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Abstrakt: 
 

V dnešní, zvláště těžké celosvětové ekonomické krizi je pro firmy velice důležité mít 

dostatečné množství finančních prostředků. Proto se tato bakalářská práce zabývá 

jedním z možných způsobů jejich získání a to prostřednictvím evropských 

strukturálních fondů, které se v posledních letech stávají velice oblíbenými, avšak na 

cestě k jejich získání se mohou vyskytnout určité problémy. 

 

Abstract: 

 

In today's especially difficult global economic crisis is for companies very important to 

have a sufficient amount of funds. Therefore, this bachelor thesis deals with one of the 

possible ways to obtain and to use EU Structural Funds, which in recent years become 

very popular, but on the way to its acquisition may occur some problems. 
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Úvod 

 

Dnem, kdy vstoupila Česká republika do Evropské unie, se pro všechny občany a 

Českou republiku samotnou otevřelo spoustu nových výhod a možnosti, kterých je 

potřeba plně využívat. Jsou jimi např. volný pohyb osob a zboží, jednotná měna euro či 

nové zdroje k získávání peněžních prostředků. A právě touto oblastí se bude bakalářská 

práce dále zabývat.  

 

V současné době je pro nás nejaktuálnější a nejzajímavější programové období 2007-

2013, kdy je z fondů Evropské unie vyčleněno pro Českou republiku téměř 27 mld.  €. 

Díky této částce mohou nejen podnikatelské subjekty plnit své plány a podnikatelské 

záměry. A toto platí dvojnásob, v dnešní celosvětovou krizí zkoušené době, kdy česká 

ekonomika padá ke dnu a peněz není nazbyt. S využitím peněžních prostředků z fondů 

Evropské unie mohou firmy vytvářet nové příležitosti a možnosti, díky nimž je možné 

ekonomiku znovu rozhýbat a ukončit tak její pád, u něhož nelze posoudit jeho dno. 

Proto není radno s přípravou projektu i nadále otálet, neboť počet zájemců o dotace 

neustále roste a i když můžeme peníze využívat po celé sedmileté období (peněžní 

prostředky jsou rozděleny na jednotlivé roky sedmiletého období) může se stát, že 

částka pro daný rok bude vyčerpána a dotaci nezískáme. 

 

Této jedinečné příležitosti získání peněžních prostředků se rozhodla využít i 

psychiatrická a psychosomatická klinika CNS – Centrum Třinec, s.r.o.. Peněžní 

prostředky získané z fondů Evropské unie by chtěla využít na zvelebení (rekonstrukci) 

své kliniky.  
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1 Vymezení problému a cíle práce 

 

1.1 Definování subjektu 

CNS – Centrum Třinec, s.r.o. je obchodní společností podnikající v oblasti 

zdravotnictví, konkrétně v oboru psychiatrie. Klinika se nachází v areálu bývalého 

psychiatrického oddělení Nemocnice Na Sosně. Se svou kapacitou 50 lůžek je 

největším psychiatrickým zařízením moravskoslezského regionu. Kromě lůžkové části 

je klinika dále tvořena 2 psychiatrickými ambulancemi, 1 psychologickou ambulancí a 

1 ambulancí v Jablůnkově. 

Lékaři, kteří zde působí, mají dlouholetou praxi a spousty zkušeností. Vždy se snaží 

s co největším úsilím pomáhat lidem, kteří se dostali do obtížných situací, které nejsou 

sami bez cizí pomoci schopni vyřešit. 

Díky dostatečnému množství lůžek jsou pacienti přijímáni bez čekacích lhůt. Pacienti 

neklidných stavů nejsou přijímáni na kliniku, protože potřebují specializované 

podmínky, které klinika prozatím nemůže poskytnout. 

 

1.2 Vymezení problému 

Hlavním problémem, který v současné době klinika řeší, je stáří budovy, ve které je její 

sídlo. Budova totiž od počátku své výstavby neprošla žádnou vnější rekonstrukci. Její 

oprýskaný vzhled fasády působí ponuře, a protože se jedná o psychiatrickou kliniku, 

mělo by se toto změnit, aby působila již na první pohled optimistickým dojmem a 

přicházející pacient věděl, že zvolil dobře a právě na tomto místě mu pomohou s jeho 

problémy, ať už pracovním či osobními. 

Dalším problémem, který je při rekonstrukci objektu potřeba vyřešit je bezbariérový 

přístup. Ten zde sice existuje, ale je dosti nešikovně vyřešen, a protože se klinika snaží 

o co největší pohodlí svých pacientů, je provedení této stavební úpravy nezbytností. Je 

tomu tak i z důvodu nárůstu návštěv kliniky pacienty znevýhodněných jejich 

zdravotním stavem. Mezi takové pacienty patří zejména lidé, kteří v nedávné době 

utrpěli vážnou nehodu a zůstali ochrnutí. Pro tyto pacienty je nesmírně těžké se se svým 

handicapem vyrovnat a proto je pro ně návštěva kliniky velice důležitá. 

A v neposlední řadě je problémem kliniky nedostatek peněžních prostředků na 

zrealizování těchto plánu. Tímto problémem se také budeme dále zabývat. 
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1.3 Význam projektu 

Zrealizováním tohoto projektu bude dosaženo alespoň částečného zkvalitnění prostředí 

města Třinec. Toto by také mohlo vést k nabuzení k realizaci dalších projektů (klinika 

by chtěla v budoucnu vybudovat menší park, kam by měli přístup pacienti).  

Hlavním významem však zůstává zpříjemnění vzhledu budovy. A také, neméně 

podstatné, vytvoření snadnějšího přístupu do objektu kliniky pro osoby znevýhodněné 

jejich zdravotním stavem. 

 

1.4 Cíle práce 

Základem úspěchu je spokojenost a spokojenost je cílem každého z nás. K úspěchu však 

mnohdy vede nelehká cesta, kterou je nutno absolvovat. Nejinak tomu je i u 

strukturálních fondů. K získání peněžních prostředků ze strukturálních fondů provází 

spousta úkolů a podmínek, které se laikovi mohou zdát mnohdy až nesmyslné. Avšak 

když je toto úsilí vynaloženo a povede se tyto prostředky získat, dostaví se spokojenost 

z dobře odvedené práce. A ta je důležitým cílem této práce. 

Jak již bylo zmíněno, cesta k získání peněžních prostředků znamená vynaložení 

určitého úsilí a bezpodmínečné plnění podmínek přikázaných Evropskou unií. Určit to 

není nikterak jednoduché, ale rozhodně nejde o nesplnitelný úkol. Na všechny tyto 

příkazy se musí pohlížet, jako na opatření, která mají zabránit získání peněžních 

prostředků kýmkoli. Důležitou částí této práce bude seznámení se se strukturálními 

fondy, popis podmínek, které je potřeba splnit, způsob vypracování žádosti atd. 

Dalším cílem pak bude využití tohoto dokumentu v praxi, které povede nejen 

k vypracování žádosti, ale také k získání peněžních prostředků z fondů Evropské unie. 
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2 Teoretická východiska práce 

 

2.1 Evropská unie 

Evropská unie je politické a hospodářské partnerství 27 demokratických zemí Evropy. 

Cílem Evropské unie je mír, blahobyt a svoboda pro občany členských států.  

Prozatím bylo dosaženo cestování a obchodu bez hranic, zavedení jednotné evropské 

měny eura, bezpečnějších potravin a lepší ochrany životního prostředí, vyšší životní 

úrovně v chudších regionech, společného postupu při potírání kriminality a terorismu, 

levnějšího telefonování a cestování letadlem, miliónů příležitostí studovat v zahraničí 

a řady dalších výhod. 

Mezi nejdůležitější instituce Evropské unie patří Evropský parlament, který zastupuje 

občany Evropy, Rada Evropské unie, která zastupuje národní vlády a Evropská komise 

zastupující zájmy Evropské unie jako celku. 

V současné době jsou členy Evropské unie tyto státy: Belgie, Bulharsko, Česká 

republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, 

Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, 

Rakousko, Řecko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Spojené království a 

Švédsko. Kandidátskými zeměmi na vstup do Evropské unie je bývalá Jugoslávie, 

Makedonie, Chorvatsko a Turecko.  

 

2.2 Právní systém Evropské unie 

Právo Evropské unie se skládá z:    

• primárního práva – je tvořeno především zřizovacími smlouvami a jejich 

modifikacemi, přístupovými smlouvami a principy komunitárního (evropského) 

práva, 

• sekundárního práva – tvoří většinu práva EU, jsou to nařízení směrnice, 

rozhodnutí, doporučení a stanoviska, 

• judikatury ESD a 

• mezinárodních smluv. 
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Důležitým faktem však zůstává, že národní právo je ve vztahu podřízeném ke 

komunitárnímu právu, tzn., že národní předpisy nesmí být v rozporu s evropskými 

předpisy. 

 

2.3 Regionální politika EU a její cíle 

2.3.1 Politika Hospodářské a sociální soudržnosti 

Evropská regionální politika neboli politika soudržnosti se řídí několika zásadními 

principy. Ty jsou velmi důležité pro rozdělování finančních prostředků a tím pádem i 

pro provádění regionální a strukturální politiky vůbec. Jsou to tyto principy: 

� Princip solidarity: spočívá v tom, že vyspělejší státy přispívají do společného 

rozpočtu na rozvoj ekonomicky méně rozvinutých členských států. 

� Princip subsidiarity: záležitosti jsou řešeny na té úrovní rozhodování, kde je 

lze optimálně vyřešit (regionální záležitosti jsou řešeny na regionální 

úrovni). 

� Princip partnerství: je spolupráce mezi Evropskou komisí a orgány na 

národní a regionální úrovni. 

� Princip programování: peněžní prostředky jsou rozděleny na základě 

víceletých a víceoborových programů, nikoli na základě jednotlivých 

projektů. 

� Princip monitorování a vyhodnocování: prováděná opatření a efektivnost 

vynakládaných prostředků jsou průběžně sledovány a vyhodnocovány. 

� Princip adicionality: jedná se o spolufinancování projektu, prostředky 

z Evropské unie pouze doplňují veřejné a soukromé výdaje. 

