
Současné programové období kohezní politiky 2007-2013 vstupuje 
do svého závěrečného roku. V České republice, stejně jako v celé 
Evropské unii, je vzhledem k aktuální situaci podpora hospodářského 
růstu více než potřebná. A je to právě lokální a regionální úroveň, z níž 
vyrůstá stabilní ekonomika a udržitelný růst. Podporou dobrých projektů 
investujeme zároveň do územní a sociální soudržnosti, které jsou 
podmínkou kvalitního života občanů. 

V loňském a předloňském roce uspořádalo Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR - Národní orgán pro koordinaci letní fotografickou soutěž pro 
širokou veřejnost, jejímž cílem bylo zpopularizovat projekty podpořené 
strukturálními fondy a Fondem soudržnosti v regionech České republiky. 
Účastníci, kteří fotili projekty ve svém okolí i na svých letních cestách                 
a dovolených, přihlásili tisíce fotografií, jež tematicky pokrývaly všechny 
operační programy České republiky. Odborná porota vybrala v obou 
ročnících tři nejpovedenější snímky, jejichž autoři byli odměněni,                  
a ocenění získali i nejaktivnější fotografové.

Soutěž „Vyfoť projekt“ 2012, projekt „Infrastruktura amfiteátru města Loket“

Město Loket s podporou fondů EU vybudovalo chybějící infrastrukturu 
přírodního amfiteátru pod hradem Loket včetně rekonstrukce přístupové 
komunikace a mostu. Cílem bylo zvýšit návštěvnost místa. Realizace 
projektu přispěla k efektivnějšímu využití areálu a posílení cestovního 
ruchu ve městě. Projekt, který proběhl v letech 2009-2010, získal 
evropskou podporu ve výši 1,36 mil. EUR.
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Co fondy EU v České republice přinesly

 • 64 659 nových pracovních míst

 • 4 388 malých a středních podniků obdrželo podporu

 • 671 km nových nebo zrekonstruovaných cyklostezek a cyklotras 

 • 144 opravených památkových objektů 

 • 4 011 901 osob prošlo školením, kurzem či rekvalifikací

 • 1 445 kilometrů nových silnic a dálnic bylo postaveno či zrekonstruováno

 • 373 nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě přispívá ke zlepšení ovzduší

 • 34 630 bytů prošlo regenerací - fondy EU podporují revitalizaci vyloučených městských lokalit 



Souhrn realizace kohezní politiky v České republice za rok 2012
Pokrok z finančního hlediska

2011 2012

2007-2013

 • Od počátku programového období bylo do konce roku 2012 
  schváleno celkem 40 149 projektů v hodnotě 642,7 mld. Kč, 
  což je 81,9 % z celkové alokace. 

 • Celkový objem prostředků proplacených příjemcům dosáhl 
  na konci 2012 celkové výše 407,9 mld. Kč, tedy 52 % celkové 
  alokace.

 • Certifikováno bylo úhrnem 233,9 mld. Kč, což je 29,8 % celkové 
  alokace.

2012

 • V průběhu roku 2012 bylo schváleno 6 424 projektů v hodnotě 
  80,5 mld. Kč, což představuje narůst o 14,3 %. 

 • V roce 2012 bylo proplaceno 99,9 mld. Kč, což představuje 
  nárůst o 32,4 %.

 • V průběhu roku 2012 bylo certifikováno 95,2 mld. Kč, 
  tj. meziroční nárůst o 68,6 %.

Jednou ze stěžejních oblastí kohezní 
politiky ČR je podpora podnikání            
a zvláště podpora malých a středních 
podniků (dále MSP). Dobře fungující 
sektor MSP je nezbytný pro ekono-
mický růst ČR. I přes komplikace           
s pozastavením některých programů 
OP Podnikání a inovace ve spojitosti 
s vyjednáváním k ČMZRB a. s., byl           
v roce 2012 v podpoře podnikání           
a MSP zaznamenán pozitivní trend           
v plnění věcných cílů.

