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Abstrakt.  Přehled možností čerpání zdrojů  pro rozvoj knihoven ze Společného regionálního operačního 
programu. Příspěvek popisuje obecně rámec programu a vytipovává opatření vhodná pro financování projektů 
z oblasti knihovnictví. Stručně jsou zmíněny podmínky, které musí žadatel respektovat i kontaktní osoby 
z regionů, které mohou poskytnout aktuální informace.  

 
 
1./ Úvod 
 
     Sousloví „strukturální fondy“ je v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské 
unie používáno stále častěji. 
       Obecně je možno říci, že strukturální fondy jsou nástrojem Evropské unie k vyrovnávání 
rozdílů v úrovni rozvoje různých regionů. Strukturální fondy jsou také hlavním nástrojem 
evropské strukturální a regionální politiky, která se řeší zejména otázky spojené s regionálním 
rozvojem států. Na priority této politiky soudržnosti je vyčleněno téměř 30% rozpočtu 
Evropské unie. 
    
2./  Strukturální fondy v rámci Společného regionálního operačního programu  
        V současné době jsou pro podporu opatření regionální a strukturální politiky využívány 
následující Strukturální fondy EU: 
1. Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), 
2. Evropský sociální fond (ESF), 
3. Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EAGGF)  
4. Finanční nástroj pro orientaci rybářství (FIFG). 

      Pro potřeby Společného regionálního operačního programu  je možné se seznámit pouze 
s následujícími  dvěma fondy: 

       Evropský fond regionálního rozvoje - ERDF: 
       ERDF se zaměřuje na investice do výroby určené k vytváření nových nebo stávajících 
pracovních míst; investice do infrastruktury včetně transevropských sítí; investice do vzdělání 
a zdraví; rozvoj místního potenciálu: místní rozvoj a rozvoj malého a středního podnikání 
v problémových regionech; výzkum a rozvoj; investice zaměřené na životní prostředí. 

       Evropský sociální fond - ESF: 
       ESF se zaměřuje na integraci nezaměstnaných, zejména osob postižených dlouhodobou 
nezaměstnaností; integraci mladých lidí do pracovního procesu; integraci osob vyloučených z 
trhu práce; podporu stejných příležitostí na trhu práce; adaptaci pracovníků na průmyslové 



změny; stabilizaci a růst zaměstnanosti; posílení lidského potenciálu ve výzkumu, vědě 
a technologii; posílení systému vzdělávání a další kvalifikace.  

      Nezbytnou podmínkou pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a 
Fondu soudržnosti je zpracování příslušných programových dokumentů. Za tímto účelem byl 
českou republikou zpracován Národní rozvojový plán (NRP), který představuje komplexní 
národní rozvojovou strategii, která bude v ČR naplňována prostřednictvím čtyř operačních 
programů (OP) a jednoho Společného regionálního operačního programu (SROP). Čtyři 
operační programy jsou vymezeny sektorově: OP pro  rozvoj lidských zdrojů, OP pro rozvoj 
venkova a multifunkčního zemědělství, OP pro rozvoj infrastruktury  a OP pro rozvoj 
podnikání. Jediný Společný regionální operační program má plošné cíle sloužící k rozvoji 
jednotlivých regionů. 

3./ Společný regionální operační program 
           Společný regionální operační program, zkráceně nazýván SROP, je programovým 
dokumentem České republiky,  pro období let 2004 – 2006 zahrnující rozvojové priority 
sedmi regionů soudržnosti České republiky, které mohou být napojeny na strukturální fondy 
Evropské unie v rámci Cíle 1, což je pomoc oblastem, které mají nižší HDP na obyvatele, než 
je 75% průměru zemí Evropské Unie. V České republice je to mimo Prahy, která má asi 125 
% evropského průměru, celá republika. 

Společný regionální operační program je koncipován jako program cílených intervencí 
pro řešení společných problémů regionů soudržnosti České republiky. Koncentruje se na 
klíčové problémy regionálního rozvoje, společné pro jednotlivé regiony, a formuluje jednu 
společnou strategii. Rozsáhlejší orientace SROP na specifické problémy jednotlivých regionů 
není vzhledem ke zkrácenému plánovacímu období a disponibilnímu objemu finančních 
zdrojů reálná. Regionální rozdíly jsou vyjádřeny různými finančními objemy jednotlivých 
priorit a výběrem individuálních projektů. SROP, na rozdíl od ostatních operačních programů, 
podporuje především aktivity, jejichž realizace z hlediska platné české legislativy spadá do 
působnosti krajů nebo obcí. 

