafu uveden typ žadatele, ale pro některý rok sloupec neobsahuje žádné 
hodnoty, nepodal daný žadatel v tomto roce žádný projekt.  

 

3.7.3 ROP JV 

V ČASE 

Délka administrace se u programu zůstala obdobná, maximum bylo dosaženo v roce 2010 (rok 2007 – 
program byl teprve v počátku a předloženo bylo minimum projektů; rok 2011 není srovnatelný – 
nejsou započteny projekty, jejichž administrace přesahuje do dalších let). Nejvíce projektů bylo 
přitom předloženo hned v roce 2008.  

Graf 47: Průměrná délka administrace PŽ a počet podaných projektů za roky 2007-11 za ROP JV  

 

Poznámka: V daném roce jsou zahrnuty projekty předložené v tomto roce a průměrná doba jejich administrace. 
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DLE PRIORITNÍCH OS 

Délka administrace PŽ u projektů PO2 se výrazně odlišovala od ostatních PO. Nejdelší byla průměrná 
délka administrace u prioritní osy 2 (228 dnů) – rozvoj udržitelného cestovního ruchu (rozvoj 
infrastruktury a služeb pro cestovní ruch), s vysokým počtem projektů. Nejkratší byla průměrná délka 
administrace u obou zbývajících prioritních os 1 a 3 (206 a 210 dnů) – dostupnost dopravy a 
udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel (veřejné služby regionálního významu, rozvoj 
urbanizačních center, regionálních středisek a venkovských sídel). 

Graf 48: Průměrná délka administrace PŽ za jednotlivé prioritní osy ROP JV 

 

Poznámka: V dané PO jsou zahrnuty projekty do ní předložené v letech 2007-2011 a průměrná doba jejich 
administrace. Lhůta administrace projektových žádostí není uvedena, neboť daný OP ji měl odvozenu od více 
faktorů variabilních v čase či např. v rámci konkrétní výzvy.  

DLE TYPU ŽADATELE 

Délka administrace PŽ z pohledu typu žadatelů je více méně velmi vyrovnaná.  Nejdelší byla 
průměrná délka administrace u žadatelů typu:  

1. Neuvedeno (289 dnů) 

2. Komory, profesní a zájmové sdružení (246 dnů) 

3. Podnikatelské subjekty (243 dnů) 

Nejkratší byla průměrná délka administrace u žadatele typu Neziskový sektor (60 dnů), minimum 
projektů. 
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Graf 49: Lhůty administrace PŽ v ROP JV dle typu žadatele 

 

Poznámka: U daného typu žadatele jsou počty projektů podaných v letech 2007-2011 a jejich průměrná délka 
administrace. 

Graf 50: Vývoj doby administrace PŽ v čase v ROP JV dle typu žadatele 

 

Poznámka: Tam, kde je v grafu uveden typ žadatele, ale pro některý rok sloupec neobsahuje žádné hodnoty, 
nepodal daný žadatel v tomto roce žádný projekt.  

3.7.4 ROP SM 

V ČASE 

Délka administrace se u programu zvýšila, maxima bylo dosaženo v roce 2009 a 2010 (rok 2007 – 
program byl teprve v počátku a předloženo bylo minimum projektů; rok 2011 není srovnatelný – 
nejsou započteny projekty, jejichž administrace přesahuje do dalších let). Nejvíce projektů bylo 
přitom předloženo hned v roce 2008. ROP SM má specifický dvoukolový systém hodnocení a výběru, 
který lhůtu prodlužuje. 
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Graf 51: Průměrná délka administrace PŽ a počet podaných projektů za roky 2007-11 za ROP SM  

 

Poznámka: V daném roce jsou zahrnuty projekty předložené v tomto roce a průměrná doba jejich administrace. 

DLE PRIORITNÍCH OS 

Nejdelší byla průměrná délka administrace u  prioritní osy 2 (420 dnů) – integrovaný rozvoj a obnova 
regionu. Nejkratší byla průměrná délka administrace u prioritní osy 1 (371 dnů) – doprava. 

Graf 52: Průměrná délka administrace PŽ za jednotlivé prioritní osy ROP SM 

 

Poznámka: V dané PO jsou zahrnuty projekty do ní předložené v letech 2007-2011 a průměrná doba jejich 
administrace. Lhůta administrace projektových žádostí není uvedena, neboť daný OP ji měl odvozenu od více 
faktorů variabilních v čase či např. v rámci konkrétní výzvy.  

DLE TYPU ŽADATELE 

Délka administrace PŽ z pohledu typu žadatelů je více méně velmi vyrovnaná. Nejdelší byla průměrná 
délka administrace u žadatelů typu:  

1. Komory, profesní a zájmové sdružení (443 dnů) – zároveň jen minimum projektů 
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2. Obce (407 dnů) – maximum projektů 

3. Ostatní (403 dnů) 

Nejkratší byla průměrná délka administrace u žadatele typu Kraje (392 dnů). 

Graf 53: Lhůty administrace PŽ v ROP SM dle typu žadatele 

 

Poznámka: U daného typu žadatele jsou počty projektů podaných v letech 2007-2011 a jejich průměrná délka 
administrace. 

Graf 54: Vývoj doby administrace PŽ v čase v ROP SM dle typu žadatele 

 

Poznámka: Tam, kde je v grafu uveden typ žadatele, ale pro některý rok sloupec neobsahuje žádné hodnoty, 
nepodal daný žadatel v tomto roce žádný projekt.  

 

3.7.5 ROP SV 

V ČASE 

Délka administrace se u programu zvýšila, maximum bylo dosaženo v roce 2010 (rok 2007 – program 
byl teprve v počátku a předloženo bylo minimum projektů; rok 2011 není srovnatelný – nejsou 
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započteny projekty, jejichž administrace přesahuje do dalších let). Nejvíce projektů bylo přitom 
předloženo v roce 2008 a 2010. 

Graf 55: Průměrná délka administrace PŽ a počet podaných projektů za roky 2007-11 za ROP SV  

 

Poznámka: V daném roce jsou zahrnuty projekty předložené v tomto roce a průměrná doba jejich administrace. 

