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I. JIHOMORAVSKÝ KRAJ 

I.1 Alokace a indikátory 
Příspěvek Jihomoravského kraje k SRR lze hodnotit ze dvou pohledů a to příspěvek politik a strategií, 

případně přímých investic a příspěvek programů, realizovaných Jihomoravským krajem. 

 

Na úrovni politik a strategií přispívá Jihomoravský kraj k naplňování SRR třemi politikami a 12ti programy. 

Jejich přínos je však vzhledem k disponibilním prostředkům (finančním alokacím) velmi omezený a to i 

přesto, že vybrané programy mají stanoveny monitorovací indikátory. Převážná část těchto indikátorů však 

hodnotí výstupy, nikoliv výsledky či dopady, jen velmi omezené množství indikátorů je pak možno navázat 

na indikátorovou soustavu SRR a použít je tak k hodnocení možného příspěvku krajských programů či politik 

k naplňování cílů SRR. 

Název Strategie/ politiky Finanční alokace Stanovené 
indikátory 

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za 
jeho výkon pro JIC 43 000 000,- ne 

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za 
jeho výkon pro RRA JM 22 000 000,- ne 

Kongresové centrum Mikulov 10 240 000,- ano 

 
Název programu a grantu Finanční alokace Stanovené 

indikátory 
Program rozvoje sítě cyklistických komunikací s minimálním 

kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském kraji 48 000 000,- ne 

Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje 13 000 0000,- ne 
Záchrana drobné pevnostní architektury 16 020 000,- ano 

Podpora v oblasti vodního hospodářství (FŽP JMK) - 
podprogram 1. Podpora v oblasti vodárenství 42 604 000,- ano 

Podpora v oblasti vodního hospodářství (FŽP JMK) - 
podprogram 2. Podpora v oblasti odkanalizování a čištění 

odpadních vod 
21 142 0000,- ano 

Podpora v oblasti vodního hospodářství (FŽP JMK) - 
podprogram 3 Podpora staveb protipovodňové ochrany 24 459 000,- ano 

Podpora materiálového a energetického využití odpadů vč. 
optimalizace nebo zavedení systému separace a odděleného 

sběru odpadů  FŽP JMK (2007) 
ano 

Podpora v oblasti odpadového hospodářství FŽP JMK (2008) 

12 716 000,- 

ano 

Dotační program na podporou tvorby projektů v oblasti 
vodárenství a odkanalizování a čištění odpadních vod (pro rok 

2007 a 2008 - vyhlášen totožný program) 
31 504 000,- ano 

Dotační program na podporu tvorby projektů protipovodňových 
opatření (pro rok 2007 a 2008 - vyhlášen totožný program) 19 082 000,- ano 

Dotační program na podporu tvorby projektů na katastrálních 
územích ležících na tocích ústících do Brněnské údolní nádrže 

- pro rok 2008 
9 970 000,- ano 

Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v 
lesích v Jihomoravském kraji 4 860 9000,- ano 
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Jak je z výše uvedené tabulky patrné, všechny krajem deklarované programy či strategie mají určenou 

alokaci a disponují tedy vlastními prostředky na realizaci. Jedná se však o velmi omezené prostředky, které 

mají na změny regionálního rozvoje minimální dopad.  

Kraj navíc na úrovni politik deklaroval prostředky vynakládané na zajištění činnosti Regionální rozvojové 

agentury a Jihomoravského inovačního centra, které lze sice považovat za cílenou politiku, jejich 

vynaložením však nedojde na úrovni regionu k velmi těžko specifikovatelným a tudíž ani nelze měřit jejich 

potenciální přínos k naplňování cílů SRR. 

Teoretický efekt by mohl mít program zaměřený na budování cyklostezek, případně program v oblasti 

vodárenství, které disponují alokací, která je na běžné úrovni regionu relativně velká, nicméně ani jeden 

z těchto programů není regionálně zaměřen ani nikterak cíleně diferenciován a jejich efekt je tak v rámci 

plošné podpory velmi omezený. 

I.2 Regionální dimenze 
Jak je patrné z dále uvedené tabulky kromě jednoho programu, který podporuje tvorbu UPD ve specifické 

části regionu nemá kraj regionálně zaměřené programy, ani programy zaměřené na podporu regionů se 

soustředěnou podporou státu a to i přesto, že se na území kraje tyto regiony nacházejí. 

Strategie, politiky a investice regionální 
dimenze 

soustředěná 
podpora státu 

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho 
výkon pro JIC ne ne 

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho 
výkon pro RRA JM ne ne 

Kongresové centrum Mikulov ne ne 
 

Programy a granty regionální 
dimenze 

soustředěná 
podpora státu 

Program rozvoje sítě cyklistických komunikací s minimálním kontaktem 
s motorovou dopravou v Jihomoravském kraji ne ne 

Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje ne ne 
Záchrana drobné pevnostní architektury ne ne 

Podpora v oblasti vodního hospodářství (FŽP JMK) - podprogram 1. 
Podpora v oblasti vodárenství ne ne 

Podpora v oblasti vodního hospodářství (FŽP JMK) - podprogram 2. 
Podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod ne ne 

Podpora v oblasti vodního hospodářství (FŽP JMK) - podprogram 3 
Podpora staveb protipovodňové ochrany ne ne 

Podpora materiálového a energetického využití odpadů vč. 
optimalizace nebo zavedení systému separace a odděleného sběru 

odpadů FŽP JMK (2007) 
ne ne 

Podpora v oblasti odpadového hospodářství FŽP JMK (2008) ne ne 
Dotační program na podprou tvorby projektů v oblasti vodárenství a 

odkanalizování a čištění odpadních vod (pro rok 2007 a 2008 - 
vyhlášen totožný program) 

ne ne 

Dotační program na podporu tvorby projektů protipovodňových opatření 
(pro rok 2007 a 2008 - vyhlášen totožný program) ne ne 

Dotační program na podporu tvorby projektů na katastrálních územích 
ležících na tocích ústících do Brněnské údolní nádrže - pro rok 2008 ano ne 

Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích  
v Jihomoravském kraji ne ne 
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I.3 Vazba na priority SRR 
Jak vyplývá z následujícího přehledu, převážná část programů, politik a strategií na úrovni Jihomoravského 

kraje je deklarována spíše s vedlejším přínosem a to v převážné části k prioritě SRR P 5.1 Ochrana 

životního prostředí včetně přírody, dále pak P4.1 Zajištění regionální a nadregionální dopravní dostupnosti, 

P2.3 Podpora inovačního podnikání a výzkumu v regionech, P2.1 Vytváření podmínek pro dynamický 

hospodářský rozvoj regionů ČR a P7.3 Zachování a využívání kulturních památek. 

programy a granty soulad s prioritou SRR 
Program rozvoje sítě cyklistických komunikací s minimálním 

kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském kraji 
P4.1 Zajištění regionální a 

nadregionální dopravní dostupnosti 
Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje P3.2 Sídelní struktura a bydlení 

Záchrana drobné pevnostní architektury P7.3 Zachování a využívání kulturních 
památek 

Podpora v oblasti vodního hospodářství (FŽP JMK) - podprogram 
1. Podpora v oblasti vodárenství 

P5.1 Ochrana životního prostředí 
včetně přírody 

Podpora v oblasti vodního hospodářství (FŽP JMK) - podprogram 
2. Podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod 

P5.1 Ochrana životního prostředí 
včetně přírody 

Podpora v oblasti vodního hospodářství (FŽP JMK) - podprogram 
3 Podpora staveb protipovodňové ochrany 

P5.1 Ochrana životního prostředí 
včetně přírody 

Podpora materiálového a energetického využití odpadů vč. 
optimalizace nebo zavedení systému separace a odděleného 

sběru odpadů  FŽP JMK (2007) 
P5.1 Ochrana životního prostředí 

včetně přírody 

Podpora v oblasti odpadového hospodářství FŽP JMK (2008) P5.1 Ochrana životního prostředí 
včetně přírody 

Dotační program na podprou tvorby projektů v oblasti vodárenství 
a odkanalizování a čištění odpadních vod (pro rok 2007 a 2008 - 

vyhlášen totožný program) 
P5.1 Ochrana životního prostředí 

včetně přírody 
Dotační program na podporu tvorby projektů protipovodňových 

opatření (pro rok 2007 a 2008 - vyhlášen totožný program) 
P5.1 Ochrana životního prostředí 

včetně přírody 
Dotační program na podporu tvorby projektů na katastrálních 

územích ležících na tocích ústících do Brněnské údolní nádrže - 
pro rok 2008 

P5.1 Ochrana životního prostředí 
včetně přírody 

Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích  
v Jihomoravském kraji 

P5.1 Ochrana životního prostředí 
včetně přírody 

 
strategie a investice soulad s prioritou SRR 

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho 
výkon pro JIC 

P2.3 Podpora inovačního podnikání a 
výzkumu v regionech 

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho 
výkon pro RRA JM 

P2.1 Vytváření podmínek pro 
dynamický hospodářský rozvoj regionů 

ČR 

Kongresové centrum Mikulov P7.3 Zachování a využívání kulturních 
památek 
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II. KARLOVARSKÝ KRAJ 

II.1 Alokace a indikátory 
Karlovarský kraj přispívá k naplňování SRR třemi programy a 4mi strategiemi a politikami. Příspěvek jak 

politik, tak programů lze hodnotit spíše jako zanedbatelný, neboť politiky nemají stanoven žádný finanční 

rámec a finanční rámec realizovaných programů je velmi omezený. 