Důraz je v rámci programu SROP kladen na podporu vyváženého a udržitelného 
ekonomického rozvoje regionů, který bude založen na iniciativách veřejného, neziskového a 
soukromého sektoru.  

Hlavním cílem programu je přispět k dosažení trvalého hospodářského růstu i růstu 
kvality života obyvatel regionů na základě povzbuzování nových ekonomických aktivit s 
důrazem na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku, na zlepšení kvality 
infrastruktury a životního prostředí, na podporu infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů a na 
prohlubování sociální integrace.  
 Na  základě připomínek a jednání s Evropskou komisí byl SROP výrazně upraven. 
Došlo k redukci původního finančního plánu programu, potenciální překryv s ostatními 
operačními programy byl odstraněn, struktura priorit a opatření byla zjednodušena a došlo i k 
úpravám jednotlivých částí SROP. S uplatněním uvedených východisek je SROP tvořen 
čtyřmi prioritami rozpracovanými do devíti opatření (bez technické asistence): 
a) podpora malých a středních podniků ve vybraných regionech 

b) zlepšení infrastruktury v regionech 

c) rozvíjení infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů 

d) podpora cestovního ruchu. 

Spolufinancování SROP z veřejných prostředků České republiky je zajišťováno jednak 
z rozpočtů obcí a krajů, jednak ze zdrojů státního rozpočtu (prostředky Ministerstva pro 



místní rozvoj). Podpora ze Strukturálních fondů Evropské unie je poskytována ze dvou fondů, 
a to z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a Evropského sociálního fondu 
(ESF). 
         V rámci SROP by mělo být přerozděleno 31 % všech prostředků ze strukturálních 
fondů, které k nám v období 2004-2006 mohou plynout. Jedná se o 450 mil EUR.  

         Výše podpory ze strany Evropské unie může být od 35 %, výjimečně až  do 80 % 
rozpočtu. Z toho je zřejmá zásada, že k poskytnutým prostředkům musí jak stát,  kraje, obce, 
jimi zřizované organizace, neziskové organizace i soukromé subjekty přidat vlastní zdroje 
spolufinancování. Podmínkou úspěšnosti čerpání finančních prostředků jsou kvalitní projekty, 
které však musí splňovat přísná „bruselská“ kritéria. 

Příjemci dotace z programu SROP jsou kraje, obce, mikroregiony (resp. svazky obcí), 
podnikatelé, organizace zřizované veřejnou správou (jako např. knihovny) a neziskové 
organizace. 

           Hlavním orgánem zodpovědným za čerpání prostředků v rámci SROP bylo ustaveno 
Ministerstvo pro místní rozvoj, dle evropské terminologie získalo tímto ustanovením funkci 
tzv.  řídicího orgánu SROP.  Organizační jednotkou zodpovídající za výkon této role je na 
MMR odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha. Pro žadatele v regionech jsou však 
nezbytnými partnery příslušné sekretariáty Regionálních rad jednotlivých regionů soudržnosti 
NUTS II (působící na krajských úřadech)   a dále pak příslušné pobočky Centra pro regionální 
rozvoj.  
 
3.1/  Oblast pokrytí České republiky 
 
            Míra pokrytí České republiky Společným regionálním operačním programem je patrná 
z následující mapy: 

Obrázek: Oblast Cíle 1 v České republice 

. 



          Na základě analýzy sociálně ekonomické situace ČR a SWOT analýzy byly definovány 
významné rozvojové podněty pro regiony soudržnosti. Souhrnně se dají tyto podněty 
charakterizovat prostřednictvím globálního cíle. 
 
3.2/ Globální a specifické  cíle  programu 

Globální cíl 
Dosáhnout trvalý a vyvážený rozvoj regionů ČR i růst kvality života všech skupin obyvatel 
regionů na základě povzbuzování nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu 
pracovních míst v regionálním i místním měřítku, na zlepšení kvality infrastruktury, na 
rozvoj lidských zdrojů a na prohlubování sociální integrace. 

                Takový globální cíl však vyžaduje, aby měl program řadu specifických cílů, které 
odrážejí kombinaci ekonomických, sociálních a ekologických aspirací obsažených v 
globálním cíli.  
 
                                             Specifickými cíli programu proto jsou: 
1. Zvýšit prosperitu regionů rozvojem malých a středních podniků a řemesel  a 

vytvářením nových pracovních příležitostí. 