DLE PRIORITNÍCH OS 

Délka administrace PŽ překročila stanovenou lhůtu u všech prioritních os programu.  Nejdelší byla 
průměrná délka administrace u:  

1. oblasti podpory 3.1 (362 dnů) – rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit 
v oblasti cestovního ruchu (vysoký počet projektů) 

2. oblasti podpory 3.2 (356 dnů) – marketingové a koordinační aktivity v oblasti 
cestovního ruchu 

Nejkratší byla průměrná délka administrace u oblasti podpory 2.1 (rozvoj regionálních center, 220 
dnů), kdy však stále nebyla dodržena stanovená lhůta.  
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Graf 56: Průměrná délka administrace PŽ za jednotlivé prioritní osy ROP SV 

 

Poznámka: V dané PO jsou zahrnuty projekty do ní předložené v letech 2007-2011 a průměrná doba jejich 
administrace. 

Graf 57: Průměrná délka vyřízení PŽ za jednotlivé oblasti podpory ROP SV 

 

Poznámka: V dané OP jsou zahrnuty projekty do ní předložené v letech 2007-2011 a průměrná doba jejich 
administrace. Zpracovány jsou pouze OP, u nichž index doby administrace (stav P4-P1/lhůta) přesáhl hodnotu 
1,2.  

DLE TYPU ŽADATELE 

Stejně tak délka administrace PŽ překročila stanovenou lhůtu u všech žadatelů, nicméně délky trvání 
jsou více méně podobné.  Nejdelší byla průměrná délka administrace u žadatelů typu:  

1. Neuvedeno (328 dnů) 

2. Obce (315 dnů) 

3. Podnikatelské subjekty (314 dnů) 
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Nejkratší byla průměrná délka administrace u žadatele typu Neziskový sektor (274 dnů)  - ani v tomto 
případě však nedošlo k dodržení stanovené lhůty. 

Graf 58: Lhůty administrace PŽ v ROP SV dle typu žadatele 

 

Poznámka: U daného typu žadatele jsou počty projektů podaných v letech 2007-2011 a jejich průměrná délka 
administrace. 

 

V tomto programu docházelo i ke zvyšování lhůt u některých typů žadatelů (neziskový sektor, 
komory, podnikatelské subjekty). 

Graf 59: Vývoj doby administrace PŽ v čase v ROP SV dle typu žadatele 

 

Poznámka: Tam, kde je v grafu uveden typ žadatele, ale pro některý rok sloupec neobsahuje žádné hodnoty, 
nepodal daný žadatel v tomto roce žádný projekt.  

3.7.6 ROP JZ 

V ČASE 
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Délka administrace se u programu výrazně zvýšila, maximum bylo dosaženo v roce 2009 (rok 2007 – 
program byl teprve v počátku a předloženo bylo minimum projektů; rok 2011 není srovnatelný – 
nejsou započteny projekty, jejichž administrace přesahuje do dalších let). Nejvíce projektů bylo 
přitom předloženo v roce 2008. Pozastavené výzvy. 

Graf 60: Průměrná délka administrace PŽ a počet podaných projektů za roky 2007-11 za ROP JZ  

 

Poznámka: V daném roce jsou zahrnuty projekty předložené v tomto roce a průměrná doba jejich administrace. 

DLE PRIORITNÍCH OS 

Délka administrace PŽ výrazně vybočuje u projektů prioritní osy 3.  Nejdelší byla průměrná délka 
administrace u:  

1. prioritní osy 3 (357 dnů) – rozvoj cestovního ruchu 

2. prioritní osy 1 (311 dnů) – dostupnost center (modernizace silniční sítě, rozvoj 
infrastruktury pro veřejnou dopravu, modernizace vozového parku veřejné dopravy, 
rozvoj regionálních letišť, rozvoj místních komunikací) 

Nejkratší byla průměrná délka administrace u oblasti projektů PO 3 (357 dnů) – rozvoj cestovního 
ruchu. 
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Graf 61: Průměrná délka administrace PŽ za jednotlivé prioritní osy ROP JZ 

 

Poznámka: V dané PO jsou zahrnuty projekty do ní předložené v letech 2007-2011 a průměrná doba jejich 
administrace. Lhůta administrace projektových žádostí není uvedena, neboť daný OP ji měl odvozenu od více 
faktorů variabilních v čase či např. v rámci konkrétní výzvy.  

DLE TYPU ŽADATELE 

Délka administrace PŽ představuje až na projekty komor a profesních a zájmových sdružení vcelku 
vyrovnanou sestavu.  Nejdelší byla průměrná délka administrace u žadatele typu:  

1. Komory, profesní a zájmové sdružení (456 dnů) 

2. Neziskový sektor (342 dnů) 

3. Obce (330 dnů) 

Nejkratší byla průměrná délka administrace u žadatele typu Neuvedeno (248 dnů), ostatní (296 dnů).  

Graf 62: Lhůty administrace PŽ v ROP JZ dle typu žadatele 

 

Poznámka: U daného typu žadatele jsou počty projektů podaných v letech 2007-2011 a jejich průměrná délka 
administrace. 
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V tomto programu docházelo ke snižování lhůt u jednotlivých typů žadatelů. 

Graf 63: Vývoj doby administrace PŽ v čase v ROP JZ dle typu žadatele 

 

Poznámka: Tam, kde je v grafu uveden typ žadatele, ale pro některý rok sloupec neobsahuje žádné hodnoty, 
nepodal daný žadatel v tomto roce žádný projekt.  

 

3.7.7 ROP SČ 

V ČASE 

Délka administrace se u programu výrazně snížila, maximum bylo dosaženo v roce 2009 (rok 2007 – 
program byl teprve v počátku a předloženo bylo minimum projektů; rok 2011 není srovnatelný – 
nejsou započteny projekty, jejichž administrace přesahuje do dalších let). Nejvíce projektů bylo 
přitom předloženo v roce 2008.  

Graf 64: Průměrná délka administrace PŽ a počet podaných projektů za roky 2007-11 za ROP SČ  
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Poznámka: V daném roce jsou zahrnuty projekty předložené v tomto roce a průměrná doba jejich administrace. 