 

K tomu, aby bylo možné efektivně získávat peněžní prostředky z fondů EU, vznikli 

regiony soudržnosti. Tyto se skládají z jednoho či více českých krajů, protože evropská 

politika soudržnosti se zaměřuje především na územní celky s počtem obyvatel mezi 

800 tisíci a 3 miliony. Vzhledem k tomu, že české kraje těchto počtů ve většině případů 

nedosahují, vznikli regiony soudržnosti (NUTS II) Severozápad, Severovýchod, 
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Jihovýchod, Jihozápad, Střední Čechy, Moravskoslezsko a Střední Morava. Toto 

členění pokrývá celou ČR mimo hlavní město Prahu.1 

 

 
Obrázek 1 - Regiony soudržnosti2 

 

2.3.2 Cíle regionální politiky 

V rámci politiky soudržnosti byly Evropskou komisí v letech 2007-2013 stanoveny tři 

cíle, které jsou společné pro všechny státy EU: 

 

2.3.2.1 Cíl Konvergence 

Jde především o podporu růstu a tvorbu pracovních míst v nejméně rozvinutých 

členských zemích a regionech, o podporu regionů s HDP na obyvatele nižším než 75% 

průměru EU. V České republice sem spadají všechny regiony soudržnosti, kromě hl.m. 

Prahy. Tento cíl je financován z ERDF, ESF a FS a je pro něj vyčleněna částka 25,89 

mld. €. 

 

  

                                                           
1 FONDY EVROPSKÉ UNIE. Regionální politika EU [online] 2008. [cit. 2009-04-18]. Dostupné: 
www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU.   
2
 FONDY EVROPSKÉ UNIE. Regionální politika EU [online] 2008. [cit. 2009-05-02]. Dostupné: 

www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f35b30a8-c37b-44ec-abe4-ba01ec4294b6/Regionalni-politika-EU.  



 

2.3.2.2 Cíl R

Tento cíl se zabývá podporou region

cíle Konvergence. V České republice sem spadá hl. m. Praha. Financování probíhá 

z ERDF a ESF a připadá mu 0,42 mld. 

 

2.3.2.3 Cíl E

Jde o podporu přeshranič

oblasti v České republice spadají všechny regiony. Cíl je financován z

něj vyhrazena částka 0,39 mld. 

 

Graf 1 - Rozdělení peně

 

2.4 Fondy Evropské 

Fondy Evropské unie jsou hlavním nástrojem k

a sociální soudržnosti. Jejich prost

které slouží ke snižování ekonomických a sociálních rozdíl

jejich regiony. 

 

Rozložení pen
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Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

Tento cíl se zabývá podporou regionů, které přesahují limitní ukazatele pro za

České republice sem spadá hl. m. Praha. Financování probíhá 

ipadá mu 0,42 mld. €. 

Cíl Evropská územní spolupráce 

eshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce region

eské republice spadají všechny regiony. Cíl je financován z

ástka 0,39 mld. €. 

lení peněžních prostředků mezi cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti

Fondy Evropské unie 

Fondy Evropské unie jsou hlavním nástrojem k realizaci evropské politiky hospodá

a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím jsou rozdělovány finan

které slouží ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi č

Rozložení peněžních prostředků mezi cíle politiky HSS

Cíl Konvergence

Cíl Regionální 
konkurenceschopnost a 
zamě

Cíl Evropská územní 
spolupráce

ěstnanost 

atele pro zařazení do 

eské republice sem spadá hl. m. Praha. Financování probíhá 

ní, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. Do této 

eské republice spadají všechny regiony. Cíl je financován z ERDF a je pro 

 
ské a sociální soudržnosti 

realizaci evropské politiky hospodářské 

lovány finanční prostředky, 

 mezi členskými státy a 

 mezi cíle politiky HSS

Cíl Konvergence

Cíl Regionální 
konkurenceschopnost a 
zaměstnanost

Cíl Evropská územní 
spolupráce
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2.4.1 Řízení fondů EU 

Na řízení fondů EU se podílejí subjekty na evropské, národní i regionální úrovni. Tyto 

subjekty řeší přípravu, realizaci a vyhodnocení čerpání prostředků z fondů EU.  

 

2.4.2 Financování z fondů EU 

V právě probíhajícím programovém období 2007-2013 je pro Českou republiku z fondů 

Evropské unie vyhrazena částka 26,69 miliard eur. Kč. Pro lepší představu: tato částka 

činí asi tři čtvrtiny ročního státního rozpočtu České republiky.  

Avšak Evropská unie poskytuje dotace pouze ve výši max. 85% způsobilých výdajů. 

Stát se tedy musí podílet na tomto financovaní a musí vynaložit přibližně 132, 83 

miliard Kč. 

 

2.4.3 Rozdělení fondů EU 

V současné době existují dva hlavní fondy, jimiž Evropská unie disponuje. Jsou to: 

� Strukturální fondy - jsou nástrojem regionální politiky a mají přispívat 

k ekonomické a sociální soudržnosti 

 - dělí se na: 

• Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) – tento fond je zaměřen na 

investiční projekty (výstavba silnic a železnic, podpora inovačního 

potenciálu podnikatelů, podpora začínajících podnikatelů výstavba nebo 

oprava infrastruktury pro poskytování zdravotní péče atd.) 

• Evropský sociální fond (ESF) – tento fond je zaměřen na neinvestiční 

projekty (rekvalifikace nezaměstnaných, speciální programy pro 

znevýhodněné skupiny obyvatel, rozvoj vzdělávacích programů, stáže 

studentů, pedagogů atd.) 

� Fond soudržnosti (FS) – neboli také Kohezní fond se zaměřuje na podporu 

rozvoje chudších států. Financují se z něj investiční projekty se zaměřením 

na dopravní infrastrukturu většího rozsahu a ochranu životního prostředí. 

 

2.5 Projektové záměry 

Zde jsou uvedeny projekty financované z fondů EU. 
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2.5.1 Infrastrukturní projekty v oblasti životního prostředí 

Jedná se o podporu projektů v oblasti vodního hospodářství, kvality ovzduší, využívání 

alternativních a obnovitelných zdrojů energie, nakládání s odpady a odstraňování 

starých zátěží.  

 

2.5.2 Projekty podnikatelské infrastruktury 

Jedná se o podporu projektů v oblasti rozvoje podnikatelského prostředí. Příkladem je 

příprava ploch a dalších objektů pro podnikání, investiční příprava průmyslových ploch 

a dalších objektů, zejména nevyužívaných pro podnikání, revitalizace a oživení 

zastaralých a nevyužívaných průmyslových areálů a bývalých vojenských zařízení, 

rozšiřování vybavených ploch pro podnikání a kapacit objektů pro podnikání, zlepšení 

dopravního přístupu k vybaveným plochám a objektům. 

 

2.5.3 Projekty dopravní infrastruktury: 

Tyto projekty podporují regionální rozvoj dopravní infrastruktury a rozvoj dopravní 

obslužnosti. Může se jednat o větší silniční projekty v centrech osídlení nebo spojující 

tato centra, napojení průmyslových zón na dopravní síť, zkapacitnění silnic II. a III. 

třídy - přístupových komunikací k hraničním přechodům, výstavba, rekonstrukce a 

modernizace silnic II. a III. třídy, odstraňování bodových závad, integrované dopravní 

systémy ve větších centrech, instalace veřejných informačních a odbavovacích systémů, 

výstavba terminálů, nákup dopravních prostředků; obnova a rozvoj specifického 

vozového parku. 

 

2.5.4 Projekty technologické infrastruktury 

Podpora rozvoje informačních a komunikačních technologií. Příkladem projektů jsou 

investice v oblasti ICT pro regionální a místní správu, veřejný přístup k internetu, 

modernizace a zlepšení vybavenosti. 

 

2.5.5 Projekty pro rovné příležitosti 

Tyto projekty se zaměřují na sociální integrace a rovnost příležitostí specifických 

skupin obyvatelstva. Podporovanými projekty je vzdělávání, vytváření pracovních míst, 

doprovodná opatření k odstranění bariér k přístupu ke vzdělání a zaměstnání, speciální 
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poradenské služby, podpora odborného vzdělávání pracovníků sociálních služeb, 

sociální služby pro specifické cílové skupiny. 

 

2.5.6 Projekty v oblasti zemědělství 

Jedná se o podporu zemědělství, zpracování zemědělských výrobků a lesního 

hospodářství. Podporovanými projekty jsou například ochranná opatření před 

kalamitami v lesích způsobených hmyzem, houbami, větrem, sněhem, rekonstrukce 

poškozených porostů, obnova lesa po kalamitních těžbách, preventivní protipovodňová 

opatření na drobných tocích, proti-erozní opatření, odstraňování škod po povodních. 

V oblasti lesnictví se jedná o výstavbu a rekonstrukci lesní dopravní sítě, zařízení 

upravujících vodní režim - meliorace, retenční nádrže, podpora činností vedoucích k 

usměrňování návštěvnosti lesa a bezpečnosti návštěvníků - stezky, cyklostezky, mostky, 

zábradlí, parkovací místa, studánky, informační tabule, pořízení strojů a zařízení na 

údržbu lesních cest a vodních ploch, pořízení strojů a technologií na těžbu a zpracování 

surového dřeva. 

 

2.5.7 Projekty pro regeneraci vybraných částí měst 

Jedná se o projekty zaměřené na regeneraci a revitalizaci vybraných částí měst 

především na upadající jádra měst či postižená území měst. 

 

2.5.8 Projekty v cestovním ruchu 

Projekty podporují rozvoj služeb a infrastruktury pro cestovní ruch. Příkladem je 

rekonstrukce a obnova památek regionálního významu, objektů a budov pro potřeby 

cestovního ruchu (např. skanzeny, muzea a obdobná zařízení), rozvoj a obnova 

turistických stezek, cyklostezek a cyklotras, naučných stezek včetně doplňkového 

zařízení v obcích, rozvoj vybavení a zařízení turistických středisek, zejména z hlediska 

občanské vybavenosti v oblasti sportu a rekreace, infrastruktura rekreační plavby, 

výstavba či obnova ubytovacích a stravovacích kapacit podmiňujících rozvoj cestovního 

ruchu v dané lokalitě či regionu. Další typy projektů jsou například tvorba regionálních 

a místních propagačních materiálů pro podporu cestovního ruchu, propagační a 

informační kampaně při prezentaci jednotlivých regionů v médiích, tvorba produktů 

cestovního ruchu v regionech, poradenství pro malé a střední podniky podnikající v 
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oblastech cestovního ruchu, marketingové studie na podporu rozvoje cestovního ruchu 

v regionech, konání seminářů a sympozií o cestovním ruchu na regionální úrovni. 