2. Všestranně zkvalitnit regionální dopravní a informační infrastrukturu při respektování 
ochrany životního prostředí. 

3. Zlepšit životní podmínky obyvatel, zejména minorit, zvýšit jejich participaci na 
celoživotním učení a integrovat sociálně vyloučené skupiny do komunity a k 
pracovnímu uplatnění. 

4. Zvýšit podíl cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionů, zvýšit objem 
přímých investic pro rozvoj cestovního ruchu a vytvářet nové pracovní příležitosti. 

        Dosažení těchto specifických cílů ve svém souhrnu bude nejen pomáhat k dosažení vyšší 
prosperity regionů soudržnosti, nýbrž také zajistí, že zlepšení povedou k dosažení 
samoudržitelnosti komunit v dlouhodobém období. 

        Z hlediska úvah o možném zapojení knihoven do programu SROP je významná zejména  
snaha o všestranné a cílené rozvíjení lidského potenciálu. Hlavním zaměřením strategie v této 
oblasti je vytváření relativně rovnocenných životních podmínek a možností v různých krajích 
a sídlech s důrazem na zaměstnanost, vzdělávání a celoživotní učení. Rozvojové procesy jsou 
koncipovány tak, aby se předcházelo společensky neúnosným rozdílům v sociální úrovni 
jednotlivých krajů a jejich částí. 
 
3.3/  Horizontální principy 
         Společný regionální operační program musí v souladu se Sdělením Evropské komise ke 
strukturálním fondům a jejich koordinaci s Fondem soudržnosti respektovat následující 
horizontální principy: 
• udržitelný rozvoj, 

• rovné příležitosti, 

• rozvoj informační společnosti, 

• sociální integrace a zaměstnanost, 

• vyvážený rozvoj regionů. 

Každý projekt je proto posuzován i pod zorným úhlem těchto priorit.  



Udržitelný rozvoj 
           Představuje politickou prioritu pro začlenění životního prostředí a ochrany přírody a 
krajiny do definice a provádění opatření podporovaných strukturálními fondy a Fondem 
soudržnosti. Při realizaci jednotlivých priorit a opatření přispívá program k udržitelnému 
rozvoji prostřednictvím: 
• snižováním množství produkovaných odpadů a odpadních vod a jejich negativního 

ekologického účinku; 

• snižováním spotřeby energie a užití obnovitelných zdrojů tam, kde je to možné; 

• využitím podnikatelských příležitostí v nových trendech ekologického managementu; 

• povzbuzováním environmentálních inovací, výzkumu a vývoje; 

• podporováním vývoje směrem k veřejné dopravě, chůzi a cyklistice; 

• podporou ekonomického rozvoje ke zlepšování účinnosti paliv ve veřejné a soukromé 
dopravě; 

• povzbuzováním místních orgánů k využití kvality jejich životního prostředí jako 
klíčového ekonomického faktoru. 

       Princip udržitelného rozvoje byl zakotven do kritérií pro výběr projektů u adekvátních 
opatření.  

 Rovné příležitosti 
           Rovné příležitosti pro muže a ženy představují základní demokratickou zásadu, jejíž 
začlenění do všech politik se stává samozřejmostí. V této souvislosti musí být všeobecné 
posilování přístupu k rovným příležitostem začleněno do veškerého programování 
strukturálních fondů. 
          Princip rovných příležitostí  podporuje široký okruh aktivit, které lze charakterizovat 
jako pozitivní akce, např. tréninkové aktivity pro jedno pohlaví, rovnost v zaměstnanosti, 
návrat do práce po období péče o děti apod. 
       
      K uplatnění tohoto principu je u jednotlivých priorit bráno v úvahu: 
• základní proud rovnosti, kdy ohled na rovnost příležitostí je zabudován do všech 

opatření, implementačních a hodnotících systémů a procesů. Tento přístup musí být 
přijat ve všech stádiích realizace a řízení programu; 

• rovnost v zaměstnanosti, kdy je snahou dosáhnout stejného přístupu k zaměstnanosti 
a vzdělávacím příležitostem a je vyvíjeno úsilí pro zlepšení kvality zaměstnání pro 
ženy a zajištění větší pružnosti při ochraně pracovních míst pro ženy; 

• informace o rovných příležitostech, kdy při hodnocení opatření z hlediska rovnosti 
jsou prostřednictvím monitorování a hodnocení projektů pravidelně analyzována 
příslušná data. 

           Princip rovnosti příležitostí byl zakotven do kritérií pro výběr projektů u adekvátních 
opatření.  