DLE PRIORITNÍCH OS 

Délka administrace PŽ překročila stanovenou lhůtu u prioritních os 1, 2 a 3. Nejdelší byla průměrná 
délka administrace u:  

1. oblasti podpory 2.1 (351 dnů) – podnikatelská infrastruktura a služby cestovního 
ruchu (minimum projektů) 

2. oblasti podpory 2.2 (316 dnů) – veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu 

3. oblasti podpory 3.1 a 1.2 (303 resp. 304 dnů) – rozvoj regionálních center a 
udržitelné formy veřejné dopravy 

Nejkratší byla průměrná délka administrace u projektů oblasti podpory 1.1 (regionální dopravní 
infrastruktura, 185 dní), kde ale administrace nesplňovala stanovené lhůty (171 dnů). 

Graf 65: Průměrná délka administrace PŽ za jednotlivé prioritní osy ROP SČ 

 

Poznámka: V dané PO jsou zahrnuty projekty do ní předložené v letech 2007-2011 a průměrná doba jejich 
administrace. 
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Graf 66: Průměrná délka vyřízení PŽ za jednotlivé oblasti podpory ROP SČ 

 

Poznámka: V dané OP jsou zahrnuty projekty do ní předložené v letech 2007-2011 a průměrná doba jejich 
administrace. Zpracovány jsou pouze OP, u nichž index doby administrace (stav P4-P1/lhůta) přesáhl hodnotu 
1,2.  

DLE TYPU ŽADATELE 

Délky administrace PŽ i z pohledu typu žadatele překročily stanovenou lhůtu u všech žadatelů. 
Nejdelší byla průměrná délka administrace u žadatelů typu:  

1. Komory, profesní a zájmová sdružení (439 dnů) 

2. Neziskový sektor (393 dnů) 

3. Podnikatelské subjekty (314 dnů) 

Nejkratší byla průměrná délka administrace u žadatele typu Kraje (186 dnů), kde však také nebyla 
splněna nastavená lhůta. 

Graf 67: Lhůty administrace PŽ v ROP SČ dle typu žadatele 
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Poznámka: U daného typu žadatele jsou počty projektů podaných v letech 2007-2011 a jejich průměrná délka 
administrace. 

Graf 68: Vývoj doby administrace PŽ v čase v ROP SČ dle typu žadatele 

 

Poznámka:Tam, kde je v grafu uveden typ žadatele, ale pro některý rok sloupec neobsahuje žádné hodnoty, 
nepodal daný žadatel v tomto roce žádný projekt.  

 

3.8 OP PK 

V ČASE 

Délka administrace se u programu snížila, maximum bylo dosaženo v roce 2010 (rok 2007 – program 
byl teprve v počátku a předloženo bylo minimum projektů; rok 2011 není srovnatelný – nejsou 
započteny projekty, jejichž administrace přesahuje do dalších let). Nejvíce projektů bylo přitom 
předloženo v roce 2006. Program má spíše kratší lhůty ve srovnání s jinými OP (ROPy). 



 

50 

 

Graf 69: Průměrná délka administrace PŽ a počet podaných projektů za roky 2007-11 za OP PK  

 

Poznámka: V daném roce jsou zahrnuty projekty předložené v tomto roce a průměrná doba jejich administrace. 

DLE PRIORITNÍCH OS 

Délka administrace PŽ překročila stanovenou lhůtu u prioritních os 2 a 3.  Nejdelší byla průměrná 
délka administrace u:  

1. oblasti podpory 3.1 (248 dnů) – rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi 
základnou výzkumu a vývoje a praxí (náročnější projekty) 

2. oblast podpory 2.1 (237 dnů) – revitalizace a ochrana území 

Nejkratší byla průměrná délka administrace u oblasti podpory 2.2 (úsporné a udržitelné využívání 
energií a přírodních zdrojů, 160 dnů), kde byla dodržena stanovená lhůta (171 dnů). 

Graf 70: Průměrná délka administrace PŽ za jednotlivé prioritní osy OP PK 

 

Poznámka: V dané PO jsou zahrnuty projekty do ní předložené v letech 2007-2011 a průměrná doba jejich 
administrace. 
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Graf 71: Průměrná délka vyřízení PŽ za jednotlivé oblasti podpory OP PK  

 

Poznámka: V dané OP jsou zahrnuty projekty do ní předložené v letech 2007-2011 a průměrná doba jejich 
administrace. Zpracovány jsou pouze OP, u nichž index doby administrace (stav P4-P1/lhůta) přesáhl hodnotu 
1,2.  

DLE TYPU ŽADATELE 

Délka administrace PŽ překročila stanovenou lhůtu u většiny žadatelů, avšak u 2 typů žadatelů se 
podařilo lhůtu dodržet.  Nejdelší byla průměrná délka administrace u žadatelů typu:  

1. Vzdělávací a výzkumné instituce (250 dnů) 

2. Ostatní (248 dnů) 

Nejkratší byla průměrná délka administrace u žadatele typu: 

1. Podnikatelské subjekty (183 dní), kde byla dodržena stanovená lhůta 

2. Neziskový sektor (193 dní), kde byla také těsně dodržena stanovená lhůta 

Graf 72: Lhůty administrace PŽ v OP PK dle typu žadatele 

 

Poznámka: U daného typu žadatele jsou počty projektů podaných v letech 2007-2011 a jejich průměrná délka 
administrace. 
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Graf 73: Vývoj doby administrace PŽ v čase v OP PK dle typu žadatele 

 

Poznámka:Tam, kde je v grafu uveden typ žadatele, ale pro některý rok sloupec neobsahuje žádné hodnoty, 
nepodal daný žadatel v tomto roce žádný projekt.  

 

 

 

 

3.9 OP PA 

V ČASE 

Délka administrace se u programu výrazně zvýšila, maximum bylo dosaženo v roce 2008 (rok 2007 – 
program byl teprve v počátku a předloženo bylo minimum projektů; rok 2011 není srovnatelný – 
výzvy byly teprve v hodnocení). Nejvíce projektů bylo přitom předloženo v roce 2008. Lhůty se 
snižoval, jak docházelo ke zvyšování zkušeností ŘO i hodnotitelů. 
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Graf 74: Průměrná délka administrace PŽ a počet podaných projektů za roky 2007-11 za OP A  

 

Poznámka: V daném roce jsou zahrnuty projekty předložené v tomto roce a průměrná doba jejich administrace. 