 

2.6 Operační programy 

Každá země, která je členem Evropské unie, si dojednává s Evropskou komisí operační 

programy. 

Přes operační programy se poskytují dotace z fondů EU, díky nim lze také daný projekt, 

pro který žádáme finance, přesně zařadit. Pro programové období 2007-2013 si Česká 

republika vyjednala 26 operačních programů. Osm z nich je zaměřeno tématicky, sedm 

regionálně, dva jsou zaměřeny na Prahu a zbylých devět na evropskou územní 

spolupráci. 

 

2.6.1 Tematické operační programy 

Pro těchto osm operačních programů je přidělena celková částka 21,23 miliard €. Patří 

sem: 

• OP Doprava 

• OP Životní prostředí 

• OP Podnikání a inovace 

• OP Výzkum a vývoj pro inovace 

• OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

• OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

• Integrovaný operační program 

• OP Technická pomoc 

 

2.6.2 Regionální operační programy 

Těmto programům byla přidělena částka 4,66 miliard € a patří sem: 

• ROP NUTS II Severozápad 

• ROP NUTS II Moravskoslezsko 

• ROP NUTS II Jihovýchod 

• ROP NUTS II Severovýchod 

• ROP NUTS II Střední Morava 

• ROP NUTS II Jihozápad 
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• ROP NUTS II Střední Čechy 

 

Tematické a regionální operační programy spadají pod cíl Konvergence. 

 

2.6.3 Operační program Praha 

Tomuto programu bylo vyčleněno 343,3 miliónů € a jsou zde zařazeny: 

• OP Praha Konkurenceschopnost 

• OP Praha Adaptabilita 

 

Tento operační program se řadí pod cíl Regionální konkurenceschopnosti a 

zaměstnanosti. 

 

2.6.4 Operační program Evropská územní spolupráce 

Tento program je společný pro všechny členské státy EU a také pro Norsko a 

Švýcarsko. Pro tento program je vyčleněno 389 miliónů €. Řadí se sem: 

• OP Meziregionální spolupráce 

• OP Nadnárodní spolupráce 

• ESPON 2013 

• INTERACT II 

• OP Přeshraniční spolupráce 

� OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko 

� OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko 

� OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko 

� OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko 

� OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko3 

 

Tento operační program spadá pod cíl Evropské územní spolupráce. 

 

                                                           
3 FONDY EVROPSKÉ UNIE. Programy 2007-2013 [online] 2008. [cit. 2009-04-18]. Dostupné: 
www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013.  
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ROP Moravskoslezsko byl schválen Evropskou komisí 3. prosince 2007. 

 

2.7.2 Co znamená NUTS 

Je to tzv. nomeklatura územních statistických jednotek, která byla zavedena pro 

statistické monitorování a provádění analýzy ekonomické a sociální situace v regionech. 

Dle počtu obyvatel jsou definovány tři hlavní úrovně regionálního členění území: 

NUTS I, NUTS II a NUTS III. 

 

Úroveň Doporučený minimální počet 

obyvatel 

Doporučený maximální počet 

obyvatel 

NUTS I 3 000 000 7 000 000 

NUTS II 800 000 3 000 000 

NUTS III 150 000 800 000 

Tabulka 1 - Úrovně regionálního členění území4 

 

Česká republika byla členěna na kraje, které odpovídají úrovni NUTS III. Po vstupu do 

Evropské unie však musela zavést členění, které odpovídá úrovni NUTS II tzv. regiony 

soudržnosti, protože právě na úroveň NUTS II je směřována podpora z fondů EU v cíli 

Konvergence a z části Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. 

V České republice kromě úrovní NUTS existují další dvě nižší úrovně členění, jsou to 

tzv. místní administrativní jednotky LAU. 

 

Úroveň Název Počet jednotek v ČR 

NUTS I Stát 1 

NUTS II Regiony soudržnosti 8 

NUTS III Kraje 14 

LAU I Okresy 76 + 15 pražských obvodů 

LAU II Obce 6 249 

Tabulka 2 - Členění území České republiky5 

                                                           
4
 FONDY EVROPSKÉ UNIE. Regionální politika EU [online] 2008. [cit. 2009-05-02]. Dostupné: 

www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f35b30a8-c37b-44ec-abe4-ba01ec4294b6/Regionalni-politika-EU.  
5
 FONDY EVROPSKÉ UNIE. Regionální politika EU [online] 2008. [cit. 2009-05-02]. Dostupné: 

www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f35b30a8-c37b-44ec-abe4-ba01ec4294b6/Regionalni-politika-EU.  
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2.7.3 Financování ROP Moravskoslezsko 

ROP Moravskoslezsko je financován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF) 

a jeho řídícím orgánem je Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Pro 

tento program je vyčleněno 716,09 mil. € z fondů EU a navíc z českých zdrojů má být 

financování navýšeno o 126,37 mil. €. 

 

2.7.4 Projekty financované z ROP Moravskoslezsko 

Tento operační program obsahuje 5 prioritních os. Tyto osy rozdělují program na 

logické celky a tyto jsou dále konkretizovány prostřednictvím oblastí podpory. Oblasti 

podpory přesně vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy 

podpořeny. 

 

Prioritní osa 1 Regionální infrastruktura a dostupnost 

Cílem je zkvalitnit dopravní infrastrukturu, infrastrukturu krizového řízení a dopravní 

obslužnost v regionu při současném respektování ochrany životního prostředí. 

Pro tuto prioritní osu je vyčleněno 289,3 mil. €. 

 

Oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury 

- zabezpečení obnovy a modernizace regionálních silnic, vzájemné propojení 

hospodářských center a napojení klíčových dopravních uzlů a periferních oblastí na 

ekonomická centra regionu. 

Dílčí oblast 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy. 

Dílčí oblast 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava. 

 

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava 

- modernizování mezinárodního letiště Ostrava a zlepšení jeho dopravního spojení 

s metropolí regionu i dalšími městy, 

- zvýšení odbavovací kapacity letiště, zajištění provozu za nízké dohlednosti, zajištění 

bezpečnosti provozu a cestujících a napojení letiště na železniční dopravu. 
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Oblast podpory 1.3 Rozvoj dopravní obslužnosti 

- zajištění rozvoje veřejné dopravy sjednocením jednotlivých druhů dopravy a zvýšení 

její kvality, z toho plynoucí omezení růstu dopravní zátěže ekonomických center 

individuální automobilovou dopravou, 

- umožnění obyvatelům venkovských oblastí dojížďku do míst s vyšší nabídkou 

pracovních příležitostí. 

Dílčí oblast 1.3.1 Integrace veřejné dopravy a rozvoj její infrastruktury. 

Dílčí oblast 1.3.2 Nákup dopravních prostředků veřejné dopravy včetně specifického 

vozového parku. 

 

Oblast podpory 1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému 

- zkvalitnění infrastruktury krizového řízení kraje (včetně integrovaného záchranného 

systému),  

- zajištění efektivního operativního řízení zásahů emergenčních složek v kraji 

vybudováním krajského centra tísňového volání a zlepšení technologického vybavení 

výjezdových center emergenčních složek. 

 

Prioritní osa 2 Podpora prosperity regionu 

Cílem prioritní osy 2 je zvýšit prosperitu ekonomiky a kvalitu života v regionu a snížit 

míru nezaměstnanosti. 

 

Oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb 

- zvýšení kvality života v regionu budováním, modernizací a rekonstrukcí infrastruktury 

veřejných služeb. 

Dílčí oblast 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání. 

Dílčí oblast 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb. 

Dílčí oblast 2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování 

zdravotnických služeb. 

Dílčí oblast 2.1.4 Podpora rozvoje veřejných informačních služeb poskytovaných 

knihovnami. 
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Oblast podpory 2.2 Rozvoj cestovního ruchu 

- zvýšení prosperity regionu vytvářením podmínek pro rozvoj cestovního ruchu. 

Dílčí oblast 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, 

doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu. 

Dílčí oblast 2.2.2 Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení. 

Dílčí oblast 2.2.3 Zkvalitnění práce turistických informačních center. 

Dílčí oblast 2.2.4 Organizace a kooperace v cestovním ruchu. 

 

Oblast podpory 2.3 Podpora využívání brownfields 

- vhodným způsobem využít opuštěné areály v souladu s potřebami regionu. 

 

Oblast podpory 2.4 Marketing regionu 

- zlepšení image kraje, mediální obraz kraje a upevnit jeho pozici v rámci ČR a EU, 

- realizovat kvalitní informační a propagační kampaň regionu. 

 

Prioritní osa 3 Rozvoj měst 

Cílem osy je zkvalitnění prostředí měst a jejich občanské infrastruktury v souladu 

s potřebami jejich udržitelného rozvoje. 

 

Oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu 

Oblast podpory 3.2 Subregionální centra 

Pro obě oblasti podpory (3.1 a 3.2) platí: 

- revitalizace brownfields a vybraných městských částí a zajištění přípravy dalších 

rozvojových zón pro všechny funkce, 

- zajištění rozvoje center měst, zvelebení center, ve kterých je koncentrována velká část 

ekonomických a společenských aktivit a zkvalitnění sociální infrastruktury pro 

obyvatele i návštěvníky, 

- zlepšení kvality bydlení a života v zaostávajících částech měst, revitalizace a 

humanizace obytných čtvrtí a veřejných prostranství, posílení soudržnosti obyvatelstva. 
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Prioritní osa 4 Rozvoj venkova 

Cílem je podpořit komplexní rozvoj venkova a zachovat základní funkce venkovského 

prostoru regionu Moravskoslezsko pro obyvatele, návštěvníky i investory. 