Přínos realizace programů a politik Karlovarského kraje navíc limituje fakt, že pro realizované programy 

nejsou stanoveny žádné indikátory a jejich dopad na region obecně tak v podstatě nelze hodnotit. 

Politiky a strategie realizované krajem sice mají stanoveny indikátory, jedná se však ve většině případů o 

indikátory výstupů a z celkového počtu několika desítek indikátorů obsahují pouze jeden indikátor, který má 

přímou návaznost na indikátory SRR. 

Celkově tak lze přínos politik, strategií a programů Karlovarského kraje hodnotit spíše jako zanedbatelný a to 

přestože zejména uvedené programy zcela jistě alespoň minimální dopad na regionální úrovni mají. 

Název Strategie/ politiky Finanční alokace Stanovené indikátory Komentář k indikátorům 
Strategie rozvoje lidských 

zdrojů 0 ne  

Strategie rozvoje 
konkurenceschopnosti 
Karlovarského kraje 

0 ano 
uveden odkaz na strany 

v dokumentu 

Program rozvoje 
cestovního ruchu a 

lázeňství v Karlovarském 
kraji pro roky 2007-2013 

0 ano uveden odkaz na strany 
v dokumentu 

Program rozvoje 
Karlovarského kraje 0 ano 

Indikátory výsledku Počet nově 
registrovaných MSP 

Počet vytvořených pracovních 
míst 

Indikátory dopadu Vytvořený 
HDP na obyvatele relativizovaný 

ve vztahu k průměru EU 25 
(PPS) 

Tvorba hrubého fixního kapitálu 
na obyvatele 

 
Název programu a grantu Finanční alokace Stanovené indikátory Komentář k indikátorům 
Program obnovy venkova 40 500 000 ne  

Příspěvky z rozpočtu 
Karlovarského kraje na 

obnovu kulturních památek 
a památkově hodnotných 

objektů 

20 000 000 ne  

Drobné vodohospodářské 
ekologické akce 25 500 000 ne  

II.2 Regionální dimenze 
Veškeré politiky, strategie a programy realizované Karlovarským krajem jsou realizovány plošně pro celé 

území regionu bez jakékoliv regionální dimenze či zaměření na regiony se soustředěnou podporou státu a to 

přesto, že se jedná o kraj, který takto vymezené regiony obsahuje. 
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Některé z programů a politik sice analyzují regionální rozdíly, žádný z nich však následně nezohledňuje 

analyzované rozdíly při rozdělování prostředků z realizovaných programů, případně při realizaci opatření 

z jednotlivých politik a strategií. 

Strategie, politiky a investice regionální dimenze soustředěná podpora státu 

Strategie rozvoje lidských zdrojů ne ne 
Strategie rozvoje konkurenceschopnosti 

Karlovarského kraje ne ne 

Program rozvoje cestovního ruchu a 
lázeňství v Karlovarském kraji pro roky 2007-

2013 
ne ne 

Program rozvoje Karlovarského kraje ne ne 
 

Programy a granty regionální dimenze soustředěná podpora státu 

Program obnovy venkova ne ne 
Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na 

obnovu kulturních památek a památkově 
hodnotných objektů 

ne ne 

Drobné vodohospodářské ekologické akce ne ne 
 

II.3 Vazba na SRR 
Jak vyplývá z následující tabulky, realizované politiky, strategie a programy mají sice vazbu na priority SRR, 

jejich dopad je však deklarován jako malý a nevýznamný. 

Hlavní přínos je přitom deklarován k prioritě P. 2.1 Vytváření podmínek pro dynamický a hospodářský rozvoj 

regionů ČR, dále pak P 6.3 Rozvoj produktů a služeb cestovního ruchu, P 3.2 Sídelní struktura a bydlení a P 

7.3 Zachování a využívání kulturních památek. 

strategie a investice soulad s prioritou SRR 

Strategie rozvoje lidských zdrojů P2.1 Vytváření podmínek pro dynamický 
hospodářský rozvoj regionů ČR 

Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského 
kraje 

P2.1 Vytváření podmínek pro dynamický 
hospodářský rozvoj regionů ČR 

Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v 
Karlovarském kraji pro roky 2007-2013 P6.3 Rozvoj produktu a služeb cestovního ruchu 

Program rozvoje Karlovarského kraje P2.1 Vytváření podmínek pro dynamický 
hospodářský rozvoj regionů ČR 

 

programy a granty 
soulad s prioritou SRR 

Program obnovy venkova P3.2 Sídelní struktura a bydlení 
Příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu 
kulturních památek a památkově hodnotných objektů P7.3 Zachování a využívání kulturních památek 

Drobné vodohospodářské ekologické akce P5.1 Ochrana životního prostředí včetně přírody 
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III. KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ 

III.1 Alokace a indikátory 
Královehradecký kraj přispívá k naplňování SRR 6ti strategiemi a politikami a 4mi programy.  Přínos 

deklarovaných politik lze hodnotit jako zanedbatelný. Vybrané politiky mají sice stanoveny indikátory 

(Strategie Královehradeckého kraje dokonce soustavu 321 indikátorů), jen zlomek těchto indikátorů (12) je 

přitom stanoven tak, aby umožňoval hodnocení přínosů příslušné politky pro naplňování cílů SRR. 

Deklarované politiky navíc nemají stanovenu finanční alokaci, ani jiný „nástroj“ pro jejich naplňování, což 

jejich potenciální přínos ještě více snižuje. 

Na úrovni programů lze situaci hodnotit jako velmi podobnou. Programy sice mají alokovány finanční 

prostředky (jeden z uvedených programů navíc relativně velkou částku), nemají však pro změnu stanoveny 

žádné indikátory, ani cílové hodnoty, což znemožňuje jak jejich hodnocení ve vztahu k uvedeným politikám, 

tak jejich hodnocení ve vztahu k SRR. 

strategie a investice alokace indikátory 
Strategie rozvoje Královéhradeckého 

kraje 2006 - 2015 (SRK) 0 ano 

Program rozvoje Královéhradeckého 
kraje 2008 - 2010 (PRK) 0 ano 

Program rozvoje cestovního ruchu 
Královéhradeckého kraje 2007-2013 0 ano 

Strategie rozvoje lidských zdrojů 
Královéhradeckého kraje 2007 - 2015 0 ne 

Koncepce ochrany přírody a krajiny 
Královéhradeckého kraje 0 ne 

Generel silniční dopravy 
Královéhradeckého kraje 0 ano 

 
programy a granty alokace indikátory 

Program obnovy venkova 
Královéhradeckého kraje 95 000 000 ne 

Obnova  památkového fondu na území 
Královéhradeckého kraje 35 500 000 ne 

Dotační programy v oblasti školství 8 494 000 ne 
Veřejně prospěšných projekty z oblasti 
tělovýchovy a sportu, práce s dětmi a 

mládeží 
13 530 000 ne 

III.2 Regionální dimenze 
Z pohledu regionální dimenze je situace velmi podobná. Většina programů a politiky neobsahuje žádnou 

vnitroregionální diferenciaci či zacílení a jsou realizovány plošně pro celé území kraje. U vybraných politik je 

sice analyzována počáteční situace na úrovni regionu a tím i vnitroregionální rozdíly na počátku realizace 

dané strategie či politiky, tyto rozdíly však nejsou dále zohledněny v návrhové části. 