DLE PRIORITNÍCH OS 

Délka administrace PŽ překročila stanovenou lhůtu u obou prioritních os.  Nejdelší byla průměrná 
délka administrace u oblasti podpory 2.1 (252 dnů) – podpora vstupu na trh práce. Nejkratší byla 
průměrná délka administrace u oblasti podpory 1.1 (238 dnů) – podpora rozvoje znalostní 
ekonomiky. 

Graf 75: Průměrná délka administrace PŽ za jednotlivé prioritní osy OP PA 

 

Poznámka: V dané PO jsou zahrnuty projekty do ní předložené v letech 2007-2011 a průměrná doba jejich 
administrace. 
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Graf 76: Průměrná délka vyřízení PŽ za jednotlivé oblasti podpory OP PA  

 

Poznámka: V dané PO jsou zahrnuty projekty do ní předložené v letech 2007-2011 a průměrná doba jejich 
administrace. 

DLE TYPU ŽADATELE 

Délka administrace PŽ překročila stanovenou lhůtu u většiny žadatelů, avšak u 1 typů žadatele se 
podařilo lhůtu dodržet. Nejdelší byla průměrná délka administrace u žadatelů typu Stát a jeho 
instituce a organizace (300 dnů) a Obce (298 dnů). Nejkratší byla průměrná délka administrace u 
žadatele typu  Vzdělávací a výzkumné instituce (228 dní), kde byla dodržena stanovená lhůta a 
Neuvedeno (238 dní), kde už však stanovená lhůta dodržena nebyla. 

Graf 77: Lhůty administrace PŽ v OP PA dle typu žadatele 

 

Poznámka: U daného typu žadatele jsou počty projektů podaných v letech 2007-2011 a jejich průměrná délka 
administrace. 
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Graf 78: Vývoj doby administrace PŽ v čase v OP PA dle typu žadatele 

 

Poznámka:Tam, kde je v grafu uveden typ žadatele, ale pro některý rok sloupec neobsahuje žádné hodnoty, 
nepodal daný žadatel v tomto roce žádný projekt.  

3.10 OP ČR - POL 

V ČASE 

Délka administrace se u programu mírně snížila, maximum bylo dosaženo v roce 2008 (rok 2007 – 
program byl teprve v počátku a předloženo bylo minimum projektů; rok 2011 není srovnatelný – 
nejsou započteny projekty, jejichž administrace přesahuje do dalších let). Nejvíce projektů bylo 
přitom předloženo v roce 2009. Lhůty má program celkově krítké. 

Graf 79: Průměrná délka administrace PŽ a počet podaných projektů za roky 2007-11 za OP ČR-POL  

 

Poznámka: V daném roce jsou zahrnuty projekty předložené v tomto roce a průměrná doba jejich administrace. 
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Graf 80: Průměrná délka administrace PŽ za jednotlivé prioritní osy OP ČR-POL 

 

Poznámka: V dané PO jsou zahrnuty projekty do ní předložené v letech 2007-2011 a průměrná doba jejich 
administrace. Lhůta administrace projektových žádostí není uvedena, neboť daný OP ji měl odvozenu od více 
faktorů variabilních v čase či např. v rámci konkrétní výzvy.  

 

Graf 81: Lhůty administrace PŽ v OP ČR-POL DLE TYPU ŽADATELE 

 

Poznámka: U daného typu žadatele jsou počty projektů podaných v letech 2007-2011 a jejich průměrná délka 
administrace. 
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Graf 82: Vývoj doby administrace PŽ v čase v OP ČR-POL dle typu žadatele 

 

Poznámka:Tam, kde je v grafu uveden typ žadatele, ale pro některý rok sloupec neobsahuje žádné hodnoty, 
nepodal daný žadatel v tomto roce žádný projekt.  

  



 

4 SHRNUTÍ VÝSTUPŮ Z
V OBDOBÍ 2007-11 

(pozn. u délky administrace žádostí o platbu byla vždy 

P1-AN. Počítání lhůt po jejich přerušení se však liší u jednotlivých OP, někde lhůty pokračují, jinde 

dochází k novému načítání – od nuly).

4.1 Srovnání mezi operačními programy za období 2007

4.1.1 Srovnání operačními p

Ve vyjádření průměrného počtu dnů administrace Žo

1. ROP JZ -  120 dnů

2. IOP - 100 dnů  

3. ROV JV - 77 dnů 

U ostatních programů byla průměrná délka kratší než 

Oproti tomu nejkratší délka administrace

1. OP PA  - 3 dny  

2. OP D – 5 dnů  

3. OP VK – 31 dnů  

4. ROP SM – 33 dnů

U ostatních programů se tato doba pohybovala v

Graf 83: Čistá průměrná délka vyřízení ŽoP za jednotlivé operační programy v letech 2007

 

SHRNUTÍ VÝSTUPŮ Z ANALÝZY DÉLKY ADMINI
 

u délky administrace žádostí o platbu byla vždy posuzována průměrná čistá

. Počítání lhůt po jejich přerušení se však liší u jednotlivých OP, někde lhůty pokračují, jinde 

od nuly). 

Srovnání mezi operačními programy za období 2007-11

operačními programy 

Ve vyjádření průměrného počtu dnů administrace ŽoP byla nejdelší délka zjištěna

120 dnů 

  

U ostatních programů byla průměrná délka kratší než 70 dní. 

nejkratší délka administrace byla zjištěna u: 

 

 

33 dnů 

U ostatních programů se tato doba pohybovala v intervalu od 41 do 70 dnů  

: Čistá průměrná délka vyřízení ŽoP za jednotlivé operační programy v letech 2007
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ANALÝZY DÉLKY ADMINISTRACE ŽOP 

čistá délka vyřízení – P2-

. Počítání lhůt po jejich přerušení se však liší u jednotlivých OP, někde lhůty pokračují, jinde 

11 

délka zjištěna u: 

: Čistá průměrná délka vyřízení ŽoP za jednotlivé operační programy v letech 2007-2011 

 



 