 

Oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova 

- zlepšení prostředí venkovských obcí, 

- zachování a rozvíjení identity venkovských oblastí, venkovského kulturního a 

přírodního dědictví, 

- budování a modernizace infrastruktury veřejných služeb na venkově, vybavení pro 

spolkovou a zájmovou činnost. 

 

Prioritní osa 5 Technická pomoc 

Cílem je vytvořit institucionální, technické a administrativní podmínky pro realizaci 

ROP a zvýšení absorpční kapacity regionu. 

Tato osa slouží k financování aktivit v oblasti přípravy řízení, monitorování, 

informování a kontroly ROP Moravskoslezsko a bude použita pro podporu aktivit 

zaměřených na posílení administrativní a absorpční kapacity strukturálních fondů 

v regionu NUTS II Moravskoslezsko. 

 

Oblast podpory 5.1 Implementace operačního programu 

- zajištění podmínek pro úspěšnou implementaci programu. 

 

Oblast podpory 5.2 Podpora absorpční kapacity 

- zajištění dostatečného množství kvalitních projektů a rozvojových programů pro ROP 

a ostatních operačních programů a vytváření příznivého prostředí pro iniciaci těchto 

projektů.6 

 

2.8 Podmínky pro žadatele 

Žadatelem dotace může být pouze osoba s právní subjektivitou (právnická osoba, orgán, 

podnik – veřejnoprávní nebo soukromý nebo fyzická osoba, která podniká na základě 

živnostenského, případně jiného oprávnění). 
                                                           
6 FONDY EVROPSKÉ UNIE. Prováděcí dokument [online] 2008. [cit. 2009-04-18]. Dostupné: 
www.strukturalni-fondy.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=36ddf93d-105e-4d14-acef-8685c1e00ba1.  
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Tento žadatel musí splňovat určité všeobecné podmínky, těmi jsou: 

� způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, 

� vlastnit stabilní a dostatečné finanční zdroje, které jsou potřebné k zajištění 

existence podniku během realizace projektu a k účasti na financování projektu, 

� oprávnění působit v oblasti, do níž směřuje výsledek realizace projektu, 

� registrace k dani z příjmu u místně příslušného správce daně. 

 

Dalšími podmínkami jsou: 

• na majetek podniku nebyl prohlášen konkurz, není předmětem jednání, které by 

vedlo ke vstupu do likvidace, nejsou pozastaveny podnikatelské aktivity, není 

podán návrh na vyrovnání s věřiteli, 

• nebyly porušeny závažným způsobem povinnosti, které pro podnik vyplývají 

z obecně závazných právních předpisů ČR nebo legislativy EU, 

• při výběru dodavatelů postupuje podnikatel v souladu se zákonem č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách 

• všechny informace, poskytnuté řídícímu orgánu ROP MS, byly uvedeny 

pravdivě.7 

 

2.9 Základní pravidla pro ROP MS 

� dotace je možno čerpat jen pro projekty, které se realizují na území regionu 

soudržnosti Moravskoslezsko, 

� daný projekt může být podán pouze v rámci jedné příslušné oblasti podpory, 

� jedním žadatelem může být podán libovolný počet projektů spadajících do 

různých operačních programů nebo do jednoho programu, 

� projekty musí zohledňovat horizontální témata (musí být doložen vliv projektu 

na rovné příležitosti a udržitelný rozvoj), 

� žadatel musí doložit monitorovací indikátory projektu a uvést jejich kvantifikaci, 

� projekty je možné konzultovat na pracovištích ÚRR (jsou poskytnuty 

bezplatně).8 

                                                           
7
 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO. Příručka pro 

žadatele[online] 2008. [cit. 2009-05-02]. Dostupné: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/1586/. 
8
 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO. Příručka pro 

žadatele[online] 2008. [cit. 2009-04-18]. Dostupné: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/file/1586/. 
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2.10 Několik rad pro žadatele 

1. Kdo může být žadatelem 

Žadatelem předkládajícím návrh projektu může být fyzická i právnická osoba, 

která splňuje tyto podmínky: 

• sídlo na území České republiky, 

• nést přímou odpovědnost za přípravu a řízení projektu. 

 

2. Jasná představa o tom co má být realizováno 

Důležité je vědět, jaký projekt má být realizován a mít důkladně promyšlený 

projektový záměr. 

 

3. Čeho má být dosaženo (cíle projektu) 

Je důležité vytýčit a vědět cíle a způsob, jakým jich bude dosaženo. 

 

4. Prostudovat Programový dokument 

Programový dokument každého programu charakterizuje cílové skupiny a 

oblasti, na které je dotace zaměřena. Proto je potřeba jej důkladně prostudovat. 

 

5. Pohybovat se v mezích realizovatelnosti 

Nevymýšlet nesplnitelné plány, je důležité se seznámit s nároky na požadavky 

příslušného programu a vyhodnotit časové a odborné možnosti. 

 

6. Být v souladu s právem ČR a EU 

Všechny programy se řídí jak legislativou EU, tak i legislativou ČR, proto je 

důležité tuto legislativu brát v úvahu. 

 

7. Získávat informace, ptát se a konzultovat 

Je důležité pravidelně sledovat veškeré prováděné změny a vyhlašované výzvy a 

konzultovat s pracovníky ÚRR. 

 

8. Dodržet podmínky výzvy 
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Ve výzvách jsou přesně definovány veškeré podmínky pro podávání žádostí. Je 

důležité dodržet všechny potřebné náležitosti. 

 

9. Nepodceňovat povinné přílohy a jejich formát 

Nesmí být opomenuta formální úprava žádosti a musí být přiloženy všechny její 

povinné přílohy. 

 

10. Dodržovat termíny 

Případné nedodržení termínů, může vést k neúspěchu celého projektu.9 

                                                           
9 K-SYSTÉM. Desatero rad úspěšného projektu 2008. [cit. 2009-05-11]. Dostupné: www.k-
system.cz/clanky/10296. 
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3 Analýza problému a současné situace 

 

Psychiatrická klinika CNS – Centrum Třinec, s.r.o. je největším psychiatrickým 

zařízením Moravskoslezského kraje. Je obchodní společností a stejně jako jiné obchodní 

společnosti snaží se i tato o co největší možnou maximalizaci svého zisku. Příjmy 

kliniky plynou zejména od pacientů, kteří se na klinice léčí a pobývají zde. Tito pacienti 

si hradí veškeré výdaje (ubytování, stravu a léčbu). Další důležitou složkou příjmů tvoří 

pacienti, kteří za lékaři přicházejí konzultovat a za jejich pomoci také řešit své 

problémy. 

Z dlouhodobého hlediska je možno kliniku zhodnotit jako dobře prosperující a nijak 

vážně ohroženou finančními problémy, které by mohli vést ke ztrátám, případně až 

k jejímu zániku. Naopak v poslední době pozoruje spíše nárůst pacientů a tím pádem i 

nárůst příjmů. 

 

3.1 Problém kliniky 

Kliniky je umístěna v areálu bývalého psychiatrického oddělení Nemocnice Na Sosně. 

Toto oddělení sice k Nemocnici Na Sosně už nepatří, ale vzhledem k její dlouholeté 

tradici není divu, že budova kliniky je již starší a zasloužila by si rekonstrukci. 

K tomuto kroku se klinika rozhodla už v průběhu minulého roku, neboť se společnost 

začala obávat, že nevzhledná budova by mohla odradit některé pacienty a to by mohlo 

vést k postupné ztrátě konkurenceschopnosti. Mimo rekonstrukci objektu chce též 

provést stavební úpravy na bezbariérovém přístupu. 

Problémem však zůstává nedostatek peněžních prostředků. I když se klinika snažila 

vyhradit určitou peněžní sumu, je tato stále nízká a dle předběžně sestaveného rozpočtu, 

by nebylo možné uhradit z ní veškeré výdaje na celou rekonstrukci. 

A proto vedení kliniky rozhodlo o tom, že bude vypracována a podána žádost k získání 

prostředků z fondů Evropské unie. 

Souhrnně lze tedy říct, že prvořadými problémy, kterými se klinika zabývá, je 

rekonstrukce zastaralé budovy, v níž se nachází její sídlo, a získání peněžních 

prostředků na tuto rekonstrukci. 
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3.2 Provedené kroky k získání dotace 

V současné době má již klinika zpracovaný projektový záměr, v němž jsou propočítány 

celkové výdaje projektu. Také se chystá k provedení poptávacího řízení na dodavatele 

služeb. To by mělo proběhnout v období měsíců června a července.  

Poptávací řízení se provádí tehdy, když hodnota zakázky činí min. 600 000 Kč bez 

DPH, ale nepřesáhne 3 000 000 Kč bez DPH. Provádí se tak, že se zašle písemná výzva 

minimálně třem dodavatelům k předložení cenové nabídky. Vybráni mohou být pouze ti 

dodavatelé, o kterých má klinika věrohodné informace o jejich schopnosti, odbornosti a 

zkušenosti.  

Výzva musí obsahovat: 

� identifikační údaje kliniky a kontakty, 

� druh (stavební práce) a předmět zakázky, 

� podmínky plnění zakázky a požadavky kliniky, 

� lhůta a místo pro podání nabídek (lhůta musí být minimálně 7 kalendářních 

dnů), 

� předpokládaná hodnota, 

� způsob podání nabídky, 

� požadavky na formální zpracování, 

� hodnotící kritéria, 

� vymezení práva zrušit zakázku. 

 

Nabídky dodavatelů jsou přijímány pouze v listinné podobě a doručené osobně nebo 

poštou. 

Poté co klinika vybere dodavatele, musí vyhotovit tzv. zdůvodněné doporučení 

k uzavření smlouvy. Toto doporučení musí obsahovat popis způsobu hodnocení 

nabídek. 

Poté je vyhotoveno rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, které 

obsahuje: 

� způsob hodnocení jednotlivých nabídek, 

� vítězného dodavatele. 
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Toto rozhodnutí je poté dodáno všem účastníkům řízení se stručným odůvodněním 

výběru. Posledním krokem poptávacího řízení je uzavření smlouvy s vybraným 

dodavatelem.  