 Rozvoj informační společnosti 

           Výsledkem rostoucího tempa používání informačních a komunikačních technologií a 
nástupu Internetu jsou hluboké změny ve vnitřní organizaci státních institucí, podniků a 
rovněž v požadavcích kladených na znalosti a organizaci práce, ve vztazích mezi podnikateli, 



obchodními partnery, občany a státními orgány. Tyto technologie mají značný vliv na celou 
ekonomiku a na zásady, které určují a podporují jejich využívání, a které mají rozhodující vliv 
na modernizaci ekonomiky a přispívají k využití nových příležitostí v zaměstnanosti a 
začlenění do nové globální ekonomiky. 
           Na zasedání Evropské rady, které se konalo 23. - 24. března 2000 v Lisabonu, si čelní 
představitelé vlád a států EU-15 stanovili ambiciózní cíl pro příští desetiletí: evropská 
ekonomika se má stát „nejvíce konkurenceschopnou a nejdynamičtější ekonomikou založenou 
na znalostech na světě“. Bylo konstatováno, že Evropa naléhavě potřebuje využít  příležitostí, 
které nabízí ekonomika založená na znalostech a zejména Internet. Informační společnost je 
jedním z hlavních podmiňujících faktorů udržení a dalšího rozvoje atraktivity České republiky 
a prosperity celého národního hospodářství. 
         Výzkumy a studie mnoha evropských zemí a mezinárodních organizací (Světová banka, 
OECD, ITU) ukazují, že rozvoj evropské ekonomiky závisí na přechodu od ekonomiky 
orientované na výrobu k tzv. znalostní ekonomice. Takový systém bude klást jiné, mnohem 
vyšší nároky na vzdělání a kvalifikaci občanů především v oblasti práce s informacemi a 
využívání moderních informačních a komunikačních technologií. 
           Cílem akčního plánu eEurope 2005, předloženého Evropské radě na zasedání v Seville 
ve dnech 21. – 22. června 2002, je zajistit příznivé prostředí pro soukromé investice a 
vytváření nových pracovních příležitostí, zvýšit produktivitu, modernizovat veřejné služby a 
dát každému příležitost stát se členem globální informační společnosti. Program eEurope 
2005 je proto zaměřen na podnícení rozvoje bezpečných služeb, aplikací a obsahové 
náplně založených na široce dostupné širokopásmové infrastruktuře. 
          V souladu s plánem eEurope 2005 považuje vláda ČR dostupnost a rozvoj 
širokopásmového přístupu za jednu ze svých hlavních priorit a klíčovou podmínku pro další 
rozvoj informační společnosti v ČR. Národní Strategie informační společnosti (v současné 
době konzultována se sociálními a ekonomickými aktéry) zajistí, aby všechny akce vztahující 
se k informační společnosti byly konzistentní s cíli definovanými v národní strategii. Řídící 
orgán SROP poskytl všechny potřebné informace Ministerstvu informatiky, které koordinuje 
realizaci a monitorování Strategie informační společnosti (včetně specifických akcí 
informační společnosti pro všechny programy) a používá vhodnou sadu indikátorů založených 
na eEurope 2005.  
 
                            Priority České republiky v oblasti informační společnosti 
Širokopásmový přístup v méně privilegovaných regionech. Česká republika ve spolupráci 
s Komisí bude podporovat zavádění širokopásmového připojení na celém území, a kde to 
bude možné, bude využívat finanční pobídky. Zvláštní pozornost bude věnována méně 
privilegovaným a odlehlejším oblastem.  
Interaktivní veřejné služby. Do konce roku 2006 Česká republika zajistí, aby základní 
služby veřejné správy byly interaktivní, tam kde je to vhodné, přístupné všem, a aby 
využívaly jak možností širokopásmových sítí, tak přístupu po více platformách. Rovněž 
z toho vyplývá nutnost řešit přístup k těmto službám pro osoby se zvláštními potřebami, jako 
jsou např. lidé s postižením nebo senioři.  
Místa veřejného přístupu k Internetu (PIAP). Všichni občané by měli ve své obci mít 
zajištěn veřejný přístup k Internetu, nejlépe s širokopásmovým připojením.  
Informační vzdělanost. Rozvoj informační společnosti je podmíněn rozšířením informační 
vzdělanosti. Ta je klíčem k dalšímu rozvoji ekonomiky, kultury a celkové prosperity v 
regionech. Program „Internet do škol“ realizovaný Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy je zaměřen na zlepšení infrastruktury IKT ve vzdělávacích institucích.  
Kultura a cestovní ruch. Vláda ve spolupráci s Komisí, soukromým sektorem a regionálními 
úřady vymezí elektronické služby k propagaci Evropy a nabízení veřejných informací 



uživatelsky přístupným způsobem. Tyto elektronické služby by měly být v souladu s Akčním 
plánem eEurope 2005 a měly by být přístupné ze všech typů digitálních koncových zařízení. 
 