Graf 84: Četnostní rozložení projektů dle délky vyřízení ŽoP

Graf 85: Četnostní rozložení projektů dle délky ŽoP ve stavu AN

Při pohledu na délku administrace žádostí o platbu (dále jen ŽoP) z

programů a celého období 2007

vyřízení/stanovená lhůta) zjištěna 

1. ROP JZ - trojnásobek

2. IOP – 2,5 násobek

3. ROP JV – dvojnásobek

Četnostní rozložení projektů dle délky vyřízení ŽoP 

Četnostní rozložení projektů dle délky ŽoP ve stavu AN 

Při pohledu na délku administrace žádostí o platbu (dále jen ŽoP) z pohledu ce

programů a celého období 2007-11 byla indexovým vyjádřením (průměrná čistá délka 

vyřízení/stanovená lhůta) zjištěna nejdelší doba administrace v: 

trojnásobek 

2,5 násobek  

dvojnásobek 
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pohledu celých operačních 

11 byla indexovým vyjádřením (průměrná čistá délka 



 

Graf 86: Index délky trvání a lhůty administrace ŽoP

4.1.2 Srovnání dle typu příjemce

Z pohledu typu příjemce bylo v tomto 

kategorie Ostatní (11 115), obcím (9

administrace ŽoP byla nejdelší u

1. krajů - 79 dnů 

2. obcí - 67 dnů 

ndex délky trvání a lhůty administrace ŽoP 

Srovnání dle typu příjemce 

tomto období nejvíce ŽoP administrováno příjemců

115), obcím (9 835) a podnikatelským subjektům (8 151)

byla nejdelší u: 
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příjemcům zařazeným do 

151). Průměrná délka 



 

U ostatních subjektů byla tato doba průměrně nižší než 60 dní.

Graf 87: Délka administrace ŽoP dle typu příjemce

 

Graf 88: Délka administrace ŽoP a počty podaných žádostí dle příjemců za roky 2007

Poznámka: U každého typu příjemce byly započteny počty podaných ŽoP za celé NSRR v

průměrná délka administrace ŽoP za daného příjemce za celé NSRR (průměr operačních programů)

U ostatních subjektů byla tato doba průměrně nižší než 60 dní. 

dle typu příjemce 

ŽoP a počty podaných žádostí dle příjemců za roky 2007-2011

Poznámka: U každého typu příjemce byly započteny počty podaných ŽoP za celé NSRR v

průměrná délka administrace ŽoP za daného příjemce za celé NSRR (průměr operačních programů)
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2011 

 

Poznámka: U každého typu příjemce byly započteny počty podaných ŽoP za celé NSRR v letech 2007-2011 a 

průměrná délka administrace ŽoP za daného příjemce za celé NSRR (průměr operačních programů). 
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4.2 Srovnání délky administrace ŽoP za jednotlivé operační programy, 
prioritní osy a oblasti podpory 

Pozn. komentovány pouze operační programy, u nichž průměrná délka administrace ŽoP některé 

z prioritních os dosáhla hodnoty indexu (skutečná délka trvání/stanovená lhůta) vyšší než 1,0. 

4.2.1 OP LZZ 

DLE DÉLKY LHŮT 

Graf 89: Četnostní rozložení projektů OPLZZ dle délky administrace ŽoP 

 

DLE PRIORITNÍCH OS 

Délka administrace ŽoP překročila stanovenou lhůtu u většiny prioritních os, kromě PO 3. Nejdelší 
byla průměrná délka administrace u:  

1. oblasti podpory 4.1 (83 dnů) - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti 
veřejné správy 

2. oblasti podpory 1.1 (75 dnů) - Zvýšení adaptability zaměstnanců a 
konkurenceschopnosti podniků 

3. oblastí podpory 1.2 a 5.1 (téměř shodně 62 dnů) - Zvýšení adaptability zaměstnanců 
restrukturalizovaných podniků a Mezinárodní spolupráce 

Nejkratší byla průměrná délka administrace u: 

4. oblastí podpory 3.1 a 3.2, kde nedosahovala stanovené lhůty (prům. 27 resp. 22 dnů) 
- Podpora sociální integrace a sociálních služeb a Podpora sociální integrace 
příslušníků romských lokalit 
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Graf 90: Čistá průměrná délka administrace ŽoP za jednotlivé oblasti podpory OP LZZ 

 

DLE TYPU PŘÍJEMCE 

Délka administrace ŽoP překročila stanovenou lhůtu u většiny příjemců. Nejdelší byla průměrná délka 
administrace u příjemců typu:  

1. Stát a jeho instituce a organizace (79 dnů) 

2. Komory, profesní a zájmová sdružení (68 dnů) 

3. Obce (64 dnů) 

Nejkratší byla průměrná délka administrace u příjemců typu: 

4. Ostatní (38 dnů) 

Graf 91: Délky administrace ŽoP v OP LZZ dle typu příjemce 
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4.2.2 OP VaVpI 

DLE DÉLKY LHŮT 

Graf 92: Četnostní rozložení projektů OP VaVpI dle délky administrace ŽoP 

 

 

DLE PRIORITNÍCH OS 

Délka administrace ŽoP překročila stanovenou lhůtu u všech prioritních os. V oblasti podpory 3.1 
ještě nedošlo ke schválení projektů. Průměrná délka administrace jednotlivých prioritních os se velmi 
nelišila. Nejdelší byla průměrná délka administrace u:  

1. oblasti podpory 2.1 (52 dnů) – regionální VaV centra 

2. oblasti podpory 4.1 (49 dnů) – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách 
spojenou s výzkumem 

Graf 93: Čistá průměrná délka administrace ŽoP za jednotlivé oblasti podpory OP VaVpI 

 

Poznámka: Průměrná délka administrace ŽoP a počet podaných ŽoP pro oblasti podpory, u nichž došlo v rámci 
administrace ŽoP k překročení stanovené lhůty. 

DLE TYPU PŘÍJEMCE 
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Délka administrace ŽoP překročila stanovenou lhůtu u většiny příjemců. Nejdelší byla průměrná délka 
administrace u příjemců typu:  

1. Stát a jeho instituce a organizace (135 dnů) 

2. Vzdělávací a výzkumné instituce a podnikatelské subjekty (shodně 47 dnů) 

3. délka administrace překročila lhůtu také u příjemců nezařazených pod jednotlivé 
typy 

Nejkratší byla průměrná délka administrace u příjemce typu Ostatní (20 dnů). 