Region nemá na svém území regiony se soustředěnou podporou státu, ani jedna z politik však neobsahuje 

ani cílenou podporu pro hospodářsky slabé regiony, či regiony, které byly na úrovni kraje vymezeny 

Programem rozvoje Královehradeckého kraje (PRK). 
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strategie a investice regionální dimenze soustředěná podpora státu 
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 

2006 - 2015 (SRK) ne ne 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 
2008 - 2010 (PRK) ano ne 

Program rozvoje cestovního ruchu 
Královéhradeckého kraje 2007-2013 ne ne 

Strategie rozvoje lidských zdrojů 
Královéhradeckého kraje 2007 - 2015 ne ne 

Koncepce ochrany přírody a krajiny 
Královéhradeckého kraje ne ne 

Generel silniční dopravy 
Královéhradeckého kraje ne ne 

 
programy a granty regionální dimenze soustředěná podpora státu 

Program obnovy venkova 
Královéhradeckého kraje ne ne 

Obnova památkového fondu na území 
Královéhradeckého kraje ne ne 

Dotační programy v oblasti školství ne ne 
Veřejně prospěšných projekty z oblasti 
tělovýchovy a sportu, práce s dětmi a 

mládeží 
ne ne 

III.3 Vazba na SRR 
Realizované politiky, strategie a programy jsou deklarovány převážně jako s nepřímým dopadem a to 

zejména k prioritě SRR P2.1 Vytváření podmínek pro dynamický hospodářský rozvoj regionů ČR, P3.2 

Sídelní struktura a bydlení, P3.4 Rozvoj a regenerace měst, P3.1 Podpora investic do lidského kapitálu a 

P6.1 Organizace a management cestovního ruchu. 

strategie a investice soulad s prioritou SRR 
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006 - 2015 

(SRK) 
P2.1 Vytváření podmínek pro dynamický 
hospodářský rozvoj regionů ČR 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 - 2010 
(PRK) 

P2.1 Vytváření podmínek pro dynamický 
hospodářský rozvoj regionů ČR 

Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého 
kraje 2007-2013 P6.1 Organizace a management cestovního ruchu 

Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého 
kraje 2007 - 2015 P3.1 Podpora investic do lidského kapitálu 

Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého 
kraje P5.1 Ochrana životního prostředí včetně přírody 

Generel silniční dopravy Královéhradeckého kraje P2.1 Vytváření podmínek pro dynamický 
hospodářský rozvoj regionů ČR 

 
programy a granty soulad s prioritou SRR 

Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje P3.2 Sídelní struktura a bydlení 
Obnova  památkového fondu na území 

Královéhradeckého kraje P3.4 Rozvoj a regenerace měst 

Dotační programy v oblasti školství P3.1 Podpora investic do lidského kapitálu 
Veřejně prospěšných projekty z oblasti tělovýchovy a 

sportu, práce s dětmi a mládeží  P3.4 Rozvoj a regenerace měst 
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Všechny deklarované politiky lze považovat za podstatné a z pohledu územního rozvoje regionu důležité. 

Jejich dopad a efektivnost však velmi snižuje jednak skutečnost, že nemají vlastní alokaci a tudíž ani 

nástroje pro naplňování deklarovaných cílů, ani žádné vnitroregionální zaměření. 
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IV. LIBERECKÝ KRAJ 

IV.1 Alokace a indikátory 
Liberecký kraj přispívá k naplňování SRR jednou strategií a 3mi programy.  

Přínos deklarovaných politik lze hodnotit jako zanedbatelný. Deklarovaná politika  - Program rozvoje kraje, 

nemá vlastní alokaci ani žádné nástroje pro realizaci navržených opatření. Má sice stanoveno více jak 600 

indikátorů, tyto však nejsou kvantifikovány a tudíž je lze jen obtížně použít pro jakékoliv měření přínosů pro 

naplňování cílů SRR.  

Na úrovni programů je situace velmi podobná. Deklarované programy sice mají stanovenou finanční alokaci, 

tato alokace je však velmi malá a z pohledu potenciálních přínosů k naplňování cílů SRR tudíž 

zanedbatelná. Ani jeden z deklarovaných programů přitom nemá stanoveny indikátory, což jejich 

relevantnost pro naplňování cílů SRR ještě snižuje, neboť to v podstatě znemožňuje jejich hodnocení ve 

vztahu k SRR. 

strategie a investice alokace indikátory 
Program rozvoje Libereckého kraje 

2007 - 2013 0 ano 
 

programy a granty alokace indikátory 
Grantový fond Libereckého kraje 45 732 663 ne 
Fond investic Libereckého kraje - 

Program obnovy venkova - Investiční 7 913 140 ne 
Fond investic Libereckého kraje - 

Program obnovy měst a obcí 3 486 500 ne 

IV.2 Regionální dimenze 
Z pohledu regionální dimenze je situace velmi podobná. PRKLK sice obsahuje analýzy pro vymezené 

regiony se soustředěnou podporou státu a hospodářsky slabé oblasti, nenavrhuje však žádné specifické 

nástroje na jejich řešení. Z deklarovaných programů se pak na cílenou podporu těchto regionů zaměřuje 

pouze jeden region, který však řeší pouze tvz. hospodářsky slabé oblasti. 

Přestože se jedná o nedostačující regionální dimenzi, která nedostatečně reflektuje priority SRR, je 

Liberecký kraj téměř jediný region, který takto specifikovanou regionální dimenzi ve svých politikách a 

programech obsahuje. 

strategie a investice regionální dimenze soustředěná 
podpora státu 

Program rozvoje Libereckého kraje 2007 - 2013 ano ne 
 

programy a granty regionální dimenze soustředěná 
podpora státu 

Grantový fond Libereckého kraje ano ne 
Fond investic Libereckého kraje - Program obnovy venkova - 

Investiční ano ne 
Fond investic Libereckého kraje - Program obnovy měst a obcí ne ne 
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IV.3 Vazba na SRR 
Realizované politiky, strategie a programy jsou deklarovány převážně jako s nepřímým dopadem a to 

zejména k prioritě SRR P3.4 Rozvoj a regenerace měst. U ostatních programů je deklarována průřezová 

příslušnost k několika prioritním osám SRR. 

strategie a investice soulad s prioritou SRR 
Program rozvoje Libereckého kraje 2007 - 

2013 vazba na všechny priority SRR 
 

programy a granty soulad s prioritou SRR 
Grantový fond Libereckého kraje Dílčí programy GF souvisí s různými prioritami SRR 

Fond investic Libereckého kraje - Program 
obnovy venkova - Investiční 

Program obnovy venkova - investiční se skládá z dílčích 
dotačních titulů, které mají vazby na různé priority SRR 

Fond investic Libereckého kraje - Program 
obnovy měst a obcí P3.4 Rozvoj a regenerace měst 



 
 

 
Příloha 2 str. 12 

V. MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 

V.1 Alokace a indikátory 
Moravskoslezský kraj přispívá k naplňování SRR 5ti programy.  Přínos deklarovaných programů lze hodnotit 

jako zanedbatelný a to jak díky skutečnosti, že disponují pouze omezeným rozpočtem (alokací), tak díky 

skutečnosti, že se jedná o programy bez definovaných indikátorů, které by umožňovali jakékoliv hodnocení 

přínosů k naplňování cílů SRR. 

programy a granty alokace indikátory 
Program na podporu projektové dokumentace 31 400 000,- ne 

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského 
kraje 44 100 000,- ne 

Program na přípravu projektů v oblasti životního prostředí a 
zemědělství 57 000 000,- ne 

Dotační program na podporu Zvýšení kvality sociálních 
služeb poskytovaných MSK na rok 2008 12 000 000,- ne 

Dotační program Zvyšování pasivní bezpečnosti na 
pozemních komunikacích 19 000 000,- ne 

V.2 Regionální dimenze 
Velmi podobná je situace na úrovni hodnocení regionální dimenze programů. Ani jeden z hodnocených 

programů neobsahuje ani hodnocení vnitroregionálních rozdílů, ani jakkoliv vnitroregionálně diferencovanou 

podporu a to ani v případě podpory pro hospodářsky slabé a strukturálně postižené regiony – tedy tzv. 

regiony se soustředěnou podporou státu. 

Jednotlivé programy tak v podstatě žádnou regionální dimenzi nemají. 

programy a granty regionální dimenze soustředěná podpora státu 
Program na podporu projektové 

dokumentace ne ne 

Podpora obnovy a rozvoje venkova 
Moravskoslezského kraje ne ne 

Program na přípravu projektů v oblasti 
životního prostředí a zemědělství ne ne 

Dotační program na podporu Zvýšení 
kvality sociálních služeb poskytovaných 

MSK na rok 2008 
ne ne 

Dotační program Zvyšování pasivní 
bezpečnosti na pozemních komunikacích ne ne 

V.3 Vazba na SRR 
Realizované programy jsou deklarovány převážně jako s nepřímým dopadem a to zejména k prioritě SRR 

P1.3 Zabezpečení zdrojů financování regionální politiky, P2.1 Vytváření podmínek pro dynamický 

hospodářský rozvoj regionů ČR, P5.1 Ochrana životního prostředí včetně přírody, P3.3 Sociální soudržnost 

v regionech založená na rovnosti příležitostí, P4.1 Zajištění regionální a nadregionální dopravní dostupnosti 
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programy a granty soulad s prioritou SRR 
Program na podporu projektové dokumentace  P1.3 Zabezpečení zdrojů financování regionální politiky 

Podpora obnovy a rozvoje venkova 
Moravskoslezského kraje  

P2.1 Vytváření podmínek pro dynamický hospodářský rozvoj 
regionů ČR 

Program na přípravu projektů v oblasti 
životního prostředí a zemědělství P5.1 Ochrana životního prostředí včetně přírody 

Dotační program na podporu Zvýšení kvality 
sociálních služeb poskytovaných MSK na rok 

2008 

P3.3 Sociální soudržnost v regionech založená na rovnosti 
příležitostí 

Dotační program Zvyšování pasivní 
bezpečnosti na pozemních komunikacích 

P4.1 Zajištění regionální a nadregionální dopravní 
dostupnosti 
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VI. OLOMOUCKÝ KRAJ 

VI.1 Alokace a indikátory 
Olomoucký kraj přispívá k naplňování SRR 11ti programy a 8mi strategiemi a politikami.   

