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Vnější příležitosti – evropské dotace 2014 - 2020

Alokace pro ČR na období 2007-2013 činí 26,7 mld. EUR, alokace pro příští období
2014-2020 se předpokládá jen o něco nižší.
Podpora EU pro cíl soudržnosti (do regionů ČR mimo Prahu):
v období 2007-2013 činí :
3,6 % HDP ČR
pro období 2014-2020 navrženo: 2,5 % HDP ČR
Distribuce bude více koncentrovaná a cílená, jak v sektorech, tak v regionech, důraz
kladen na integritu. Ve větší míře bude pomoc poskytnuta formou zvýhodněných úvěrů
(podnikatelům výhradně touto formou), ve druhé polovině období se uvažuje o této formě i
v regionech (zvyknout si na období bez dotace). Dnes je 80 % nových investic dotováno
z EU.

a. Návrh nových nařízení pro politiku soudržnosti EU
2014-2020
Zdroj: Doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D., katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
(11/2011)
Hlavní změny:
- silná vazba na Agendu 2020 (inovace, ŽP a sociální soudržnost) x tradiční zaměření
politiky soudržnosti (zejm. infrastruktura)
- tématická koncentrace
- měřitelnost výstupů projektů,
- DPH nebude uznatelným nákladem (snižuje míru spolufinancování EU)
Míra spolufinancování EU (uznatelných nákladů):
85 % v cíli konvergence (soudržnosti) = ČR bez Prahy
75 % v cíli územní evropské spolupráce (česko-polské,..)
50 % u vyspělých regionů typu Praha
Zjednodušení x zesložitění procesů?
- zjednodušení: příjmy generované projekty až od výše projektů 1 MEUR, jednorázová
dotace na projekt bez nutnosti vyúčtování až 100 tis. EUR, standardní jednotkové
náklady, kontrola projektů do 100 tis. EUR pouze 1 x, velkých projektů max.1 x ročně
- zesložitění: integrované plány, koordinace OP
Tématická koncentrace (u méně vyspělých regionů 50 % ERDF až u více vyspělých
typu Praha 80 % ERDF) na 3 témata:
- 1) R&I (výzkumná a inovační infrastruktura, klastry,..)
- 2) konkurenceschopnosti MSP (vznik novách firem, internacionalizace)
- 3) nízkouhlíková ekonomika (obnovitelné zdroje energie, úspory energie)
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Integrované přístupy:
- Joint action plán („malý OP v rámci OP – náročný na řízení)
- Podpora lokálního rozvoje - strategie pro městské či jiné regiony (hrazené z 1 či více
OP, založeno na MAS)
- Integrované investice do území (ITI), vyžadující integrovaný přístup z více než 1
prioritní osy nebo z více OP

b. Strategické směry rozvoje NUTS II Severovýchod
pro 2014-2020
Zdroj: RegioPartner s.r.o., návrh pro MMR 11/2011

Prioritní směr 1 – Konkurenceschopná ekonomika
Trvalý udržitelný a inteligentní ekonomický růst regionu soudržnosti SV postavený na
konkurenceschopném podnikatelském sektoru opírajícím se o pilíře znalostní ekonomiky
(inovace – vzdělávání – výzkum) a využívající kvalifikovanou a flexibilní pracovní sílu.
1.1. Ekonomická základna a podnikání
1.2. Cestovní ruch
1.3. Věda, výzkum a inovace
1.4. Vzdělávání

Prioritní směr 2 – Infrastruktura
Kvalitní dopravní, technická a environmentální infrastruktura jako předpoklad růstu
konkurenceschopnosti regionu a kvality života jeho obyvatel
2.1. Dopravní infrastruktura
2.2. Technická infrastruktura
2.3. Environmentální infrastruktura a životní prostředí

Prioritní směr 3 – Sociální prostředí a zdraví
Společnost poskytující dostatek sociálních jistot, podporující začleňování práceschopných
lidí na trh práce a disponující kvalitním a efektivním systémem sociálních služeb a péče o
zdraví obyvatelstva regionu.
3.1. Trh práce
3.2. Sociální služby
3.3. Zdravotní péče
Prioritní směr 4 – Udržitelný rozvoj území a občanská společnost
Vyvážený rozvoj regionu soudržnosti Severovýchod bez významných regionálních disparit
poskytující kvalitní životní podmínky svému obyvatelstvu
4.1. Veřejná správa
4.2. Občanská společnost a volnočasové aktivity
Charakteristická opatření prioritní oblasti
- Rozvoj a podpora volnočasových aktivit obyvatelstva
- Podpora poskytování kulturních služeb a využívání kulturních a sportovních zařízení
- Podpora rozvoje občanské společnosti, komunitního a kulturního života v obcích
- Posílení kulturní rozmanitosti a péče kulturně-historické dědictví regionu
- Podpora rozvoje občanské vybavenosti a služeb
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4.3. Rozvoj měst a obcí
Charakteristická opatření prioritní oblasti
- Rozvoj městských oblastí a aglomerací
- Zlepšování a rozvoj fyzického prostředí měst a obcí
- Vytváření podmínek pro rozvoj městských sídel jako pólů rozvoje
4.4. Rozvoj venkova a péče o krajinu
Charakteristická opatření prioritní oblasti
- Rozvoj venkovských oblastí a regenerace venkovských obcí
- Podpora funkcí zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství v péči o krajinu
- Systematická péče o krajinu, trvale udržitelné využívání krajinného a přírodního
potenciálu
- Posilování rozvojových příležitostí ve venkovských oblastech a problémových částech
regionu
- Podpora malého a středního podnikání na venkově, rozvoj zemědělské výroby a
lesnictví
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