2007-2013: Od počátku programového 
období bylo podpořeno celkem 4 388 
MSP.

2012: V roce 2012 bylo podpořeno 
celkem 738 MSP, což představuje 
6,4% nárůst dosažené hodnoty oproti 
cílové hodnotě (11,5 tis. podpořených 
MSP). Oproti roku 2011, kdy bylo 
podpořeno 52 MSP, jde o poměrně vysoký nárůst způsobený postupem 
realizace OP Podnikání a inovace a ukončováním realizovaných 
projektů.

V projektech na zlepšová-
ní dopravní infrastruktury 
ČR dochází u některých 
projektů k závěrečné fázi          
a tím i k nárůstu dosaže-
ných hodnot indikátorů.

2007-2013: Od počátku 
programového období bylo 
postaveno celkem 160,1 
km dálnic, rychlostních 
silnic a silnic I. třídy (TEN-
-T) a rekonstruováno 184,1 
km železničních tratí.

2012: V roce 2012 projek-
ty OP Doprava podpořily 
výstavbu 79,1 km nových 
silnic, což představuje 
46% nárůst v porovnání  s 
cílovou hodnotou (172 km) 
a k rekonstrukci 7,1 km že-
lezničních tratí (1,6% nárůst cílové hodnoty). Oproti roku 2011 došlo             
ke značnému zvýšení, zejména díky tomu, že v OP Doprava se projekty 
dostávají do závěrečné fáze.

Další důležitou oblastí je zvyšování 
zaměstnanosti a zaměstnatelnosti. Ope-
rační programy přispívají k této aktivitě 
tvorbou nových pracovních míst. Tvorba 
nových pracovních míst se prolíná 
téměř všemi aktivitami podporovanými 
z NSRR. K tvorbě nejvyššího počtu 
pracovních míst dochází v OP Lidské 
zdroje a zaměstnanost v aktivitě zamě-
řené na zvyšování zaměstnanosti           
a zaměstnatelnosti. Nemalý počet 
pra-covních míst je pak tvořen také v 
aktivitách zaměřený na podporu po-
dnikání, výzkum a vývoj a cestovní ruch.

2007-2013: Od počátku programového 
období bylo vytvořeno celkem 64,7 tis. 
nových pracovních míst, z toho 51,3 
tis. v OP Lidské zdroje a zaměstnanost, 
10,7 tis. v OP Podnikání a inovace,         
1 481 v oblasti VaV a 1 272 v sektoru cestovního ruchu.

2012: V roce 2012 bylo vytvořeno 15,5 tis. pracovních míst,                              
což představuje 19,2% nárůst dosažené hodnoty oproti cílové hodnotě 
(80,8 tis.). Nejvyšší procentuální nárůst byl v sektoru VaV, a to o 41,4 % 
cílové hodnoty (2,5 tis.). Ve srovnání s rokem 2011, kdy bylo vytvořeno 
16,7 tis. pracovních míst, jde o mírný pokles, který odráží tempo nárůstu 
pracovních míst v OP Lidské zdroje a zaměstnanost v roce 2012.

V oblasti životního prostředí byl 
zaznamenán v průběhu roku 2012 
nárůst dosažených hodnot indiká-
torů. Jednou z oblastí, která v roce 
2012 zaznamenává v porovnání s 
předchozími lety zlepšení, je vý-
stavba a rekonstrukce čistíren od-
padních vod (dále ČOV). 

2007-2013: Od počátku programo-
vého období bylo nově postaveno, 
rekonstruováno a intenzifikováno 
54 ČOV.

2012: V roce 2012 bylo nově vybu-
dováno, rekonstruováno a intenzi-
fikováno 22 ČOV, což představuje 
6,3% nárůst dosažené hodnoty 
oproti hodnotě cílové (350 ČOV).     
V rámci této oblasti došlo v druhé 
polovině roku 2012 ke schvalování 
a realizaci dalších projektů. Tento trend by měl přetrvávat také v roce 
2013.
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