 

Přestože jak deklarované politiky, tak deklarované programy disponují relativně vysokou finanční alokací, 

nemají stanoveny měřící indikátory a jejich přínos pro naplnění cílů SRR tak lze hodnotit velmi obtížně. 

 

U některých deklarovaných politik jako jsou například investice do dopravní infrastruktury či školství je navíc 

potřeba brát v úvahu skutečnost, že se jedná především o prostředky vynakládané na prostou údržbu 

stávající silniční sítě, nikoliv na rozvoj či řešení nedostatků této sítě, čímž je příspěvek k naplnění cílů SRR 

ještě snížen. 

Strategie a investice Alokace Indikátory 
Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 0 ne 

Investice v oblasti dopravy 1 447 317 504 ne 
Investice v oblasti školství 281 052 000 ne 

Investice v oblasti sociálních věcí 142 002 000 ne 
Investice v oblasti kultury 68 516 000 ne 

Investice v oblasti zdravotnictví 145 942 000 ne 
Významné projekty 622 084 607 ne 

Příspěvky do 20 tis.Kč 15 919 629 ne 
 

programy a granty alokace indikátory 
Program obnovy venkova 185 474 157 ne 
Programu podpory sportu 70 028 000 ne 

Dotace soukromým školám 14 176 910 ne 
Podpora kultury a památkové péče (3 dotační programy - 

kulturní památky, drobné kulturní památky a kulturní aktivity) 203 942 000 ne 

Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování 116 667 000 ne 
Příspěvky na hospodaření v lesích 37 061 000 ne 

Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské 
infrastruktury 272 935 000 ne 

Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - 
autobusová doprava 567 891 760 ne 

Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravvům - drážní 
doprava 654 554 000 ne 

Příspěvky obcím na podporu výstavby cyklostezek 25 000 000 ne 
Příspevek na činnost av ybavení jednotek sborů dobrovolných 

hasičů 25 000 000 ne 

VI.2 Regionální dimenze 
Stejná situace je v oblasti regionální dimenze deklarovaných programů. Kromě programu obnovy venkova, 

neobsahuje ani jeden z uvedených programů žádným prvkem, který by zohledňoval regionální aspekty 

území kraje a to jak v podobně regionálně diferencované podpory, tak například v podobě specifických 

programů pro regiony se soustředěnou podporou státu, případně pro hospodářsky slabé regiony. 
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strategie a investice regionální dimenze soustředěná 
podpora státu 

Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje ano ano 
Investice v oblasti dopravy ne ne 
Investice v oblasti školství ne ne 

Investice v oblasti sociálních věcí ne ne 
Investice v oblasti kultury ne ne 

Investice v oblasti zdravotnictví ne ne 
Významné projekty ne ne 

Příspěvky do 20 tis.Kč ne ne 
 

programy a granty regionální dimenze soustředěná 
podpora státu 

Program obnovy venkova ano ne 
Programu podpory sportu ne ne 

Dotace soukromým školám ne ne 
Podpora kultury a památkové péče (3 dotační programy - kulturní 

památky, drobné kulturní památky a kulturní aktivity) ne ne 

Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování ne ne 
Příspěvky na hospodaření v lesích ne ne 

Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské 
infrastruktury ne ne 

Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - autobusová 
doprava ne ne 

Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravvům - drážní 
doprava ne ne 

Příspěvky obcím na podporu výstavby cyklostezek ne ne 
Příspevek na činnost av ybavení jednotek sborů dobrovolných 

hasičů ne ne 

VI.3 Vazba na SRR 
Realizované programy a politiky jsou deklarovány převážně jako s nepřímým dopadem a to zejména 

k prioritě SRR P3.2 Sídelní struktura a bydlení, P3.1 Podpora investic do lidského kapitálu, P7.4 Vzdělávání 

a informovanost, P7.2 Rozvoj kulturní infrastruktury a služeb, P5.1 Ochrana životního prostředí včetně 

přírody, P4.1 Zajištění regionální a nadregionální dopravní dostupnosti, P6.2 Rozvoj infrastruktury 

cestovního ruchu 

strategie a investice soulad s prioritou SRR 
Program rozvoje územního obvodu 
Olomouckého kraje 

P2.1 Vytváření podmínek pro dynamický hospodářský 
rozvoj regionů ČR 

Investice v oblasti dopravy P4.1 Zajištění regionální a nadregionální dopravní 
dostupnosti 

Investice v oblasti školství  P7.4 Vzdělávání a informovanost 
Investice v oblasti sociálních věcí  P3.1 Podpora investic do lidského kapitálu 
Investice v oblasti kultury P7.2 Rozvoj kulturní infrastruktury a služeb 
Investice v oblasti zdravotnictví P3.1 Podpora investic do lidského kapitálu 

Významné projekty P2.1 Vytváření podmínek pro dynamický hospodářský 
rozvoj regionů ČR 

Příspěvky do 20 tis.Kč P2.1 Vytváření podmínek pro dynamický hospodářský 
rozvoj regionů ČR 
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programy a granty soulad s prioritou SRR 
Program obnovy venkova P3.2 Sídelní struktura a bydlení 

Programu podpory sportu P3.1 Podpora investic do lidského 
kapitálu 

Dotace soukromým školám P7.4 Vzdělávání a informovanost 
Podpora kultury a památkové péče (3 dotační programy - kulturní 

památky, drobné kulturní památky a kulturní aktivity) 
P7.2 Rozvoj kulturní infrastruktury a 

služeb 

Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování P3.1 Podpora investic do lidského 
kapitálu 

Příspěvky na hospodaření v lesích P5.1 Ochrana životního prostředí 
včetně přírody 

Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské 
infrastruktury P3.2 Sídelní struktura a bydlení 

Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům - autobusová 
doprava 

P4.1 Zajištění regionální a 
nadregionální dopravní dostupnosti 

Příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravvům - drážní 
doprava 

P4.1 Zajištění regionální a 
nadregionální dopravní dostupnosti 

Příspěvky obcím na podporu výstavby cyklostezek P6.2 Rozvoj infrastruktury cestovního 
ruchu 

Příspevek na činnost av ybavení jednotek sborů dobrovolných 
hasičů P3.2 Sídelní struktura a bydlení 
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VII. PARDUBICKÝ KRAJ 

VII.1 Alokace a Indikátory 
Pardubický kraj přispívá k naplňování SRR 6ti programy a 7mi strategiemi a politikami.   

Přestože jak deklarované politiky, tak deklarované programy disponují relativně vysokou finanční alokací, 

nemají stanoveny měřící indikátory a jejich přínos pro naplnění cílů SRR tak lze hodnotit velmi obtížně. 

 

U některých deklarovaných politik jako jsou například investice do dopravní infrastruktury či zdravotnictví je 

navíc potřeba brát v úvahu skutečnost, že se jedná především o prostředky vynakládané na prostou údržbu 

stávající silniční sítě, nikoliv na rozvoj či řešení nedostatků této sítě, čímž je příspěvek k naplnění cílů SRR 

ještě snížen. 

strategie a investice alokace indikátory 
Investice do dopr. Infrastruktury 871000000 ne 

Investice do zdravotnictví 302000000 ne 
Investice do školských zařízení 182000000 ne 

Investice do ŽP 67000000 ne 
Investice do sociální oblasti 120000000 ne 

Investice do kultury 12000000 ne 
Program rozvoje Pardubického kraje 0 ano 

 
programy a granty alokace indikátory 

Grantový program Podpora realizace projektů obcí v 
problémových mikroregionech Pk 8500000 ne 

Grantový program Podpora pořízení ÚPD 11300000 ne 
Grantový program Podpora Pk v oblasti památkové péče 42000000 ne 

Grantové programy a dotace na podporu sportu a 
volnočasvoých aktivit 25000000 ne 

Grantové programy v oblasti sociálních věcí 34600000 ne 
Program obnovy venkova 111000000 ne 

VII.2 Regionální dimenze 
Stejná situace je v oblasti regionální dimenze deklarovaných programů. Z celkového počtu 13ti programů a 

strategií obsahují regionální dimenzi pouze 3. 