Graf 94: Délky administrace ŽoP v OP VaVpI dle typu příjemce 

 

4.2.3 IOP 

DLE DÉLKY LHŮT 

Graf 95: Četnostní rozložení projektů IOP dle délky administrace ŽoP 

 

 

DLE PRIORITNÍCH OS 

Délka administrace ŽoP překročila stanovenou lhůtu u všech prioritních os. Nejdelší byla průměrná 
délka administrace u:  
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1. oblasti podpory 4.1 (124 dnů) - Národní podpora cestovního ruchu 

2. oblasti podpory 2.1 (114 dnů) - Zavádění ICT v územní veřejné správě 

3. oblasti podpory 3.4 (93 dnů) - Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik   

Nejkratší byla průměrná délka administrace u oblasti podpory 5.1, kde nedosahovala stanovené lhůty 
(průměrně 30 dnů) - Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví. 

Graf 96: Čistá průměrná délka administrace ŽoP za jednotlivé oblasti podpory IOP 

 

Poznámka: Průměrná délka administrace ŽoP a počet podaných ŽoP pro oblasti podpory, u nichž došlo v rámci 
administrace ŽoP k překročení stanovené lhůty. 

DLE TYPU PŘÍJEMCE 

Délka administrace ŽoP překročila stanovenou lhůtu u všech příjemců. Nejdelší byla průměrná délka 
administrace u příjemců typu:  

1. Stát a jeho instituce a organizace (111 dnů) 

2. Obce (78 dnů) 

3. Ostatní (77 dnů) 

Nejkratší byla průměrná délka administrace u příjemce typu: 

1. Neziskový sektor, kde ale také přesahovala stanovenou lhůtu (45 dnů) 
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Graf 97: Délky administrace ŽoP v IOP dle typu příjemce 

 

4.2.4 OP VK 

DLE DÉLKY LHŮT 

Graf 98: Četnostní rozložení projektů OP VK dle délky vyřízení ŽoP 

 

 

DLE PRIORITNÍCH OS 

Délka administrace ŽoP překročila stanovenou lhůtu u prioritních os 2 a 4.  Nejdelší byla průměrná 
délka administrace u:  

1. oblasti podpory 1.2 (65 dnů) – Rovné příležitosti dětí  a  žáků,  včetně  dětí  a  žáků  se 
speciálními vzdělávacími potřebami 

2. oblasti podpory 2.1 (63 dnů) – Vyšší odborné vzdělávání 

3. oblasti podpory 2.2 (59 dnů) – Vysokoškolské vzdělávání 

Nejkratší byla průměrná délka administrace u: 

4. oblasti podpory 1.4 (Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách), kde 
nedosahovala stanovené lhůty (5 dnů) 
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5. oblasti podpory 3.2 (Podpora nabídky dalšího vzdělávání), kde nedosahovala 
stanovené lhůty (10 dnů). 

Graf 99: Čistá průměrná délka administrace ŽoP za jednotlivé oblasti podpory OP VK 

 

Poznámka: Průměrná délka administrace ŽoP a počet podaných ŽoP pro oblasti podpory, u nichž došlo v rámci 
administrace ŽoP k překročení stanovené lhůty. 

DLE TYPU PŘÍJEMCE 

Délka administrace ŽoP překročila stanovenou lhůtu pouze u 3 typů příjemců. Nejdelší byla průměrná 
délka administrace u příjemců typu:  

1. Kraje (90 dnů) 

2. Stát a jeho instituce a organizace (54 dnů) 

3. Vzdělávací a výzkumné instituce (47 dnů) 

U ostatních příjemců nedosahovala průměrná délka administrace stanovené lhůty. Nejkratší byla 
průměrná délka administrace u příjemce typu Neziskový sektor (29 dnů). 
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Graf 100: Délky administrace ŽoP v OP VK dle typu příjemce 

 

4.3 Regionální operační programy 

4.3.1 ROP SZ 

DLE DÉLKY LHŮT 

Graf 101: Četnostní rozložení projektů ROP SZ dle délky administrace ŽoP 

 

 

DLE PRIORITNÍCH OS 

Délka administrace ŽoP překročila stanovenou lhůtu u všech prioritních os. Nejdelší byla průměrná 
délka administrace u:  

1. oblasti podpory 1.3 (95 dnů) - Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů 

2. oblastí podpory 1.1 a 3.2 (shodně 93 dnů) - Podpora rozvojových pólů regionu a 
Rozvoj dopravní obslužnosti regionu 

Nejkratší byla průměrná délka administrace u oblasti podpory 4.2 (59 dnů) – Zlepšování kvality a 
nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení a oblasti podpory 2.1 (62 dnů) - Budování kapacity pro 
místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti. 
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Graf 102: Čistá průměrná délka administrace ŽoP za jednotlivé oblasti podpory ROP SZ 

 

Poznámka: Průměrná délka administrace ŽoP a počet podaných ŽoP pro oblasti podpory, u nichž došlo v rámci 
administrace ŽoP k překročení stanovené lhůty. 

DLE TYPU PŘÍJEMCE 

Délka administrace ŽoP překročila stanovenou lhůtu u všech typů příjemců.  Nejdelší byla průměrná 
délka administrace u příjemců typu:  

1. Ostatní (76 dnů) 

2. Podnikatelské subjekty (73 dnů) 

3. Neziskový sektor (68 dnů) 

Nejkratší byla průměrná délka administrace u obcí, (62 dnů). 

Graf 103: Délky administrace ŽoP v ROP SZ dle typu příjemce 
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4.3.2 ROP MS 

DLE DÉLKY LHŮT 

Graf 104: Četnostní rozložení projektů ROP MS dle délky administrace ŽoP 

 

 

DLE PRIORITNÍCH OS 

Délka administrace ŽoP překročila stanovenou lhůtu pouze u prioritních os 2 a 4. Nejdelší byla 
průměrná délka administrace u:  

1. oblasti podpory 2.4 (60 dnů) - Marketing regionu 

2. oblasti podpory 2.1 (49 dnů) - Infrastruktura veřejných služeb 

Graf 105: Čistá průměrná délka administrace ŽoP za jednotlivé oblasti podpory ROP MS 

 

Poznámka: Průměrná délka administrace ŽoP a počet podaných ŽoP pro oblasti podpory, u nichž došlo v rámci 
administrace ŽoP k překročení stanovené lhůty. 