Tyto priority jsou zahrnuty v různých opatřeních SROP: 

• Podpora interaktivních veřejných služeb a míst veřejného přístupu k Internetu je 
obsažena v opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií 
v regionech.  

• Informační vzdělanost je zohledněna v opatření  3.2 Podpora sociální integrace 
v regionech. 

• Elektronické služby k propagaci Evropy a nabízení veřejných informací jsou zahrnuty 
v opatřeních 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech, 4.1 
Rozvoj služeb pro cestovní ruch a  4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. 

• V rámci širšího pojetí informační společnosti byla věnována pozornost prevenci 
kriminality (3.2 Podpora sociální integrace v regionech a 2.3 Regenerace a revitalizace 
vybraných měst) a kontrolním funkcím se zřetelem na vymýcení institucionalizované 
korupce a zneužití úřední moci (3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů 
při plánování a realizaci programů). 

           Výše uvedené přístupy představují naplnění horizontálního tématu Rozvoje informační 
společnosti k využití pomoci ze strukturálních fondů v SROP. 

 Sociální integrace a zaměstnanost 
            Společný regionální operační program vychází v oblasti sociální integrace a 
zaměstnanosti z klíčových koncepčních dokumentů připravených v České republice, kterými 
jsou např. Národní plán zaměstnanosti 1999, Národní akční plán zaměstnanosti 2002 a 
Hospodářská strategie vlády České republiky pro vstup do Evropské unie; tyto dokumenty 
byly rovněž formulovány v kontextu Evropské strategie zaměstnanosti. 
          Společný regionální operační program současně vychází z Rámce podpory Společenství 
2004-2006, který stanovil dělbu práce mezi jednotlivými operačními programy Cíle 1 v České 
republice. Podle tohoto dokumentu je rozhodující část aktivit zaměřených na podporu rozvoje 
lidských zdrojů a financovaných z ESF soustředěna v operačním programu Rozvoj lidských 
zdrojů, který je zaměřen na podporu aktivní politiky zaměstnanosti, sociální integraci a 
rovnost příležitostí, rozvoj celoživotního učení a na rozvoj kvalifikované pracovní síly a 
konkurenceschopnost podniků (adaptabilita a podnikání). 
          Společný regionální operační program přispívá k naplňování strategie sociální integrace 
a zaměstnanosti v ČR dvěma způsoby: 
a) spolu s operačním programem Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) – podporuje jednak v 

oblasti sociální integrace v obcích místní iniciativy v této oblasti a tak vhodně doplňuje 
prioritu 2 OP RLZ (opatření 3.2 SROP), jednak podporuje z ERDF investice do 
infrastruktury spojené s rozvojem lidských zdrojů (celoživotní vzdělávání, sociální 
integrace, rovné příležitost), které OP RLZ podporovat nemůže (podpora pouze z ESF), 

b) podporuje vytváření pracovních příležitostí v jednotlivých regionech prostřednictvím 
všech priorit programu (zejména na úseku podpory podnikání a rozvoje cestovního 
ruchu), a tím přispívá ke snižování nezaměstnanosti a ke koordinaci politiky 
zaměstnanosti v regionálním měřítku (s cílem dosáhnout zapojení hospodářských a 
sociálních partnerů do realizace politiky zaměstnanosti). 