Přesto lze tento fakt považovat za relativně pozitivní trend, nebot zmíněné programy obsahují jak analýzu 

vnitroregionálních disparit, tak specifickou podporu pro regiony se soustředěnou podporou státu a podporu 

pro vybrané problémové regiony. 

strategie a investice regionální 
dimenze 

soustředěná 
podpora státu 

Investice do dopr. Infrastruktury ne ne 
Investice do zdravotnictví ne ne 

Investice do školských zařízení ne ne 
Investice do ŽP ne ne 

Investice do sociální oblasti ne ne 
Investice do kultury ne ne 

Program rozvoje Pardubického kraje ano ano 
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programy a granty regionální 
dimenze 

soustředěná 
podpora státu 

Grantový program Podpora realizace projektů obcí v 
problémových mikroregionech Pk ano ano 

Grantový program Podpora pořízení ÚPD ano ne 
Grantový program Podpora Pk v oblasti památkové péče ne ne 

Grantové programy a dotace na podporu sportu a 
volnočasvoých aktivit ne ne 

Grantové programy v oblasti sociálních věcí ne ne 
Program obnovy venkova ne ne 

VII.3 Vazba na SRR 
Realizované programy a politiky jsou deklarovány převážně jako s nepřímým dopadem a to zejména 

k prioritě SRR P3.3 Sociální soudržnost v regionech založená na rovnosti příležitostí, P4.1 Zajištění 

regionální a nadregionální dopravní dostupnosti, P5.1 Ochrana životního prostředí včetně přírody, P7.2 

Rozvoj kulturní infrastruktury a služeb, P7.2 Rozvoj kulturní infrastruktury a služeb a P7.2 Rozvoj kulturní 

infrastruktury a služeb. 

strategie a investice soulad s prioritou SRR 
Investice do dopr. Infrastruktury P4.1 Zajištění regionální a nadregionální dopravní dostupnosti 

Investice do zdravotnictví P3.3 Sociální soudržnost v regionech založená na rovnosti příležitostí 
Investice do školských zařízení P3.3 Sociální soudržnost v regionech založená na rovnosti příležitostí 

Investice do ŽP P5.1 Ochrana životního prostředí včetně přírody 
Investice do sociální oblasti P3.3 Sociální soudržnost v regionech založená na rovnosti příležitostí 

Investice do kultury P7.2 Rozvoj kulturní infrastruktury a služeb 
Program rozvoje Pardubického kraje neuvedeno 
 

programy a granty soulad s prioritou SRR 
Grantový program Podpora realizace projektů obcí v 

problémových mikroregionech Pk neuvedeno 
Grantový program Podpora pořízení ÚPD neuvedeno 

Grantový program Podpora Pk v oblasti památkové péče P7.3 Zachování a využívání kulturních památek 
Grantové programy a dotace na podporu sportu a 

volnočasvoých aktivit P3.4 Rozvoj a regenerace měst 

Grantové programy v oblasti sociálních věcí P3.3 Sociální soudržnost v regionech založená 
na rovnosti příležitostí 

Program obnovy venkova neuvedeno 
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VIII. PLZEŇSKÝ KRAJ 

VIII.1 Alokace a Indikátory 
Plzeňský kraj přispívá k naplňování SRR 6ti programy a 2mi strategiemi a politikami.   

Jak deklarované politiky tak deklarované programy disponují relativně nízkou finanční alokací, což 

významně limituje jejich potenciální přínos k naplnění cílů SRR. Celou situaci navíc doplňuje neexistence 

měřících indikátorů, což zcela znemožňuje jakékoliv měření, byť malého přínosu pro naplnění cílů SRR. 

programy a granty alokace indikátory 
Program stabilizace a obnovy venkova 125000000 ne 

Zachování a obnova kulturních památek 30000000 ne 
Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích 12000000 ne 

Ochrana vod a zásobování pitnou vodou 60000000 ne 
Ekologické projekty 10000000 ne 

Výstavba víceúčelových hřišt a rekonstrukce tělocvičen 25000000 ne 
   

strategie a investice alokace indikátory 
Zásady územního rozvoje 2 600 000 ne 

Program rozvoje Plzeňského kraje 600 000 ne 

VIII.2 Regionální dimenze 
Stejná situace je v oblasti regionální dimenze deklarovaných programů a strategií. Vybrané programy mají 

sice uvedenou částečnou regionální dimenzi, ta je ale zastoupena pouze provedením vstupních 

vnitroregionálních analýz, které následně nejsou použity pro vnitřní diferencovanou podporu, případně pro 

specifickou podporu znevýhodněných území v rámci regionu.  

Deklarovanou diferenciaci v podobě zaměření na národní kulturní památky není možno považovat za 

regionální dimenzi programu. Region sice neobsahuje regiony se soustředěnou podporou státu, ani jeden 

z programů však nezohlednuje ani žádná další hospodářsky slabá území či jinak podobně znevýhodněná 

území. 

programy a granty regionální dimenze soustředěná 
podpora státu 

Program stabilizace a obnovy venkova ano ne 
Zachování a obnova kulturních památek ano ne 

Obnova historického stavebního fondu v památkových 
rezervacích ano ne 

Ochrana vod a zásobování pitnou vodou ne ne 
Ekologické projekty ne ne 

Výstavba víceúčelových hřišt a rekonstrukce tělocvičen ne ne 
 

strategie a investice regionální dimenze soustředěná 
podpora státu 

Zásady územního rozvoje ano ne 
Program rozvoje Plzeňského kraje ano ne 

VIII.3 Vazba na SRR 
Realizované programy a politiky jsou deklarovány převážně jako s nepřímým dopadem a to zejména 

k prioritě SRR P5.3 Environmentální vzdělávání, poradenství a osvěta, P3.4 Rozvoj a regenerace měst, P5.1 
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Ochrana životního prostředí včetně přírody, P2.1 Vytváření podmínek pro dynamický hospodářský rozvoj 

regionů ČR a P5.1 Ochrana životního prostředí včetně přírody. 

 
programy a granty soulad s prioritou SRR 

Program stabilizace a obnovy venkova P5.3 Environmentální vzdělávání, poradenství a osvěta 
Zachování a obnova kulturních památek P3.4 Rozvoj a regenerace měst 
Obnova historického stavebního fondu v 

památkových rezervacích P3.4 Rozvoj a regenerace měst 

Ochrana vod a zásobování pitnou vodou P5.1 Ochrana životního prostředí včetně přírody 
Ekologické projekty P5.1 Ochrana životního prostředí včetně přírody 

Výstavba víceúčelových hřišt a rekonstrukce 
tělocvičen 

P3.3 Sociální soudržnost v regionech založená na 
rovnosti příležitostí 

  
strategie a investice soulad s prioritou SRR 

Zásady územního rozvoje P2.1 Vytváření podmínek pro dynamický hospodářský 
rozvoj regionů ČR 

Program rozvoje Plzeňského kraje P3.3 Sociální soudržnost v regionech založená na 
rovnosti příležitostí 
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IX. STŘEDOČESKÝ KRAJ 

IX.1 Alokace a Indikátory 
Středočeský kraj přispívá k naplňování SRR 7ti programy a 7mi strategiemi a politikami.   

Přestože jak deklarované politiky, tak deklarované programy disponují relativně vysokou finanční alokací, 

nemají stanoveny měřící indikátory a jejich přínos pro naplnění cílů SRR tak lze hodnotit velmi obtížně. 

 

U některých deklarovaných politik jako jsou například investice do dopravní infrastruktury je navíc potřeba 

brát v úvahu skutečnost, že se jedná především o prostředky vynakládané na prostou údržbu stávající 

silniční sítě, nikoliv na rozvoj či řešení nedostatků této sítě, čímž je příspěvek k naplnění cílů SRR ještě 

snížen. 

programy a granty alokace indikátory 
Fond životního prostředí Středočeského kraje, téma "Realizace ČOV, 

intenzifikací ČOV, systémů domovních ČOV a kanalizací napojených na ČOV" 36 320 871 ne 

Fond životního prostředí Středočeského kraje, téma "Drobné vodohospodářské 
ekologické akce - kanalizace a ČOV" 247 439 321,5 ne 

Fond životního prostředí Středočeského kraje, téma "Realizace infrastruktury k 
zásobování pitnou vodou pro odstranění zásobování nevyhovující kvalitou vody" 40 100 831 ne 

Fond životního prostředí Středočeského kraje, téma "Výstavba a obnova 
infrastruktury vodovodů a kanalizací" 78866569 ne 

Program obnovy venkova 220000000 ne 
Místní akční skupiny 4000000 ne 

Dotační výběrové řízení v oblasti cestovního ruchu 15057665 ne 
   

strategie a investice alokace indikátory 
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (PRK) 0 ne 

Investice rok 2007 a 2008, odbor Doprava 826 145 479 ne 
Odbor Školství a sportu: Gymnázium a SOŠ ekonom. Sedlčany - Výstavba 

víceúčelové tělocvičny 19 696 300 ne 

Odbor sociálních věcí:Zvoneček Bylany, Rekonstrukce ÚSP pro mentálně 
postižené děti v lokalitě Bylany č. p. 26 5179000 ne 

Odbor sociálních věcí:Domov Laguna Psáry, Rekonstrukce stávajícího objektu 
ÚSP Psáry 10733000 ne 

Odbor sociálních věcí:Domov seniorů Vidim, Půdní vestavby včetně střešního 
pláště a oprava fasád 4252000 ne 

Odbor Zdravotnictví: Generel 62363700 ne 

IX.2 Regionální dimenze 
Stejná situace je v oblasti regionální dimenze deklarovaných programů a strategií. Vybrané programy mají 

sice uvedenou částečnou regionální dimenzi, ta je ale zastoupena pouze provedením vstupních analýz. Ty 

však bohužel nejsou následně použity pro vnitřní diferencovanou podporu, případně pro specifickou podporu 

znevýhodněných území v rámci regionu.  