DLE TYPU PŘÍJEMCE 

Délka administrace ŽoP překročila stanovenou lhůtu u většiny příjemců. Nejdelší byla průměrná délka 
administrace u příjemců typu: 

1. Vzdělávací a výzkumné instituce (70 dnů) 
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2. Obce (59 dnů) 

3. Stát a jeho instituce a organizace (49 dnů) 

Nejkratší byla průměrná délka administrace u příjemce typu Komory, profesní a zájmová sdružení (30 
dnů). 

Graf 106: Délky administrace ŽoP v ROP MS dle typu příjemce 

 

4.3.3 ROP JV 

DLE DÉLKY LHŮT 

Graf 107: Četnostní rozložení projektů ROP JV dle délky administrace ŽoP 

 

 

DLE PRIORITNÍCH OS 

Délka administrace ŽoP překročila stanovenou lhůtu u všech prioritních os. Nejdelší byla průměrná 
délka administrace u:  

1. oblasti podpory 1.2 (103 dnů) – Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy 

2. oblasti podpory 1.1 (93 dnů) – Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 

3. oblasti podpory 2.2 (86 dnů) 

Nejkratší byla průměrná délka administrace u oblasti podpory 1.3 (Obnova vozového parku drážních 
vozidel hromadné přepravy osob), kde nedosahovala stanovené lhůty (38 dnů). 
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Graf 108: Čistá průměrná délka administrace ŽoP za jednotlivé oblasti podpory ROP JV 

 

Poznámka: Průměrná délka administrace ŽoP a počet podaných ŽoP pro oblasti podpory, u nichž došlo v rámci 
administrace ŽoP k překročení stanovené lhůty. 

 

DLE TYPU PŘÍJEMCE 

Délka administrace ŽoP překročila stanovenou lhůtu všech příjemců. Nejdelší byla průměrná délka 
administrace u příjemců typu:  

1. Komory, profesní a zájmová sdružení (111 dnů) 

2. Ostatní (85 dnů) 

3. Stát a jeho instituce a organizace (81 dnů) 

Nejkratší byla průměrná délka administrace u příjemce typu Podnikatelské subjekty (60 dnů). 

Graf 109: Délky administrace ŽoP v ROP JV dle typu příjemce 
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4.3.4 ROP SM 

DLE DÉLKY LHŮT 

Graf 110: Četnostní rozložení projektů ROP SM dle délky administrace ŽoP 

 

Graf 111: Četnostní rozložení projektů ROP SM dle délky administrace ŽoP 

 

 

 

DLE PRIORITNÍCH OS 

Délka administrace ŽoP nepřekročila stanovenou lhůtu u žádné z prioritních os. Nejdelší byla 
průměrná délka administrace u prioritní osy 1 (39 dnů) – Doprava. Nejkratší byla průměrná délka 
administrace u prioritní osy 2 – Integrovaný rozvoj a obnova regionu. 

Graf 112: Čistá průměrná délka administrace ŽoP za jednotlivé prioritní osy ROP SM 

 

Poznámka: Průměrná délka administrace ŽoP a počet podaných ŽoP na úrovni PO. Vzhledem k tomu, že v rámci 
žádné PO nedošlo k překročení stanovené lhůty pro administraci ŽoP, není dále rozpracováno do úrovně oblastí 
podpor. 

DLE TYPU PŘÍJEMCE 

Délka administrace ŽoP překročila stanovenou lhůtu u 4 ze 6 příjemců, kteří v rámci ROP SM podali 
svůj projekt.  Nejdelší byla průměrná délka administrace u příjemců typu:  

1. Kraje (48 dnů) 
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2. Neziskový sektor (43 dnů) 

3. Obce a podnikatelské subjekty (oba 42 dnů) 

Nejkratší byla průměrná délka administrace u příjemce typu Ostatní (35 dnů). 

Graf 113: Délky administrace ŽoP v ROP SM dle typu příjemce 

 

 

 

4.3.5 ROP SV 

DLE DÉLKY LHŮT 

Graf 114: Četnostní rozložení projektů ROP SV dle délky administrace ŽoP 

 

 

DLE PRIORITNÍCH OS 

Délka administrace ŽoP překročila stanovenou lhůtu u všech prioritních os. Nejdelší byla průměrná 
délka administrace u:  

1. oblasti podpory 1.3 (113 dnů) - Rozvoj veřejných mezinárodních letišť 
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2. oblasti podpory 2.1 a 4.2 (shodně 73 dnů) - Rozvoj regionálních center a podpora 
rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními 
vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu 

Nejkratší byla průměrná délka administrace u oblasti podpory 1.1 (45 dnů) – Rozvoj regionální silniční 
dopravní infrastruktury. 

Graf 115: Čistá průměrná délka administrace ŽoP za jednotlivé oblasti podpory ROP SV 

 

Poznámka: Průměrná délka administrace ŽoP a počet podaných ŽoP pro oblasti podpory, u nichž došlo v rámci 
administrace ŽoP k překročení stanovené lhůty. 