 

3.3 Riziko nezískání dotace 

Toto riziko je poměrně vysoké a je způsobeno především nesprávným vyhotovením 

žádosti, protože se jedná o složitou záležitost, v níž se může laik snadno ztratit. Pokud 

tedy chceme být při získávání dotací z fondů EU úspěšní, měla by vyhotovení žádosti 

provádět plně kvalifikovaná osoba. Mimo to je velice důležité se striktně držet 

dokumentů schválených EU (prováděcí dokument, Výzvy atd.).  

Včetně situace, kdy bude mít žádost nesprávné náležitosti, se může stát, že dotaci 

nezískáme z důvodu vyčerpání peněžních prostředků určených pro danou oblast.  

 

3.4 Doporučení 

Prioritou by pro kliniku měla být postupná příprava k podání žádosti a sledování 

vyhlašovaných Výzev. V příloze č. 1 tohoto dokumentu je uveden Harmonogram (Plán 

výzev) v němž lze najít oblast podpory, do které spadá projekt kliniky (zařazením 

projektu do konkrétní oblasti se budu zabývat v následující části dokumentu). Podle 

toho je pak možnost se dozvědět kdy bude daná Výzva vyhlášena. Po jejím vyhlášení 

bude potřeba ji prostudovat, protože podle pokynů Výzvy se projekt upravuje. Také je 

zde uvedeno datum, do něhož bude možnost odevzdat žádost na příslušném úřadě.  
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4 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 

 

Jak již bylo zmíněno výše, hlavním problémem kliniky je zastaralá a nevzhledná 

budova a obava, že by mohlo postupem času dojít k odlivu pacientů. Řešení je v tomto 

případě jasné, je jím rekonstrukce a úprava areálu. K úspěšnému uskutečnění tohoto 

plánu je potřeba mít dostatečné množství peněžních prostředků. A právě získáním 

peněžních prostředků se budeme v této kapitole zabývat. 

Klinika zvažovala mezi dvěmi možnostmi financování projektu. Jednou z nich bylo 

půjčení peněz od banky, tedy načerpání úvěru a druhou bylo získání dotací z fondů EU. 

Následně se rozhodla pro dotace a to z toho důvodu, že při financování úvěrem by jí 

vznikly další náklady (úroky), proto tuto možnost využije jedině v případě neúspěšné 

žádosti o peněžní prostředky z fondů EU.  

K tomu, aby klinika na dotace dosáhla, bude muset postupovat dle určitých kroků a 

splnit podmínky EU. A právě tímto se budu zabývat na následujících stranách 

dokumentu. 

 

4.1 Postup pro získání dotací 

Pro to, aby klinika mohla požádat o peněžní prostředky, je potřeba, aby dodržovala 

určité kroky: 

a) Velmi důležitou částí procesu žádosti o dotaci je zpracování kvalitního 

projektového záměru. Tedy toho jaký projekt chce daná společnost realizovat, 

podrobný rozpis nákladů na projekt a cíl daného projektu. 

Tento záměr musí být sestaven tak, aby byl realizovatelný, odpovídal 

možnostem firmy a okolnímu prostředí a musí splňovat všechny technické, 

finanční, personální a časové požadavky. 

V části 3.2 tohoto dokumentu bylo zmíněno, že klinika již takovýto záměr má 

zpracovaný, proto může přistoupit k dalšímu kroku. 

 

b) Nyní je potřeba získání co největšího množství informací týkajících se 

operačních programů. Díky těmto informacím by klinika měla být schopná 

zařadit svůj projekt do konkrétní oblasti daného programu.  
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Informace jsou k dostání na webových stránkách www.rr-moravskoslezsko.cz, 

osobní konzultací s pracovníky ÚRR, prostřednictvím call centra na telefonu 

552 303 546, na e-mailové adrese info@rr-moravskoslezsko.cz nebo na 

seminářích pořádaných moravskoslezským krajem. 

Popis jednotlivých operačních programů a jejich rozdělení na prioritní osy je 

uveden v kapitole 2. 

 

c) Nyní je čas na zařazení záměru do konkrétní oblasti operačního programu.  

Po prostudování všech informací se jeví jako nejlepší možnost zařazení projektu 

do ROP Moravskoslezsko. Otázkou však zůstává, která z prioritních os či oblastí 

bude nejvhodnější pro daný projekt.  

Rozhodovat se budeme mezi:  

• Oblast 2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti 

poskytování zdravotnických služeb, 

• Prioritní osa 3 Rozvoj měst. 

 

Oblast 2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických 

služeb 

O podporu v dané oblasti budou moci požádat subjekty realizující projekty ve 

zdravotnickém zařízení. Jsou jimi obce nad 5 000 obyvatel a organizace jimi zřízené a 

založené, Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené, nestátní neziskové 

organizace realizující projekt v těchto obcích, organizace zřízené státem a soukromá 

zdravotnická zařízení (právnické osoby), které realizují projekt v obci nad 5 000 

obyvatel. 

Podpora je poskytována formou nevratné přímé pomoci (dotace), do výše maximálně 

92,5% způsobilých výdajů. 

Podpora bude zaměřena na zvýšení kvality poskytovaných služeb a efektivní 

vynakládání zdrojů, pořízení zdravotnické techniky, případné stavební úpravy budov a 

zavádění informačních a komunikačních technologií. 
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Prioritní osa 3 Rozvoj měst 

Cílem této prioritní osy je zkvalitnění prostředí měst a občanské infrastruktury. Dělí na 

dvě oblasti: 

• Oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu 

O dotaci v této oblasti mohou žádat obce s počtem obyvatel nad 50 000 a 

organizace zřízené a založené těmito obcemi, nestátní neziskové organizace, 

Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené, které realizují projekt 

v rámci integrovaných plánů rozvoje města (IPRM). 

IPRM je soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které musí být 

realizovány v graficky vymezené zóně města. IPRM jsou realizovány 

prostřednictvím několika dílčích projektů, které směřují k dosažení společného 

cíle regionu či města. Zahrnuje především aktivity, které se týkají zlepšení 

podmínek pro cestovní ruch ve městech, rozvoj služeb pro sociální začlenění 

etnických menšin a dalších znevýhodněných skupin obyvatel, infrastruktura pro 

služby osobám se sníženou schopností pohybu, rekonstrukce veřejných 

prostranství (v centrech měst a na sídlištích), zvýšení bezpečnosti, výkonu a 

kvality veřejné dopravy ve městech, řešení problematiky parkování atd. 

Podpora je poskytována formou nevratné přímé pomoci (dotace) ve výši 

maximálně 92,5% způsobilých výdajů. Rozpočet IPRM musí být minimálně 10 

mil. € a způsobilé výdaje dílčích projektů musí být minimálně 2 mil. Kč. 

 

• Oblast podpory 3.2 Subregionální centra 

O podporu v této oblasti mohou žádat města s 5 000 až 50 000 obyvateli, 

nestátní neziskové organizace, soukromé školy realizující projekt v těchto 

městech a se souhlasem města. O podporu mohou žádat též jiní příjemci, než 

jsou města, ti však musí předložit souhlas města s navrhovaným projektem.  

Peněžní prostředky jsou poskytovány formou dotace, jejíž maximální výše činí 

92,5% celkových způsobilých výdajů. Příjemce podpory musí zajistit 

spolufinancování projektu a to minimálně ve výši 7,5% celkových způsobilých 

výdajů. 

Podporovanými aktivitami jsou např. zvýšení atraktivity městského prostředí, 

revitalizace zanedbaných a upadajících částí měst, modernizace vybavení škol, 
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výstavba, obnova, rekonstrukce škol, výstavba, rozvoj zázemí a materiálního 

vybavení zařízení, které poskytují služby sociální péče, modernizace objektů 

zdravotnických zařízení. 

 

Po přečtení těchto informací a jejich společném srovnání, se jako nejlépe 

vyhovující oblast jeví 3.2 Subregionální centra. Především z toho důvodu, že 

klinika se nachází a projekt bude realizován v městě Třinci, které má necelých 

40 000 obyvatel a projekt se týká rekonstrukce budovy zdravotnického zařízení a 

nebude potřeba provádět žádné větší stavební úpravy.  

V případě, že se vykytují nějaké nesrovnalosti mezi projektovým záměrem a 

informacemi získanými z výše uvedených zdrojů, je potřeba projektový záměr 

podle nich upravit.  

 

d) Závěrečným krokem je samotné zpracování žádosti a její následné předložení, 

v termínu určeném Výzvou, na pracovišti ÚRR. 

Vypracování žádosti bychom měli věnovat dostatek času neboť je 

nejdůležitějším dokumentem k získání peněžních prostředků z fondů EU. 

Zpracovává se prostřednictvím webové aplikace BENEFIT7. Do této aplikace je 

možno zapisovat až po vyhlášení Výzvy pro konkrétní oblast, proto bychom 

měli mít nashromážděny a uspořádány všechny potřebné dokumenty, dle 

kterých budeme do BENEFIT7 potřebné údaje zapisovat. 

Webová aplikace BENEFIT7 je určena k podávání žádosti o podporu a jejím 

prostřednictvím je možno komunikovat s Řídícím orgánem programu. 

BENEFIT7 je možno nalézt na internetových adresách: 

 www.eu-zadost.cz 

 www.eu-zadost.eu 

Žádost vyplňujeme pouze prostřednictvím internetového prohlížeče, je však 

zapotřebí nainstalovat příslušné certifikáty, ty zajišťují správné fungování 

BENEFIT7. Pro užívání aplikace je nutno provést registraci uživatele. 

Nejdůležitějším údajem, který je nutno zadat, je e-mailová adresa a heslo. 

Pomocí e-mailové adresy probíhá přihlašování do aplikace a komunikace 
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s Řídícím orgánem. Po vyplnění všech údajů dojde k přihlášení do aplikace 

BENEFIT7. Nyní je můžeme začít vyplňovat údaje týkající se projektu. 

 

4.2 Vypracování žádosti v BENEFIT7 

1. Projekt 

Žadatel zde vyplňuje: Číslo operačního programu 

 Název operačního programu 

 Prioritní osu 

 Název prioritní osy 

 Oblast podpory 

 Název oblasti podpory 

 Typ účetní jednotky 

 Název projektu 

 Stručný obsah 

 

2. Dopady a místa realizace 

Zde se uvádí adresa místa realizace projektu a poté se vygeneruje kód NUTS II (kód 

regionu soudržnosti. 