Jedinou výjimkou je Program obnovy venkova, kde je však regionální dimenze de facto určena z národní 

úrovně. Ostatní krajské programy již s vnitřně diferenciovanou mírou podpory nepočítají. 
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programy a granty regionální 
dimenze 

soustředěná 
podpora státu 

Fond životního prostředí Středočeského kraje, téma "Realizace ČOV, 
intenzifikací ČOV, systémů domovních ČOV a kanalizací napojených 

na ČOV" 
ano ne 

Fond životního prostředí Středočeského kraje, téma "Drobné 
vodohospodářské ekologické akce - kanalizace a ČOV" ano ne 

Fond životního prostředí Středočeského kraje, téma "Realizace 
infrastruktury k zásobování pitnou vodou pro odstranění zásobování 

nevyhovující kvalitou vody" 
ano ne 

Fond životního prostředí Středočeského kraje, téma "Výstavba a 
obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací" ano ne 

Program obnovy venkova ano ne 
Místní akční skupiny ano ne 

Dotační výběrové řízení v oblasti cestovního ruchu ano ne 
   

strategie a investice regionální 
dimenze 

soustředěná 
podpora státu 

Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (PRK) ne ne 
Investice rok 2007 a 2008, odbor Doprava ne ne 

Odbor Školství a sportu: Gymnázium a SOŠ ekonom. Sedlčany - 
Výstavba víceúčelové tělocvičny ne ne 

Odbor sociálních věcí:Zvoneček Bylany, Rekonstrukce ÚSP pro 
mentálně postižené děti v lokalitě Bylany č. p. 26 ne ne 

Odbor sociálních věcí:Domov Laguna Psáry, Rekonstrukce stávajícího 
objektu ÚSP Psáry ne ne 

Odbor sociálních věcí:Domov seniorů Vidim, Půdní vestavby včetně 
střešního pláště a oprava fasád ne ne 

Odbor Zdravotnictví: Generel ne ne 

IX.3 Vazba na SRR 
Realizované programy a politiky jsou deklarovány převážně jako s nepřímým dopadem a to zejména 

k prioritě SRR P5.1 Ochrana životního prostředí včetně přírody, P5.1 Ochrana životního prostředí včetně 

přírody, P3.2 Sídelní struktura a bydlení, P3.4 Rozvoj a regenerace měst, P6.1 Organizace a management 

cestovního ruchu, P7.4 Vzdělávání a informovanost a P7.4 Vzdělávání a informovanost. 

programy a granty soulad s prioritou SRR 
Fond životního prostředí Středočeského kraje, téma "Realizace ČOV, 

intenzifikací ČOV, systémů domovních ČOV a kanalizací napojených na 
ČOV" 

P5.1 Ochrana životního 
prostředí včetně přírody 

Fond životního prostředí Středočeského kraje, téma "Drobné 
vodohospodářské ekologické akce - kanalizace a ČOV" 

P5.1 Ochrana životního 
prostředí včetně přírody 

Fond životního prostředí Středočeského kraje, téma "Realizace infrastruktury 
k zásobování pitnou vodou pro odstranění zásobování nevyhovující kvalitou 

vody" 

P5.1 Ochrana životního 
prostředí včetně přírody 

Fond životního prostředí Středočeského kraje, téma "Výstavba a obnova 
infrastruktury vodovodů a kanalizací" 

P5.1 Ochrana životního 
prostředí včetně přírody 

Program obnovy venkova P3.2 Sídelní struktura a 
bydlení 

Místní akční skupiny P3.4 Rozvoj a regenerace 
měst 

Dotační výběrové řízení v oblasti cestovního ruchu 
P6.1 Organizace a 
management cestovního 
ruchu 
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strategie a investice soulad s prioritou SRR 

Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (PRK) PRK je v souladu s celou SRR 

Investice rok 2007 a 2008, odbor Doprava P4.1 Zajištění regionální a nadregionální 
dopravní dostupnosti 

Odbor Školství a sportu: Gymnázium a SOŠ ekonom. Sedlčany 
- Výstavba víceúčelové tělocvičny P7.4 Vzdělávání a informovanost 

Odbor sociálních věcí:Zvoneček Bylany, Rekonstrukce ÚSP pro 
mentálně postižené děti v lokalitě Bylany č. p. 26 

P3.3 Sociální soudržnost v regionech 
založená na rovnosti příležitostí 

Odbor sociálních věcí:Domov Laguna Psáry, Rekonstrukce 
stávajícího objektu ÚSP Psáry 

P3.3 Sociální soudržnost v regionech 
založená na rovnosti příležitostí 

Odbor sociálních věcí:Domov seniorů Vidim, Půdní vestavby 
včetně střešního pláště a oprava fasád 

P3.3 Sociální soudržnost v regionech 
založená na rovnosti příležitostí 

Odbor Zdravotnictví: Generel P1.1 Institucionální systém podpory 
rozvoje regionů a jejich spolupráce 
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X. ÚSTECKÝ KRAJ 

X.1 Alokace a Indikátory 
Ústecký kraj přispívá k naplňování SRR 11ti programy a 9ti strategiemi a politikami.   

 

Přestože jak deklarované politiky, tak deklarované programy disponují relativně vysokou finanční alokací, 

nemají kromě Programu rozvoje kraje stanoveny měřící indikátory a jejich přínos pro naplnění cílů SRR tak 

lze hodnotit velmi obtížně. 

 

U některých deklarovaných politik jako jsou například investice do dopravní infrastruktury je navíc potřeba 

brát v úvahu skutečnost, že se jedná především o prostředky vynakládané na prostou údržbu stávající 

silniční sítě, nikoliv na rozvoj či řešení nedostatků této sítě, čímž je příspěvek k naplnění cílů SRR ještě 

snížen. 

programy a granty alokace indikátory 
Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji 1153200 ne 

Fond vodního hospodářství ÚK 93370000 ne 
Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém 

kraji na rok 2008 - 2013 17747000 ne 

Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji 50000000 ne 
Program obnovy venkova 74250000 ano 

Programu podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních 
těles v Ústeckém kraji 225500000 ne 

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje 38300000 ne 
Program podpory regionální kulturní činnosti 49000000 ne 

Dotační program: Sport a volný čas 24000000 ne 
Fond obnovy 20000000 ne 

dotační program: Podpora sociálně-zdravotních služeb 57414000 ne 
 

strategie a investice alokace indikátory 
Program rozvoje Ústeckého kraje 0 ano 

Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje 2006-2020 0 ano 
průmyslová zóna Triangle, nákup pozemků, pozemkové úpravy, infrastruktura 347016000 ne 

investice v oblasti školství - vlastní zdroje kraje 509632000 ne 
investice v oblasti kultury - vlastní zdroje kraje 46725000 ne 

investice v oblasti sociálních věcí - vlastní zdroje kraje 114403000 ne 
investice v oblasti zdravotnictví - vlastní zdroje kraje 98125000 ne 

investice v oblasti dopravy - vlastní zdroje kraje 366518000 ne 
investice kancelář ředitele (rekonstrukce budov úřadu) 44450000 ne 

X.2 Regionální dimenze 
Stejná situace je v oblasti regionální dimenze deklarovaných programů a strategií. Ani jeden z programů 

nemá vnitřní regionální dimenzi např. v podobě podpory diferencované dle podmínek mikroregionů uvnitř 

kraje. 