 Vyvážený rozvoj regionů 
           Pro naplnění horizontálního cíle vyváženého rozvoje regionů je třeba se soustředit na 
zmírnění negativních dopadů vyplývajících z poklesu konkurenční schopnosti regionů 
projevující se v různých regionech s různou sílou.  
          Cílem  SROP v tomto smyslu je dát záruku, že v dlouhodobém horizontu všechno 
regiony budou mít prospěch z deklarovaného vývoje. Klesající negativní dopady regionálních 
disparit musí být jedním z hlavních aspektů vnitřní soudržnosti a stability celkového 
regionálního rozvoje v ČR. 
          Rozdílnost trendů, tak jak se projevovala v minulých letech, byla evidentní, avšak jejich 
dopad významněji nezvětšoval rozdíly v ekonomické výkonnosti jednotlivých regionů. 
Nejvýznamnějším problémem je existence strukturálně postižených a hospodářsky slabých 
regionů s negativním odrazem restrukturalizace uplatňované v průmyslu spojené s narušeným 
životním prostředím a vysoko mírou nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti, nejenže je 
vysoká, ale také má některé velmi nepříznivé strukturální rysy. Mezi nejvýznamnější patří 
vysoké procento dlouhodobě nezaměstnaných (zvláště v regionech soudržnosti Severozápad a 
Moravskoslezsko).  
         Nepružný školní systém a nedostatečný rozvoj celoživotního učení nepomáhá rozřešit 
strukturální nezaměstnanost.  
         Nedostatečná integrace skupin obyvatelstva ohrožovaných sociálním vyloučením a 
jejich malá účast na trhu práce představuje pokračující vážný problém. Podpora eliminující 
tyto problémy je směřována na všechno regiony, ale zvláštní pozornost je věnována 
strukturálně postiženým a hospodářsky slabým regionům. 
         Pro většinu regionů České republiky je příznačná malá mobilita pracovní síly. Vedle 
neochoty obyvatel přesunout se za zaměstnáním, nebo je změnit, tato záležitost souvisí  také s 
nedostatečnou dopravní obslužností regionů veřejnou dopravou.  
 
4./ Finanční alokace  
 
        Na základě stanovených cílů SROP a horizontálních kritérií bylo vymezeno 5 priorit 
s následující finanční alokací: 
 

Priorita Alokace 
v mil EUR 

1. Regionální podpora podnikání   45,131 
2. Regionální rozvoj infrastruktury  196,967 
3. Rozvoj lidských zdrojů a sociální integrace v regionech    92,288 
4. Rozvoj cestovního ruchu    108,069 
5. Technická pomoc       1,188 

 
        Každá priorita se pak následně rozpadá do jednotlivých opatření, která blíže popisují cíle 
a podmínky pro tvorbu konkrétních projektů.  
 
5./ Možnosti knihoven v zapojení do SROP 
Opatření vhodná pro zapojení knihoven  a jejich finanční alokace 

• Opatření 2.2.: Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech 

• Opatření 3.1.: infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů 



• Opatření 3.2.: Podpora sociální integrace v regionech 

• Opatření 3.3.: Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci 
programů 

 
 

Opatření Alokace 
v mil EUR 

2.2. Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech  22,531 
3.1. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů  45,018 
3.2. Podpora sociální integrace v regionech  37,137 
3.3. Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a 
realizaci programů  

 10,133 

 
     

6. / Opatření 2.2 - Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech 
 
Příklady: 
rozvoj informačních technologií (zavádění internetu): 
• ve školách 
• vzdělávacích institucích  
• knihovnách       
 Pravděpodobné indikátory:  
•  počet vytvořených veřejných internetových míst 
•  zvýšení počtu uživatelských míst ve veřejných informačních a   internetových stanicích 
• zvýšení % obyvatel soustavně používajících internet….... 
Podmínky čerpání: 
Zaměření:  podpora investičních projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií  
• pro regionální a místní veřejnou  správu 
• pro obyvatelstvo 
Příklady:  
• nákup počítačů 
• nákup speciálního softwaru 
• nákup základního příslušenství k PC 
• vybudování regionálních a místních komunikačních sítí 
• zavádění internetu 
Koneční uživatelé:  
• kraje 
• obce 
• svazky obcí 
• nestátní neziskové organizace 
Forma podpory:  
• nevratná přímá pomoc 
Financování: 
• 75% SROP  
• 25% konečný uživatel 
 

 



7 / Opatření 3.1. -  Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů 
 
Příklady: 
• rozvoj materiálního vybavení vzdělávacích zařízení spojených s celoživotním učením 
Pravděpodobné indikátory:  
• využití vybudovaných kapacit v oblasti celoživotního učení a sociální integrace 
• počet nových pracovních míst ve vybudovaných zařízeních v oblasti celoživotního učení a 

sociální integrace 
Podmínky čerpání:  
Zaměření: podpora investičních projektů v  oblasti: 
• aktivní politiky zaměstnanosti  
• celoživotního učení  
• sociální integrace 
Příklady:  
• nová výstavba 
• stavební obnova 
• nákup technologie 
• nákup počítačů 
• venkovní úpravy 
• technická infrastruktura 
• speciální pomůcky 
Koneční uživatelé: 
• kraje 
• obce 
• svazky obcí 
• organizace zřízené kraji a obcemi 
• nestátní neziskové organizace 
• státem zřízené organizace (VŠ) 
Forma podpory:  
• nevratná přímá pomoc 
Financování: 
•  80 % SROP  
•  20 % konečný uživatel 
 