 

3. Popis projektu 

• Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu 

• Cíle projektu 

• Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory 

• Popis aktivit v případné fázi projektu 

• Popis aktivit v realizační fázi projektu 

• Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu 

• Připravenost projektu k realizaci 

• Vazba na jiné aktivity a projekty 

 

4. Personální zajištění projektu 

V této záložce se vyplňují informace o týmu, který se bude podílet na projektu. Každý 

projekt musí mít projektového manažera. 
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U každé osoby se uvede: Titul 

 Příjmení 

 Jméno 

 Funkce v rámci projektového týmu 

 Název organizace 

 Zapojení člena při přípravě, realizaci a udržitelnosti projektu 

 Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami 

 

5. Žadatel projektu 

Tato složka se vyplňuje z důvodu identifikace žadatele, který je pouze jeden pro každý 

projekt. 

Vyplňuje se zde: IČ 

 Název organizace 

 Právní forma organizace 

 Zda je žadatel plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu 

 Zda žadatel splňuje definici malého a středního podniku 

 Typ podniku (velikost podniku: malý, střední, velký) 

 Typ žadatele (dle právní subjektivity) 

 

6. Adresa žadatele 

Typ adresy: oficiální adresa a adresa pro doručení (žadatel musí uvést oba typy adres) 

 

7. Osoby žadatele  

Zde se uvádějí osoby, které jednají za žadatele (statutární zástupce, kontaktní osoba 

projektu). 

Uvádí se: Příjmení 

 Jméno 

 Funkce osoby 

 Telefon 

 E-mail 

 Zda se jedná o hlavní kontaktní osobu či statutárního zástupce 
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8. Zkušenosti žadatele 

Tato záložka se vyplňuje pouze v případě, že žadatel má předchozí zkušenosti 

s obdobnými projekty. 

 

9. Harmonogram projektu 

Vyplňuje se zde: Datum zahájení projektu 

 Datum ukončení projektu 

 Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu 

 Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu  

Popis časové realizace – vysvětlení důvodů proč byl navržen daný 

harmonogram 

 

10. Rozpočet projektu 

Žadatel zde podrobně rozepíše rozpočet do předem předepsaných položek. 

 

Způsobilé výdaje projektu 

Hlavními výdaji jsou: 

� náklady na zpracování veškerých dokumentů k projektu (max. do 5% celkových 

způsobilých výdajů), 

� pořízení technologického zařízení, 

� pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 

� nákup pozemku (max. do 10% celkových způsobilých výdajů ), 

� nákup ostatních nemovitostí (max. do 50% celkových způsobilých výdajů), 

� náklady na propagaci výstupů projektu (max. do 2% celkových způsobilých 

výdajů), 

� náklady na publicitu, 

� DPH z hlavních výdajů pokud není příjemce plátcem DPH a nemá nárok na 

odpočet DPH na vstupu.10 

 

  

                                                           
10

 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO. Prováděcí dokument 
ROP Moravskoslezsko [online] 2008. [cit. 2009-05-05]. Dostupné: www.rr-
moravskoslezsko.cz/file/1366/.  



41 
 

Doplňkovými výdaji jsou: 

� výdaje za konzultační a jiné služby, 

� finanční výdaje, 

� náklady na pojištění majetku u projektů nad 50 mil. Kč celkových způsobilých 

výdajů, 

� správní a místní poplatky, 

� výdaje na výběrové řízení, 

� odpisy pro potřeby řízení projektu, 

� náklady na audit projektů (pouze u projektů nad 100 mil. Kč celkových 

způsobilých výdajů), 

� osobní náklady projektového týmu, 

� DPH z doplňkových výdajů pokud není příjemce plátcem DPH a nemá nárok na 

odpočet DPH na vstupu. 

 

Doplňkové výdaje mohou být max. do 10% celkových způsobilých výdajů projektu.11 

 

11. Přehled financování 

Uvádí se zde, z jakých zdrojů budou výdaje na přípravu a realizaci projektu kryty. 

Vychází se z výdajů rozepsaných v záložce Rozpočet projektu. 

Dle položek vyplněných v záložce Rozpočet projektu se zde automaticky vyplní:  

 Celkové zdroje  

 Celkové způsobilé výdaje  

 Celkové způsobilé investiční výdaje 

 Celkové způsobilé neinvestiční výdaje 

 Celkové nezpůsobilé výdaje  

Žadatel zde vyplní: Příjmy projektu 

 Příjmy způsobilé a nezpůsobilé 

 Zda prostředky, které vložil do projektu, jsou veřejné či soukromé 

Poté se automaticky vyplní položky: Dotace projektu 

                                                           
11

 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO. Prováděcí dokument 
ROP Moravskoslezsko [online] 2008. [cit. 2009-05-05]. Dostupné: www.rr-
moravskoslezsko.cz/file/1366/.  
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Celkové veřejné prostředky na krytí způsobilých 

výdajů bez příjmů  

Celkové prostředky na krytí nezpůsobilých výdajů 

 

V poslední části této záložky žadatel uvádí, odkud získal finanční prostředky, 

k překlenutí období realizace do termínu první platby. Tato část je však nepovinná. 

 

12. Finanční plán 

Tato záložka slouží jako harmonogram, který slouží žadateli k rozvržení 

předpokládaných žádostí o platbu. 

 

12. Prioritní téma 

Žadatel zadává ve Výběru hospodářské činnosti jednu činnost, která se vztahuje 

k projektu. Mimo to zadá také ve Výběru typu území položku odpovídající typu území 

(např. město), kde bude projekt realizován. 

Zvolí též prioritní téma, ke kterému zadá částku v poli Prostředky z EU v Kč. 

 

13. Horizontální témata 

V této záložce žadatel dokládá, že daný projekt nemá negativní vliv na horizontální 

témata, tedy na rovné příležitosti a udržitelný rozvoj. 

Horizontální témata jsou oblasti prolínající se všemi tematickými a regionálními 

operačními programy. Jsou definována dvě horizontální témata: Udržitelný rozvoj a 

Rovné příležitosti. Tato dvě témata jsou politiky a nástroje, díky nimž jsou globální a 

specifické cíle ROP začleněny do všech prioritních os programu. Hlavním cílem 

začlenění horizontálních témat do projektové činnosti je přispět ke zlepšení stavu 

životního prostředí a k vyšší kvalitě projektů. 

Naplňování horizontálních témat je sledováno v průběhu realizace projektu a jsou 

předmětem kontroly. 
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Udržitelný rozvoj je dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a 

environmentální oblastí. V ROP Moravskoslezsko je udržitelný rozvoj zúžen na oblast 

environmentální (na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí).12 

Horizontální téma Rovné příležitosti znamená, že při realizaci projektu nesmí docházet 

k diskriminaci na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, 

zdravotního postižení, věku, sexuální orientace. Rovněž sem patří i skupiny osob, které 

jsou ohrožené sociálním vyloučením (např. imigranti, dlouhodobě nezaměstnaní, 

propuštění vězni apod.).13 

 

14. Publicita 

Žadatel vybere v poli Způsob zajištění publicity, jak plánuje propagovat svůj projekt a 

v poli Konkrétní opatření pro zajištění publicity uvede doplňující informace o propagaci 

projektu. 

Prostředky pro zajištění publicity projektů jsou: 

• velkoplošný reklamní panel (bilboard), 

• stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska), 

• informační štítek, 

• plakát, 

• internetové stránky prezentující daný projekt, 

• informační akce (konference, semináře, veletrhy, výstavy), 

• inzerce 

• informační a komunikační materiál (brožura, leták, informační sdělení, 

studie, CD/DVD, tiskové zprávy), 

• propagační předměty. 

Tyto prostředky musí obsahovat Evropskou unií určené grafické vzory. Několik z těchto 

vzorů je uvedeno v Příloze 3 tohoto dokumentu. 

 

  

                                                           
12 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO. Průvodce 
horizontálními tématy [online] 2008. [cit. 2009-05-10]. Dostupné: www.rr-
moravskoslezsko.cz/file/1314/.  
13 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO. Průvodce 
horizontálními tématy [online] 2008. [cit. 2009-05-10]. Dostupné: www.rr-
moravskoslezsko.cz/file/1314/.  
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15. Přílohy projektu 

Přílohy pro oblast podpory 3.2 Subregionální centra: 

a) Dokument pro finanční a ekonomické hodnocení projektu 

Vypracovává se tzv. Studie proveditelnosti, ta má dvě varianty: 

� základní studie proveditelnosti – vypracovává se u projektů s celkovými 

výdaji většími než 10 mil. Kč 

� zjednodušená studie proveditelnosti – vypracovává se u projektů 

jejichž celkové výdaje jsou menší nebo rovny 10 mil. Kč a pro projekty 

v rámci oblastí 1.2, 1.4 a 2.4 a dílčích oblastí 2.1.4, 2.2.3 a 2.2.4 bez 

ohledu na celkové výdaje. 

Struktura tohoto dokumentu je uvedena v Příloze č. 2  

 

b) Doklady o právní subjektivitě 

Doklady osvědčující založení, zřízení nebo vytvoření subjektu. U 

podnikatelských subjektů se tedy jedná o výpis z obchodního rejstříku, který 

nesmí být starší 90 dní před registrací žádosti. V případě podnikajících 

fyzických osob se jedná o živnostenský list nebo výpis ze živnostenského 

rejstříku. 

 

c) Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele 

Tato příloha se vypracuje v aplikaci, která je přístupná na stránkách www.rr-

moravskoslezsko.cz, ve formátu .xls 

 

d) Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci 

Pokud žadatel předloží s žádostí platné pravomocné stavební povolení, nemusí 

se již dokládat územní rozhodnutí 

 

e) Výběr z dokumentace ke stavebnímu povolení staveb, terénních úprav, zařízení 

a udržovacích prací 

V případě staveb: - pro bydlení a rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním 

podzemním podlažím do hloubky 3 m a max. dvěma 

nadzemními podlažími, 



45 
 

- podzemních do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky do 3 m, 

pokud nejsou vodním dílem,  

- do 300 m2 zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou 

staveb pro bydlení, a haly do 1000 m2 zastavěné plochy a 

výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou s max. 

jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na 

dobu nejdéle 3 let, 

- do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním 

nadzemním podlažím, podsklepené do hloubky 3 m,14 

žadatel doloží souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby, půdorysy 

jednotlivých podlaží a střech, řezy, pohledy, výkresy přípojek s napojením na 

veřejné rozvodné sítě a výkresy komunikací s napojením na veřejné 

komunikace. 