Jedinou výjimkou je Program obnovy venkova, kde je však regionální dimenze de facto určena z národní 

úrovně. Ostatní krajské programy již s vnitřně diferenciovanou mírou podpory nepočítají. 
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programy a granty regionální 
dimenze 

soustředěná 
podpora státu 

Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) 
v Ústeckém kraji ne ne 

Fond vodního hospodářství ÚK ne ne 
Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských 

oblastí v Ústeckém kraji na rok 2008 - 2013 ne ne 

Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém 
kraji ne ne 

Program obnovy venkova ano ne 
Programu podpory aktivit stálých profesionálních divadelních 

souborů a hudebních těles v Ústeckém kraji ne ne 

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého 
kraje ne ne 

Program podpory regionální kulturní činnosti ne ne 
Dotační program: Sport a volný čas ne ne 

Fond obnovy ne ne 
dotační program: Podpora sociálně-zdravotních služeb ne ne 

 

strategie a investice regionální 
dimenze 

soustředěná podpora 
státu 

Program rozvoje Ústeckého kraje ne ne 
Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje 2006-2020 ne ne 
průmyslová zóna Triangle, nákup pozemků, pozemkové 

úpravy, infrastruktura ne ne 

investice v oblasti školství - vlastní zdroje kraje ne ne 
investice v oblasti kultury - vlastní zdroje kraje ne ne 

investice v oblasti sociálních věcí - vlastní zdroje kraje ne ne 
investice v oblasti zdravotnictví - vlastní zdroje kraje ne ne 

investice v oblasti dopravy - vlastní zdroje kraje ne ne 
investice kancelář ředitele (rekonstrukce budov úřadu) ne ne 

X.3 Vazba na SRR 
Realizované programy a politiky jsou deklarovány převážně jako s nepřímým dopadem a to zejména 

k prioritě SRR  P5.3 Environmentální vzdělávání, poradenství a osvěta, P5.1 Ochrana životního prostředí 

včetně přírody, P8.3 Podpora řešení specifických problémů rozvoje venkova a periférních oblastí, P7.2 

Rozvoj kulturní infrastruktury a služeb, P7.3 Zachování a využívání kulturních památek, P3.4 Rozvoj a 

regenerace měst a P3.3 Sociální soudržnost v regionech založená na rovnosti příležitostí 

programy a granty soulad s prioritou SRR 
Program rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání 

a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji P5.3 Environmentální vzdělávání, poradenství a osvěta 

Fond vodního hospodářství ÚK P5.1 Ochrana životního prostředí včetně přírody 
Program podpory směrů rozvoje zemědělství a 
venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 

2008 - 2013 

P8.3 Podpora řešení specifických problémů rozvoje 
venkova a periférních oblastí 

Program poskytování podpor na hospodaření 
v lesích v Ústeckém kraji P5.1 Ochrana životního prostředí včetně přírody 

Program obnovy venkova P8.3 Podpora řešení specifických problémů rozvoje 
venkova a periférních oblastí 

Programu podpory aktivit stálých profesionálních 
divadelních souborů a hudebních těles 

v Ústeckém kraji 
P7.2 Rozvoj kulturní infrastruktury a služeb 

Program na záchranu a obnovu kulturních P7.3 Zachování a využívání kulturních památek 
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programy a granty soulad s prioritou SRR 
památek Ústeckého kraje 

Program podpory regionální kulturní činnosti P7.2 Rozvoj kulturní infrastruktury a služeb 
Dotační program: Sport a volný čas P3.4 Rozvoj a regenerace měst 

Fond obnovy P5.1 Ochrana životního prostředí včetně přírody 
dotační program: Podpora sociálně-zdravotních 

služeb  
P3.3 Sociální soudržnost v regionech založená na 
rovnosti příležitostí 

 
strategie a investice soulad s prioritou SRR 

Program rozvoje Ústeckého kraje P1.3 Zabezpečení zdrojů financování regionální politiky 

Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje 
2006-2020 

nelze přesně definovat prioritu s největší provázaností, 
SUR ÚK naplňuje téměře všechny priority SRR ČR 
alespoň částečně 

průmyslová zóna Triangle, nákup pozemků, 
pozemkové úpravy, infrastruktura  P2.4 Tvorba pracovních míst 

investice v oblasti školství - vlastní zdroje kraje P3.1 Podpora investic do lidského kapitálu 
investice v oblasti kultury - vlastní zdroje kraje P7.2 Rozvoj kulturní infrastruktury a služeb 

investice v oblasti sociálních věcí - vlastní zdroje 
kraje 

P3.3 Sociální soudržnost v regionech založená na 
rovnosti příležitostí 

investice v oblasti zdravotnictví - vlastní zdroje 
kraje 

P3.3 Sociální soudržnost v regionech založená na 
rovnosti příležitostí 

investice v oblasti dopravy - vlastní zdroje kraje P4.1 Zajištění regionální a nadregionální dopravní 
dostupnosti 

investice kancelář ředitele (rekonstrukce budov 
úřadu) P1.2 Výkonná a efektivní veřejná správa v regionech 
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XI. KRAJ VYSOČINA 

XI.1 Alokace a Indikátory 
Kraj Vysočina přispívá k naplňování SRR 14ti programy a 10ti strategiemi a politikami.   

Přestože jak deklarované politiky, tak deklarované programy disponují relativně vysokou finanční alokací, ani 

jeden program ani strategie nemá stanovené měřící indikátory a jejich přínos pro naplnění cílů SRR tak lze 

hodnotit velmi obtížně. 

U vybraných deklarovaných politik jako jsou například investice do dopravní infrastruktury, školství či 

zdravotnictví je navíc potřeba brát v úvahu skutečnost, že se jedná především o prostředky vynakládané na 

prostou údržbu stávající silniční sítě, nikoliv na rozvoj či řešení nedostatků této sítě, čímž je příspěvek 

k naplnění cílů SRR ještě snížen. 

programy a granty alokace indikátory 
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu 

kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 382463524 ne 

Grantový program Fondu Vysočiny (GPFV) - Rozvoj malých podnikatelů 74050719 ne 
GPFV Jednorázové volnočasové a sportovní akce 12208106 ne 

GPFV Sportoviště 39662869 ne 
GPFV Metropolitní sítě 12181240 ne 

GPFV Čistá voda (zásobování vodou a čištění odpadních vod) 45448962 ne 
GPFV Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 22311843 ne 

GPFV Rozvoj vesnice (obnova místních částí měst a obcí) 41495018 ne 
GPFV Edice Vysočiny (ediční počiny s vazbou na kulturu, historii a přírodu) 11859794 ne 

GPFV Volný čas (podpora dlouhodobých volnočasových aktivit) 22631170 ne 
GPFV Regionální kultura (podpora kult. akcí v oblasti neprofesionálního umění) 17677070 ne 
Zásady pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina 134155338 ne 
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na 
hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje 

Vysočina a způsobu kontroly jejich využití. 
45483320 ne 

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné 
vodohospodářské ekologické akce 103708499 ne 

   
strategie a investice alokace indikátory 

Úhrada ztrát na provoz veřejné silniční a železniční dopravy 997056000 ne 
Úhrada ztrát z poskytování slevy žákovského jízdného (autobusy a dráha ) 57231000 ne 

Příspěvek na činnost Horáckého divadla v Jihlavě 61116000 ne 
Dotace na provoz Krajské knihovny Vysočiny 41053000 ne 

nemocnice Havlíčkův Brod - obměna angiolinky 10433736 ne 
nemocnice Jihlava - pořízení univerzální sklopné stěny 10413000 ne 

nemocnice Třebíč - rekonstrukce laboratoří 38892693 ne 
nemocnice Jihlava - pořízení SPECT kamery na oddělení nukleární medicíny 15000000 ne 

nemocnice Jihlava - vybavení kardiochirurgie 18000000 ne 
nemocnice Havlíčkův Brod - pořízení gamakamery SPECT 14007973 ne 

XI.2 Regionální dimenze 
Stejná situace je v oblasti regionální dimenze deklarovaných programů a strategií. Téměř žádný 

z uvedených  programů neobsahuje vnitřně diferencovanou podporu či jinak zohledněnou regionální dimenzi 

programu či strategie. Ani jeden z programů a strategií nezohlednuje podporu pro státem určené regiony se 

soustředěnou podporu státu, přestože se na území regionu nacházejí. 