8./ Opatření 3.2 -  Podpora sociální integrace v regionech 
Příklady:  
• programy vzdělávání vedoucí k sociální integraci 
• programy pro mládež do 25 let 
• programy vytváření místních partnerství a budování místních komunit 
Pravděpodobné indikátory:  
•  počet podpořených osob,  
• klientů programů sociální integrace 
• počet podpořených osob, které nebudou ohroženy sociální 
Podmínky čerpání: 
Zaměření: neinvestiční podpora integrace na místní či regionální úrovni 
• podpůrné projekty pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva  
• prevence vzniku znevýhodněných skupin  
• rozvoj občanské společnosti 
Forma podpory: 



• nevratná přímá pomoc poskytnutá konečným uživatelům formou grantových schémat 
Financování:  
• 80 % SROP 
• 20 %  konečný uživatel 
Koneční příjemci: 
• kraje -  formou grantových schémat 
Koneční uživatelé: 
• obce 
• svazky obcí 
• organizace zřízené kraji a obcemi 
• nestátní neziskové organizace 

 
 

9./ Opatření 3.3 - Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a 
realizaci    programů 

Příklady:   
• Vzdělávací programy spojené s přípravou a realizací programů a projektů 
Pravděpodobné indikátory:  
• počet osob, které prošly vzdělávacími programy pro aktéry na místní a regionální úrovni 
Podmínky čerpání: 
Zaměření : neinvestiční podpora vzdělávání všech skupin aktérů na místní či regionální   

úrovni, zapojených jak do přípravy, tak do následné realizace programu, tak i do přípravy a 
následné realizace projektů 
 Aktéři:  
• zaměstnanci obcí, svazků obcí, krajů, různých regionálních sdružení    
• hospodářské a profesní komory 
• představitelé mikroregionů 
• školy 
• nestátní neziskové organizací 
Příklady: 
• kursy  
• semináře 
• školení 
• workshopy 
• vydávání brožur a publikací 
• poradenská činnost 
• zavedení internetových stránek  
Forma podpory: 
• nevratná přímá pomoc poskytnutá konečným uživatelům 
Financování:   
• 75% SROP 
• 25% konečný uživatel 
Koneční příjemci: 
• kraje formou grantových schémat 
Koneční uživatelé: 
• kraje 
 
 
 
 



10./ Proces implementace 
 
      Proces implementace byl zahájen 1. výzvou v květnu 2004. V březnu 2005 byla ukončena 
3. výzva a  v některých krajích jsou již alokace pro některá opatření vyčerpány. Další výzva 
bude vyhlášena 1. června 2005, ale tuto možnost nemusí využít všechny kraje. Více informací 
proto mohou poskytnout sekretariáty Regionálních rad na jednotlivých krajských úřadech.  
 
 

Podrobné kontakty ZS podle regionů soudržnosti 
 
Kontakty pro region soudržnosti Jihozápad  
 
Kraje Plzeňský a Jihočeský  

Sekretariát Regionální rady  
(Sekretariát RR je umístěn v Krajském úřadě Jihočeského kraje,  
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.) 

 Personální obsazení  Kontakt 

 Ing. Andrea Nádravská  
 Vedoucí oddělení S-RR 

 tel.: + 420 386 720 213 
 nadravska@kraj-jihocesky.cz 

Sekretariát Regionální rady  
(Sekretariát RR je umístěn v Krajském úřadě Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň) 

 Personální obsazení  Kontakt 

 Mgr. Petr Pelcl  
 Vedoucí oddělení S-RR 

 tel.: + 420 377 195 576 
 petr.pelcl@kr-plzensky.cz 

 
Kontakty pro region soudržnosti Severozápad  
 
Kraje Ústecký a Karlovarský  
 

Sekretariát Regionální rady  
Sekretariát RR je umístěn v Krajském úřadě Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

 Personální obsazení  Kontakt 

 Mikan Libor Ing.  tel.: +420 475 657 130 
 e-mail: mikan.l@kr-ustecky.cz 

Sekretariát Regionální rady  
Sekretariát RR je umístěn v Krajském úřadě Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary 

 Personální obsazení sekretariátu  Kontakt 

 Ing. Josef Švajgl 
 Vedoucí oddělení S-RR 

 tel.: + 420 353 502 272 
 josef.svajgl@kr-karlovarsky.cz 
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Kontakty pro region soudržnosti Severovýchod 
 