V případě staveb jiných, než které jsou uvedeny výše, předkládá žadatel územní 

rozhodnutí (dle vyhlášky č. 50302006 Sb) o umístění stavby nebo zařízení, o 

využití území, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, o dělení 

nebo scelování pozemků a o ochranném pásmu. 

 

f) Položkový stavební rozpočet u stavebního projektu 

V případě, že předmětem projektu je stavba, musí přiložit žadatel naceněný 

položkový stavební rozpočet, který je zpracovaný v předepsaném rozpočtovém 

programu (KROS, RTS). 

 

g) Čestné prohlášení žadatele o většinových výdajích projektu 

Čestné prohlášení bude použito pro hodnocení projektu z hlediska naplňování 

optimální výše dotace. 

Uvádí se zde: výdaje z rozpočtových položek 

 rozdělení výdajů položek rozpočtu na jednotlivé aktivity: 

  regenerace či revitalizace objektu 

  regenerace či revitalizaci území 

  nově vybudovaný objekt 

                                                           
14 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním úřadu. 
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h) Souhlas obce s projektem 

Všichni žadatelé, kromě obce, musí doložit výpis z usnesení zastupitelstva obce. 

Z něj musí být patrné, že zastupitelstvo s daným projektem souhlasí. 

 

i) Čestné prohlášení o způsobilosti podniku v rámci kategorizace mikropodnik, 

malý nebo střední podnik 

Toto prohlášení se bude vyplňovat na tiskopis, který je možno stáhnout na 

www.rr-moravskoslezsko.cz.  

Definice MSP: 

a. mikropodnik je podnik zaměstnávající méně než 10 osob, jeho roční obrat nebo 

bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 mil. €, 

b. malý podnik je podnik zaměstnávající méně než 50 osob, jeho roční obrat nebo 

bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 mil. €, 

c. střední podnik je podnik zaměstnávající méně než 250 osob, jeho roční obrat 

nepřesahuje 50 mil. € nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 mil. €. 

Do počtu zaměstnaných osob se započítávají: 

• zaměstnanci, 

• osoby pracující pro podnik v podřízeném postavení, 

• vlastníci, kteří řídí společnost, 

• společníci, kteří jsou zapojeni do běžných činností podniku a kteří využívají 

finančních výhod plynoucích z podniku. 

 

16. Čestná prohlášení 

Žadatel zde vyjadřuje souhlas s jednotlivými čestnými prohlášeními, která si zde musí 

pročíst. Pokud některé čestné prohlášení neodsouhlasí, nebude moci pokračovat dál. 

Jsou to tato čestná prohlášení: 

• Závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy  

Žadatel má vypořádány všechny splatné závazky vůči orgánům státní správy a 

samosprávy. 

• Konkurz 
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V době podání žádosti a v uplynulých třech letech nebyl vyhlášen konkurz na 

majetek žadatele a není ani v úpadku, ani v likvidaci. 

• Trestní řízení 

Proti žadateli nebylo vedeno trestní řízení a nebyl odsouzen pro trestný čin, 

který souvisí s předmětem činnosti organizace. 

• Zajištění finančních prostředků 

Žadatel má zajištěno dostatečné množství finančních prostředků na 

profinancování realizační fáze projektu či na pokrytí případných ztrát po dobu 

povinné udržitelnosti projektu. 

Doba udržitelnosti projektu je stanovena na 5 let od ukončení projektu. Pro 

příjemce MSP platí lhůta pouze po dobu 3 let.  

• Čerpání prostředků z jiných dotačních zdrojů 

Na úhradu způsobilých výdajů nečerpá žadatel peněžní prostředky z jiných 

dotačních zdrojů. 

• Vlastnické vztahy 

Žadatel má po dobu udržitelnosti projektu prokazatelně zajištěny vlastnické 

vztahy k místu či předmětu realizace projektu. 

• EIA a NATURA 

Realizace a provoz projektu musí být v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí a se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny. 

• Horizontální témata 

Projekt nesmí mít negativní vliv na horizontální témata (rovné příležitosti a 

udržitelný rozvoj). 

• Soulad s legislativou České republiky a Evropské unie 

Projekt je v souladu s legislativou České republiky a Evropské unie. 

• De minimis 

Údaje dle pravidla de minimis, které jsou uvedené v Žádosti, jsou pravdivé. 

De minimis je podpora malého rozsahu, která nepodléhá oznamovací povinnosti 

vůči Komisi. Může být poskytnuta v případě, že celková výše podpory 

poskytnutá jednomu příjemci nepřesáhne 200 000 €. 

• Elektronické verze dokumentů 
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Dokumenty v elektronické podobě na CD jsou totožné s originálními tištěnými 

dokumenty. 

• Pravidla vyplývající z platných dokumentů ROP a příslušné výzvy 

Žadatel se zavazuje k respektování pravidel vyplývajících z platných dokumentů 

ROP a dané výzvy. 

• Termín pro dodání příloh požadovaných ke smlouvě 

V případě schválení projektu musí žadatel nejpozději do 20 dnů od schválení 

dodat veškeré přílohy vyžadované před podpisem Smlouvy. 

• Prohlášení o pravdivosti údajů 

Žadatel tímto prohlašuje, že veškeré údaje, které uvedl jsou pravdivé a úplné. 

• Souhlas s uveřejněním dat z žádosti v systému MSSF 2007-2013 

Žadatel souhlasí s uveřejněním dat, které uvedl v žádosti, v systému MSSF 

2007-2013. 

• Zpracování osobních údajů 

Žadatel souhlasí se zpracováním osobních údajů, které uvedl v žádosti za 

účelem realizace projektu. 

 

K tomu, abychom mohli žádost odevzdat, je nutné provést finalizaci elektronické 

žádosti. Tímto se vygeneruje identifikační klíč, který je dále uveden na tištěné žádosti a 

je předmětem kontroly formálních náležitostí. Následně je vygenerována výsledná 

tisková sestava, která se předkládá na příslušném ÚRR. 

 

4.3 Na co si dát pozor 

1. Identifikační údaje žadatele by měli být vyplněny přesně tak, jak jsou uvedeny 

v Obchodním rejstříku. Stejně tak by měli být uváděny i statutární orgány 

společnosti. 

2. Dokumenty musí být podepsány od statutárních orgánů. 

3. Podporované aktivity musí být zvoleny správně, protože později je měnit nelze. 

4. Je potřeba zvážit výši dotace, neboť po odevzdání žádosti již toto změnit nelze. 

5. Zkontrolovat zda nechybí nebo nejsou špatně zpracované formální náležitosti 

žádosti. 

6. Zkontrolovat strukturu studie proveditelnosti. 
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7. Finanční stránka celého projektu musí být vyřešena kvalitně. 

 

4.4 Předkládání žádosti 

K tomu, aby mohlo být zažádáno o dotace je potřeba, aby žádost obsahovala: 

I. výtisk z elektronické žádosti BENEFIT7 (počet výtisků 2), 

II. povinné či nepovinné přílohy, 

III. v elektronické podobě (na CD) následující dokumenty: 

• studie proveditelnosti a její přílohy, 

• podklad pro posouzení finančního zdraví žadatele (formát .xls) 

• posouzení příjmů projektu, výpočet maximální výše dotace u projektů 

vytvářejících příjmy (tento dokument se předkládá pouze u projektů 

vytvářejících příjmy). 

Žádost musí být odevzdána na příslušném ÚRR nejpozději do data, které je uvedeno ve 

Výzvě. 

 

4.5 Přínosy návrhu řešení 

Hlavním přínosem návrhu řešení bude získání peněžních prostředků z fondů Evropské 

unie. To klinice umožní uskutečnit svůj záměr a zrekonstruovat budovu kliniky, což by 

mělo mít pozitivní vliv na získávání potenciálních i současných pacientů kliniky. 

Rekonstrukce budovy bude mít také pozitivní vliv na zkvalitnění prostředí ve městě 

Třinec a díky úpravě bezbariérového přístupu také na rovné příležitosti, neboť do 

kliniky budou mít snazší přístup občané znevýhodněni svým zdravotním stavem. 

 

4.6 Hodnocení projektu 

Proces hodnocení projektu se skládá z kontroly formálních náležitostí, posouzení 

přijatelnosti a bodového hodnocení projektu.  

 

4.6.1 Kontrola formálních náležitostí 

Tato kontrola je provedena ihned po přijetí žádosti nebo po uplynutí termínu uzavření 

Výzvy. 

Kriteria kontrolování: 

� Je doložena vytištěná elektronická žádost. 
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� Vytištěná elektronická žádost je shodná s elektronickou žádostí. 

� Vytištěná žádost je podepsaná statutárním orgánem žadatele nebo osobou 

k tomu oprávněnou. 

� Je doložen požadovaný počet výtisků žádosti. 

� Jsou doloženy všechny povinné přílohy. 

� Povinné přílohy obsahují všechny požadované náležitosti. 

� Jsou doloženy všechny nepovinné přílohy, které jsou uvedeny ve vytištěné 

žádosti. 

 

4.6.2 Posouzení přijatelnosti 

Toto posouzení začíná současně s posouzením kritérií formálních náležitostí a trvá po 

celou dobu hodnocení projektu. 

Kritéria kontroly přijatelnosti: 

� Žadatel je oprávněným příjemcem podpory pro danou oblast. 

� Projekt se vztahuje pouze na jednu oblast podpory. 

� Projekt je se svým zaměřením v souladu s danou oblastí podpory. 

� Projekt nemá negativní vliv na horizontální témata. 

� Projekt musí být realizován na daném území regionu soudržnosti. 

� Projekt respektuje minimální/maximální hranici celkových způsobilých 

výdajů/dotace. 