 
 

 
Příloha 2 str. 28 

programy a granty regionální dimenze soustředěná podpora 
státu 

název ano/ne ano/ne 
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování 

účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci 
Programu obnovy venkova Vysočiny 

ano ne 

Grantový program Fondu Vysočiny (GPFV) - Rozvoj 
malých podnikatelů ne ne 

GPFV Jednorázové volnočasové a sportovní akce ne ne 
GPFV Sportoviště ne ne 

GPFV Metropolitní sítě ne ne 
GPFV Čistá voda (zásobování vodou a čištění odpadních 

vod) ne ne 

GPFV Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu ne ne 
GPFV Rozvoj vesnice (obnova místních částí měst a obcí) ano ne 
GPFV Edice Vysočiny (ediční počiny s vazbou na kulturu, 

historii a přírodu) ne ne 

GPFV Volný čas (podpora dlouhodobých volnočasových 
aktivit) ne ne 

GPFV Regionální kultura (podpora kult. akcí v oblasti 
neprofesionálního umění) ne ne 

Zásady pro poskytování dotací na obnovu kulturních 
památek v kraji Vysočina ne ne 

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování 
finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji 

Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina 
a způsobu kontroly jejich využití. 

ne ne 

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování 
dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce ne ne 

   

strategie a investice regionální dimenze soustředěná podpora 
státu 

název ano/ne ano/ne 
Úhrada ztrát na provoz veřejné silniční a železniční 

dopravy ne ne 

Úhrada ztrát z poskytování slevy žákovského jízdného 
(autobusy a dráha ) ne ne 

Příspěvek na činnost Horáckého divadla v Jihlavě ne ne 
Dotace na provoz Krajské knihovny Vysočiny ne ne 

nemocnice Havlíčkův Brod - obměna angiolinky ne ne 
nemocnice Jihlava - pořízení univerzální sklopné stěny ne ne 

nemocnice Třebíč - rekonstrukce laboratoří ne ne 
nemocnice Jihlava - pořízení SPECT kamery na oddělení 

nukleární medicíny ne ne 

nemocnice Jihlava - vybavení kardiochirurgie ne ne 
nemocnice Havlíčkův Brod - pořízení gamakamery 

SPECT ne ne 

XI.3 Vazba na SRR 
Realizované programy a politiky jsou deklarovány převážně jako s nepřímým dopadem a to zejména 

k prioritě SRR P5.1 Ochrana životního prostředí včetně přírody, P5.1 Ochrana životního prostředí včetně 

přírody, P3.2 Sídelní struktura a bydlení,  P6.2 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, P7.4 Vzdělávání a 

informovanost a P7.4 Vzdělávání a informovanost. 



 
 

 
Příloha 2 str. 29 

programy a granty soulad s prioritou SRR 
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací 
z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny P3.2 Sídelní struktura a bydlení 

Grantový program Fondu Vysočiny (GPFV) - Rozvoj malých 
podnikatelů 

P2.1 Vytváření podmínek pro 
dynamický hospodářský rozvoj 

regionů ČR 

GPFV Jednorázové volnočasové a sportovní akce P3.1 Podpora investic do lidského 
kapitálu 

GPFV Sportoviště P3.1 Podpora investic do lidského 
kapitálu 

GPFV Metropolitní sítě P4.4 Rozvoj informačních 
technologií v regionech 

GPFV Čistá voda (zásobování vodou a čištění odpadních vod) P5.1 Ochrana životního prostředí 
včetně přírody 

GPFV Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu P6.2 Rozvoj infrastruktury 
cestovního ruchu 

GPFV Rozvoj vesnice (obnova místních částí měst a obcí) P3.2 Sídelní struktura a bydlení 
GPFV Edice Vysočiny (ediční počiny s vazbou na kulturu, historii a 

přírodu) P7.4 Vzdělávání a informovanost 

GPFV Volný čas (podpora dlouhodobých volnočasových aktivit) P3.1 Podpora investic do lidského 
kapitálu 

GPFV Regionální kultura (podpora kult. akcí v oblasti 
neprofesionálního umění) 

P7.1 Organizace a řízení kulturních 
aktivit 

Zásady pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji 
Vysočina 

P7.3 Zachování a využívání 
kulturních památek 

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních 
příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007-

2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití. 

P5.2 Šetrné nakládání s 
materiálovými a energetickými 

zdroji 
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné 

vodohospodářské ekologické akce 
P5.1 Ochrana životního prostředí 

včetně přírody 
  

strategie a investice soulad s prioritou SRR 

Úhrada ztrát na provoz veřejné silniční a železniční dopravy 
P4.2 Zajištění kvalitní regionální, 
meziregionální a nadregionální 

dopravní obslužnosti 

Úhrada ztrát z poskytování slevy žákovského jízdného (autobusy a 
dráha ) 

P4.2 Zajištění kvalitní regionální, 
meziregionální a nadregionální 

dopravní obslužnosti 

Příspěvek na činnost Horáckého divadla v Jihlavě P7.1 Organizace a řízení kulturních 
aktivit 

Dotace na provoz Krajské knihovny Vysočiny P7.2 Rozvoj kulturní infrastruktury 
a služeb 

nemocnice Havlíčkův Brod - obměna angiolinky P3.1 Podpora investic do lidského 
kapitálu 

nemocnice Jihlava - pořízení univerzální sklopné stěny P3.1 Podpora investic do lidského 
kapitálu 

nemocnice Třebíč - rekonstrukce laboratoří P3.1 Podpora investic do lidského 
kapitálu 

nemocnice Jihlava - pořízení SPECT kamery na oddělení nukleární 
medicíny 

P3.1 Podpora investic do lidského 
kapitálu 

nemocnice Jihlava - vybavení kardiochirurgie P3.1 Podpora investic do lidského 
kapitálu 

nemocnice Havlíčkův Brod - pořízení gamakamery SPECT P3.1 Podpora investic do lidského 
kapitálu 
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XII. ZLÍNSKÝ KRAJ 

XII.1 Alokace a Indikátory 
Zlínský kraj Vysočina přispívá k naplňování SRR 2ma programy a 3mi strategiemi a politikami.  

  

Přínos deklarovaných programů i strategií lze hodnotit jako zanedbatelný a to přesto, že jednotlivé programy 

mají stanovenou finanční alokaci a určené monitorovací indikátory z nichž některé lze použít pro 

vyhodnocení návaznosti na SRR. 

 

Bohužel definované finanční alokace jsou v porovnání se sektorovými programy s politikami velmi nízké, což 

snižuje i jejich potenciální přínos pro naplňování cílů SRR. 

programy a granty alokace indikátory 
Podprogram vodohospodářská infrastruktura 

v obcích Zlínského kraje 51370000 ano 

Podprogram na podporu obnovy venkova 97400000 ano 
 

strategie a investice alokace indikátory 
Strategie rozvoje Zlínského kraje v období 

2008 – 2020 0 ano 

Strategická průmyslová zóna Holešov 244270000 ne 
Dotace na investiční výstavbu p.o. Ředitelství 

silnic Zlínského kraje 423000000 ne 

XII.2 Regionální dimenze 
Stejná situace je v oblasti regionální dimenze deklarovaných programů a strategií. Téměř žádný 

z uvedených programů neobsahuje vnitřně diferencovanou podporu či jinak zohledněnou regionální dimenzi 

programu či strategie.  

 

Ani jeden z programů a strategií nezohledňuje podporu pro státem určené regiony se soustředěnou podporu 

státu, přestože se na území regionu nacházejí. 

 

Výjimku tvoří Program obnovy venkova, který obsahuje vnitroregionálně diferenciovanou podporu, která je 

však stanovena centrálně. 

programy a granty regionální dimenze soustředěná podpora státu 
Podprogram vodohospodářská 

infrastruktura v obcích Zlínského kraje ne ne 

Podprogram na podporu obnovy venkova ano ne 
 

strategie a investice regionální dimenze soustředěná podpora státu 
Strategie rozvoje Zlínského kraje v období 

2008 – 2020 ne ne 

Strategická průmyslová zóna Holešov ano ne 
Dotace na investiční výstavbu p.o. 
Ředitelství silnic Zlínského kraje ne ne 
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XII.3 Vazba na SRR 
Realizované programy a politiky jsou deklarovány převážně jako s nepřímým dopadem a to zejména 

k prioritě SRR P2.1 Vytváření podmínek pro dynamický hospodářský rozvoj regionů ČR, P2.1 Vytváření 

podmínek pro dynamický hospodářský rozvoj regionů ČR, P3.2 Sídelní struktura a bydlení a P5.1 Ochrana 

životního prostředí včetně přírody 

programy a granty soulad s prioritou SRR 
Podprogram vodohospodářská infrastruktura 

v obcích Zlínského kraje P3.2 Sídelní struktura a bydlení 

Podprogram na podporu obnovy venkova P5.1 Ochrana životního prostředí včetně přírody 
 

strategie a investice soulad s prioritou SRR 
Strategie rozvoje Zlínského kraje v období 2008 – 

2020 
P2.1 Vytváření podmínek pro dynamický hospodářský 

rozvoj regionů ČR 

Strategická průmyslová zóna Holešov P2.1 Vytváření podmínek pro dynamický hospodářský 
rozvoj regionů ČR 

Dotace na investiční výstavbu p.o. Ředitelství silnic 
Zlínského kraje 

P4.1 Zajištění regionální a nadregionální dopravní 
dostupnosti 

 