Kraje Liberecký, Královehradecký a Pardubický  

Sekretariát Regionální rady  
Sekretariát RR je umístěn v Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, na adrese: Wonkova 1142, PSČ 500 02 
Hradec Králové)  

 Personální obsazení sekretariátu  Kontakt 

 Mgr. Zdeněk Semorád 
 Pověřen vedením S-RR 

 tel.: + 420 495 817 493 
e-mail:  
zsemorad@kr-kralovehradecky.cz 

Sekretariát Regionální rady  
Sekretariált RR je umístěn v Krajském úřadě Pardubického kraje, na adrese:  Komenského nám. 125, PSČ 532 
11 Pardubice 

 Personální obsazení sekretariátu  Kontakt 

Ing. Ivana Víšková 
Vedoucí S-RR 

 tel: +420 466 026 
 ivana.viskova@pardubickykraj.cz  

Sekretariát Regionální rady  
Sekretariát RR je umístěn v Krajském úřadě Libereckého kraje, na adrese: U Jezu 642/2a, PSČ 461 80 Liberec 2  

 Personální obsazení sekretariátu   Kontakt 

 Ing. Richard Klimeček 
 Vedoucí S-RR 

 tel.: + 420 485 226 582  
 richard.klimecek@kraj-lbc.cz 

 
 
Kontakty pro region soudržnosti Střední Morava  
 
Kraje Olomoucký a Zlínský  

Sekretariát Regionální rady  
Sekretariát RR je umístěn v Krajském úřadě Olomouckého kraje na adrese Jeremenkova 40a, PSČ 779 11 
Olomouc. 

 Personální obsazení sekretariátu  Kontakt 

 JUDr. Zdeňka Šrámková 
 Vedoucí oddělení S-RR 

 tel.: + 420 585 508 656 
z.sramkova@kr-olomoucky.cz 

Sekretariát Regionální rady  
Sekretariát RR je umístěn v Krajském úřadě Zlínského na adrese tř. T. Bati 21 PSČ 761 90 Zlín . 

 Personální obsazení sekretariátu  Kontakt 

 Ing. Lenka Hnilová 
 Vedoucí oddělení S-RR 

 tel.: + 420 577 043 855  
 lenka.hnilova@kr-zlinsky.cz 
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Kontakty pro region soudržnosti Jihovýchod  
 
Kraje Jihomoravský a Vysočina  

 
 Sekretariát Regionální rady  
Sekretariát RR je umístěn v Krajském úřadu Jihomoravského kraje, na adrese: Žerotínovo nám. 3/5  PSČ 601 82  
Brno 

 Personální obsazení sekretariátu  Kontakt 

 Mgr. Marta Horká 
 Vedoucí oddělení S-RR 

 tel.: + 420 541 651 334 
 horka.marta@kr-jihomoravsky.cz 

Sekretariát Regionální rady  
Sekretariát RR je umístěn v Krajském úřadě kraje Vysočina, na adrese: Žižkova 16, PSČ 586 01 Jihlava 

 Personální obsazení sekretariátu  Kontakt 

 Jaromíra Moudrá 
 Vedoucí oddělení S-RR 

 tel.: + 420 564 602 545 
 moudra.j@kr-vysocina.cz 

 
Kontakty pro region soudržnosti Moravskoslezsko  
Sekretariát Regionální rady  
Sekretariát RR je umístěn v Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, na adrese: 
28. října 117 PSČ 702 18 Ostrava 

 Personální obsazení sekretariátu  Kontakt 

 Ing. Petra Chovanioková 
 Vedoucí oddělení S-RR 

 tel.: + 420 595 622 318 
 petra.chovaniokova@kr-
moravskoslezsky.cz 

 
Kontakty pro region soudržnosti Střední Čechy  
Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy 
Sekretariát RR je umístěn v Krajském úřadě Středočeského kraje, na adrese: Zborovská 11 PSČ 150 21 Praha 5 

 Personální obsazení sekretariátu  Kontakt 

 Mgr.  Marek Kupsa 
 Vedoucí oddělení S-RR 

 tel.: + 420 257 280 642 
 kupsa@kr-s.cz 

    
 
       Pracovníci Sekretariátů regionálních rad  poskytnou všem zájemcům aktuální informace o 
konkrétních výzvách i jejich finančních alokacích.  
 
      Přeji všem potenciální žadatelům z řad pracovníků knihoven mnoho úspěchů při 
využívání fondů Evropské unie. Cesta k tomuto cíli nebude pravděpodobně ani jednoduchá 
ani přímá, ale může být korunována  nemalými zdroji na rozvoj knihovnictví v České 
republice. 
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