� Finanční zdraví žadatele splňuje stanovené podmínky přijatelnosti. 

� Další kritéria budou určena v konkrétní Výzvě. 

 

4.6.3 Bodové hodnocení projektu 

Každý projekt je hodnocen dle bodových hodnotících kritérií, výjimkou je pouze 

prioritní osa 5 – Technická pomoc. Projekty předložené v této ose jsou posouzeny dle 

kontroly formálních náležitostí a posouzení přijatelnosti. 

Hodnoticí kritéria jsou rozdělena do čtyř oblastí a každé této oblasti je přidělena určitá 

váha dle důležitosti: 

1. Předkladatel (10%) 

2. Kvalita projektu (40%) 

3. Význam projektu (45%) 
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4. Horizontální témata (5%) 

Žadatel může získat maximálně 100 bodů avšak minimum je 60 bodů. Projekty, které 

budou mít méně než 60 bodů nebudou moci být podpořeny. 
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Závěr 

 

V bakalářské práci byly nejdříve vysvětleny základní pojmy jako Evropská unie, 

Strukturální fondy, Regionální politika a Operační programy, k tomuto bylo použito 

Prováděcího dokumentu, Výzev a Metodických pokynů řídícího orgánu. Také byla 

představena psychiatrická a psychosomatická klinika CNS – Centrum Třinec, která chce 

provést rekonstrukci zdravotnického zařízení, avšak nemá dostatek peněžních 

prostředků. Což ji přivedlo k situaci, kdy chce získat dotace z fondů Evropské unie. 

K tomuto je zapotřební zařadit projekt do konkrétního operačního programu (což je také 

poměrně složitá záležitost) a poté postupovat dle stanovených kroků. 

 

Nejdůležitější částí celého procesu žádání o dotace je vypracování žádosti. V této 

bakalářské práci jsou popsány jednotlivé záložky aplikace BENEFIT7, které je potřeba  

pro vyhotovení žádosti vyplnit. Po vypracování žádosti v BENEFIT7 následuje její 

vytištění, podepsání pověřenou osobou (statutární orgán) a odevzdání na příslušný 

ÚRR. Zde jsou žádosti hodnoceny a poté se vybírají ty, jimž bude dotace přidělena. 

 

Tento dokument je určen pro případné zájemce o peněžní prostředky z fondů Evropské 

unie, kterým by měl pomoci a poskytnou dostatečné množství informací o tom jak 

v žádosti postupovat a být úspěšný. Je nutno však upozornit na to, že práce je určena 

spíše pro žadatele, kterými jsou podnikatelské subjekty. Ovšem pro získání základních 

informací poslouží i ostatním zájemcům.  
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Seznam zkratek 

 

ČR Česká republika 

DIČ Daňové identifikační číslo 

DPH Daň z přidané hodnot 

EIA Proces posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact 

Assessment) 

ERDF Evropský fond regionálního rozvoje 

ESF Evropský sociální fond 

EU Evropská unie 

FS Fond soudržnosti 

HDP Hrubý domácí produkt 

HSS Politika Hospodářské a sociální soudržnosti 

ICT Informační a komunikační technologie 

IČ Identifikační číslo 

IPRM Integrovaný plán rozvoje města 

LAU Místní administrativní jednotka 

MSP Malé a střední podniky 

MSSF Monitorovací systém strukturálních fondů 

NUTS Nomeklatura územních statistických jednotek 

NUTS II Region soudržnosti 

OP Operační program 

ROP MS Regionální operační program Moravskoslezsko 

ÚRR Úřad Regionální rady 
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Příloha 1 - Osnova dokumentu pro finanční a ekonomické hodnocení projektu 

 

Základní studie proveditelnosti 

1. Obsah 

2. Úvodní informace – žadatel, zpracovatel, použité podklady, datum zpracování 

3. Strukturované vyhodnocení projektu 

4. Popis podstaty projektu 

a. Výchozí stav – nulová varianta 

b. Stav po realizaci – investiční varianta, etapy projektu 

c. Popis cílových skupin a identifikace všech odpadů projektu na jednotlivé 

cílové skupiny včetně způsobu, jakým byly tyto hodnoty získány 

d. Popis jednotlivých klíčových aktivit projektu 

e. Časový harmonogram realizace 

5. Marketingová analýza 

a. Analýza makroprostředí, analýza konkurence, substitutů, segmentace, 

definování cílové skupiny 

b. Analýza odhadu poptávky na základě primárních či sekundárních dat 

c. Marketingový mix v návaznosti na předchozí analýzy 

6. Management projektu 

7. Technické a technologické řešení projektu, odůvodnění zvolené technologie a 

plánovaných investic projektu 

8. Potřeba a zajištění dlouhodobého a oběžného majetku 

9. Finanční plán 

a. Popis výdajů projektu v jednotlivých fázích 

b. Popis zdrojů financování projektu v jednotlivých fázích 

c. Plán průběhu příjmů a výdajů 

d. Plán průběhu cash-flow v jednotlivých fázích 

e. Finanční udržitelnost projektu 

10. Hodnocení finanční efektivnosti projektu 

a. Obecná východiska – referenční období, inflace, diskontní sazba 

b. Vstupy 

c. Zbytková hodnota investice 
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d. Výpočet kriteriálních ukazatelů 

e. Zhodnocení výsledků 

11. Ekonomická analýza projektu 

a. Obecná východiska – referenční období, inflace, diskontní sazba 

b. Vstupy 

c. Vymezení hlavních socioekonomických nákladů a přínosů 

d. Převedení ocenitelných socioekonomických nákladů a přínosů na 

finanční toky 

e. Popis a kvantifikace neocenitelných socioekonomických nákladů a 

přínosů 

f. Výpočet kriteriálních ukazatelů 

g. Zhodnocení výsledků 

12. Analýza citlivosti a řízení rizik 

13. Podrobné závěrečné hodnocení projektu 

14. Seznam příloh 
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Zjednodušená studie proveditelnosti 

1. Obsah 

2. Úvodní informace – žadatel, zpracovatel, použité podklady, datum zpracování 

3. Výchozí stav (nulová varianta), odůvodnění realizace projektu 

4. Popis projektu (investiční varianta) a jeho aktivit, etapy projektu, analýza 

cílových skupin, časový harmonogram realizace. Veškeré očekávané dopady 

projektu na cílové skupiny včetně způsobu, jakým byly tyto hodnoty získány 

5. Marketingová analýza 

a. Analýza makroprostředí, analýza konkurence, substitutů, segmentace, 

definování cílové skupiny 

b. Analýza odhadu poptávky na základě primárních či sekundárních dat 

c. Marketingový mix v návaznosti na předchozí analýzy 

6. Management projektu 

7. Technické a technologické řešení projektu, odůvodnění zvolené technologie a 

plánovaných investic projektu 

8. Potřeba a zajištění dlouhodobého a oběžného majetku 

9. Finanční plán 

a. Popis výdajů projektu v jednotlivých fázích 

b. Popis zdrojů financování projektu v jednotlivých fázích 

c. Plán průběhu příjmů a výdajů 

d. Plán průběhu cash-flow v jednotlivých fázích 

e. Finanční udržitelnost projektu 

10. Řízení rizik 

11. Podrobné závěrečné hodnocení projektu 

12. Seznam příloh 
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Příloha 2 - Plán výzev ROP Moravskoslezsko pro rok 2009 

 

Č. prioritní 
osy 

oblasti 
podpory 

Název prioritní osy/ oblasti podpory 

Alokace 
na  

výzvu 
(mil. Kč) 

Podíl 
z celkové 
alokace 
2007-
2013 

2008 2009 

7  8  9  10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Regionální infrastruktura a dostupnost 1 800 22,71%                   
1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury 870 30,48%                   

1.1.1 Silnice II. a III. třídy 630                    
1.1.2 Cyklistické stezky a pěší doprava, bezpečnost na komunikacích 120                    
1.1.2 Cyklistické stezky a pěší doprava, bezpečnost na komunikacích 120                    

1.2 Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava                     
1.3 Rozvoj dopravní obslužnosti 930 45,48%                   

1.3.1 Integrace veřejné dopravy a rozvoj její infrastruktury 670                    
1.3.2 a) Drážní vozidla MHD (tramvaje, trolejbusy) 260                    

 b) Drážní vozidla – regionální železniční osobní doprava                     
 c) Ekologická vozidla                     

1.4 
Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového 
řízení 

                    

2 Podpora prosperity regionu 1 240 24,83%                   
2.1 Infrastruktura veřejných služeb 490 22,59%                   

2.1.1 Školství                     
 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, modernizace výuky 100                    
 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, oborová centra 90                    

2.1.2 Sociální služby                     
 a) Infrastruktura rezidenčních služeb 200                    
     Infrastruktura rezidenčních služeb 100                    
 b) Transformace pobytových zařízení                     
 c) Infrastruktura pro terénní a ambulantní služby a chráněné díly                     

2.1.3 Zdravotnictví                     
2.2 Rozvoj cestovního ruchu 450 25,97%                   

2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, 
doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu 
Revitalizace a zpřístupnění památek 

300                    

2.2.2 Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení 150                    
2.2.3 Turistická informační centra                     
2.2.4 Propagace cestovního ruchu                     
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2.3 Podpora využívání brownfields 300 24,43%                   
2.4 Marketing regionu                     

3 Rozvoj měst 1 400 30,04%                   
3.1 Rozvojové póly regionu 1 000 34,06%                   

 
Průběžná výzva na předkládání projektů v rámci IPRM (pouze 
města se schváleným IPRM) 

1 000                    

3.2 Subregionální centra 400 23,20%                   
4 Rozvoj venkova 300 21,83%                   

4.1 Rozvoj venkova 300 21,83%                   
 Školství, volný čas, občanská vybavenost 300                    

Celkem  4 740 25,01%                   

 

Výzva 

 

Hodnocení a schválení 

 

Kontroly, příprava smluv 

 

Podpis smluv, realizac
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Příloha 3 - Grafické vzory 

 

Vzor 1 – Velkoplošný reklamní panel (bilboard) 

 

Vzor 2 – Stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska) 
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Vzor 3 – Informační a komunikační materiál (brožura) 

 

 

Vzor 4 – Propagační předměty 

 