 

DLE TYPU PŘÍJEMCE 

Délka administrace ŽoP překročila stanovenou lhůtu u všech příjemců.  Nejdelší byla průměrná délka 
administrace u příjemců typu:  

1. Ostatní (76 dnů) 

2. Podnikatelské subjekty (73 dnů) 

3. Neziskový sektor (68 dnů) 

Nejkratší byla průměrná délka administrace u příjemce typu kde nebyl uveden typ příjemce (42 dnů). 
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Graf 116: Délky administrace ŽoP v ROP SV dle typu příjemce 

 

 

4.3.6 ROP JZ 

DLE DÉLKY LHŮT 

Graf 117: Četnostní rozložení projektů ROP JZ dle délky administrace ŽoP 

 

 

DLE PRIORITNÍCH OS 

Délka administrace ŽoP překročila stanovenou lhůtu u všech prioritních os.  Nejdelší byla průměrná 
délka administrace u:  

1. oblasti podpory 3.3 (223 dnů) - rozvoj služeb cestovního ruchu,  marketingu a 
produktů cestovního ruchu 

2. oblasti podpory 1.3 (211 dnů) - modernizace vozového parku veřejné dopravy 

3. oblasti podpory 3.2 a 1.2 (136 resp. 136 dnů) - revitalizace  památek  a  využití  
kulturního  dědictví  v rozvoji cestovního ruchu a rozvoj infrastruktury pro veřejnou 
dopravu 

Nejkratší byla průměrná délka administrace u oblasti podpory 1.4 (rozvoj regionálních letišť), kde 
nedosahovala stanovené lhůty (16 dnů). 
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Graf 118: Čistá průměrná délka administrace ŽoP za jednotlivé oblasti podpory ROP JZ 

 

Poznámka: Průměrná délka administrace ŽoP a počet podaných ŽoP pro oblasti podpory, u nichž došlo v rámci 
administrace ŽoP k překročení stanovené lhůty. 

 

DLE TYPU PŘÍJEMCE 

Délka administrace ŽoP překročila stanovenou lhůtu u všech příjemců.  Nejdelší byla průměrná délka 
administrace u příjemců typu:  

1. Ostatní (229 dnů) 

2. Kraje (205 dnů) 

3. Obce (163 dnů) 

Nejkratší byla průměrná délka administrace u příjemce typu Neziskový sektor (91 dnů). 

Graf 119: Délky administrace ŽoP v ROP JZ dle typu příjemce 
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4.3.7 ROP SČ 

DLE DÉLKY LHŮT 

Graf 120: Četnostní rozložení projektů ROP SČ dle délky administrace ŽoP 

 

 

DLE PRIORITNÍCH OS 

Délka administrace ŽoP překročila stanovenou lhůtu u prioritních os 2 a 3. Nejdelší byla průměrná 
délka administrace u:  

1. oblasti podpory 3.1 (75 dnů) – Rozvoj regionálních center 

2. oblasti podpory 3.2 (67 dnů) – Rozvoj měst 

3. oblasti podpory 3.3 (58 dnů) – Rozvoj venkova 

Nejkratší byla průměrná délka administrace u oblasti podpory 2.1 (Podnikatelská infrastruktura a 
služby cestovního ruchu), kde nedosahovala stanovené lhůty (32 dnů). 

Graf 121: Čistá průměrná délka administrace ŽoP za jednotlivé oblasti podpory ROP SČ 

 

Poznámka: Průměrná délka administrace ŽoP a počet podaných ŽoP pro oblasti podpory, u nichž došlo v rámci 
administrace ŽoP k překročení stanovené lhůty. 

DLE TYPU PŘÍJEMCE 
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Délka administrace ŽoP překročila stanovenou lhůtu u všech příjemců.  Nejdelší byla průměrná délka 
administrace u příjemců typu:  

1. Ostatní (76 dnů) 

2. Podnikatelské subjekty (63 dnů) 

3. Kraje (53 dnů) 

Nejkratší byla průměrná délka administrace u příjemce typu Obce (43 dnů). 

Graf 122: Délky administrace ŽoP v ROP SČ dle typu příjemce 

 

4.3.8 OP PK 

DLE DÉLKY LHŮT 

Graf 123: Četnostní rozložení projektů OPPK dle délky administrace ŽoP 

 

 

DLE PRIORITNÍCH OS 

Délka administrace ŽoP překročila stanovenou lhůtu u prioritní osy 1 a 2. Nejdelší byla průměrná 
délka administrace u 

1. oblasti podpory 1.1 (119 dnů) – Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné 
dopravy 
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2. oblast podpory 2.2 (81 dnů) - Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních 
zdrojů 

Nejkratší byla průměrná délka administrace u oblasti podpory 2.1 (56 dnů) - Revitalizace a ochrana 
území.  

Graf 124: Čistá průměrná délka administrace ŽoP za jednotlivé oblasti podpory OP PK  

 

Poznámka: Průměrná délka administrace ŽoP a počet podaných ŽoP pro oblasti podpory, u nichž došlo v rámci 
administrace ŽoP k překročení stanovené lhůty. 

 

DLE TYPU PŘÍJEMCE 

Délka administrace ŽoP překročila stanovenou lhůtu u všech příjemců.  Nejdelší byla průměrná délka 
administrace u příjemců typu:  

1. Podnikatelské subjekty (101 dnů) 

2. Obce (80 dnů) 

Nejkratší byla průměrná délka administrace u příjemce typu Ostatní, kde nedosahovala stanovené 
lhůty (24 dnů). 
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Graf 125: Délky administrace ŽoP v OP PK dle typu příjemce 

 

4.3.9 OP ČR-POL 

DLE DÉLKY LHŮT 

Graf 126: Četnostní rozložení projektů OP ČR-POL dle délky administrace ŽoP 

 

 

DLE PRIORITNÍCH OS 

Délka administrace ŽoP překročila stanovenou lhůtu pouze u prioritní osy 3. Nejdelší byla průměrná 
délka administrace u oblasti podpory 3.3 (129 dnů) - Fond mikroprojektů. Nejkratší byla průměrná 
délka administrace u oblasti podpory 3.1 (45 dnů) - Územní spolupráce veřejných institucí. 
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Graf 127: Čistá průměrná délka administrace ŽoP za jednotlivé oblasti podpory OP ČR-POL  

 

Poznámka: Průměrná délka administrace ŽoP a počet podaných ŽoP pro oblasti podpory, u nichž došlo v rámci 
administrace ŽoP k překročení stanovené lhůty. 

DLE TYPU PŘÍJEMCE 

Délka administrace ŽoP překročila stanovenou lhůtu u všech příjemců.  Nejdelší byla průměrná délka 
administrace u příjemců typu:  

1. Podnikatelské subjekty (116 dnů) 

2. Kraje (101 dnů) 

Nejkratší byla průměrná délka administrace u příjemce typu Stát a jeho instituce a organizace (49 
dnů). 

Graf 128: Délky administrace ŽoP v OP ČR-POL dle typu příjemce 

 

 


