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Možnosti čerpání finančních zdrojů
 Evropské unie v

 
letech 2007 –

 
2013

Pro Českou republiku je na období 2007 – 2013 určeno celkem 775 
mld. Kč z strukturálních fondů EU, včetně národního spolufinancování 
cca 850 mld. Kč. Dalších cca 100 mld. Kč je možné čerpat v rámci 
Společné zemědělské politiky

Hlavní podporované oblasti:
Doprava a dopravní infrastruktura
Regionální rozvoj 
Životní prostředí
Průmysl a podnikání
Rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání
Sociální integrace
Cestovní ruch
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Odhadovaná struktura období 2007 –
 

2013
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Předpoklady pro úspěšné čerpání dotací
Příprava projektových záměrů – technická dokumentace do stupně 
platného a pravomocného stavebního povolení (časová náročnost)

Vyřešené majetkoprávní vztahy k projektem dotčenému 
pozemku/objektu. Žadatel nemusí vždy být vlastníkem pozemků 
(časová náročnost)

Otázka vlivu na životní prostředí (časová náročnost)

Zajištění spolufinancování projektu

Dluhová služba v únosných mezích
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Projekty spojené s čerpáním dotací
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Kanalizace a vodovody, čistička odpadních vod
OBECNÍ VODOVODY

KANALIZAČNÍ SÍTĚ

ČOV – biologické, kořenová a domovní

OBECNÍ NEBO SKUPINOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Pozn. –
 

pro bodové zvýhodnění je důležité
procento napojených obyvatel
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Kanalizace a vodovody, čistička odpadních vod
Žadatel: 

Obec do 2000 ekvivalentních obyvatel, svazky obcí

Výše podpory:
Výše podpory 90 % 
Maximální výše uznatelných nákladů 40 mil. Kč, pro svazky až 60 mil. 
Kč
Podmínka nákladové efektivnosti – max 100 tis. Kč/osoba

Model financování projektu:
Obce mají možnost využít jedné průběžné platby v průběhu realizace 
projektu a konečné platby po ukončení realizace 
Dotace je vyplacena na základě již proplacených faktur
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Dopravní a technická infrastruktura, zeleň
 a technika na její údržbu

MÍSTNÍ KOMUNIKACE – obnova a nová výstavba komunikací 3. a 4. 
třídy včetně značení
SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – energetická vedení, 
trafostanice, veřejný rozhlas
OBNOVA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – osvětlení, oplocení, 
venkovní mobiliář
ZELEŇ – nákup a výsadba zeleně včetně zatravnění
TECHNIKA – sekačky, zahradní traktůrky, křovinořezy ...
ZPEVNĚNÍ PLOCH – parkoviště, chodníky ...

Pozn. –
 

bodově zvýhodněny jsou komplexní projekty
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Dopravní a technická infrastruktura, zeleň
 a technika na její údržbu

Žadatel: 
Obec do 500 obyvatel, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, 
církve a jejich organizace

Výše podpory:
Výše podpory 90 % 
Maximální výše uznatelných nákladů 5 mil. Kč

Model financování projektu:
Obce mají možnost využít jedné průběžné platby v průběhu realizace 
projektu
Konečná platba po ukončení realizace
Dotace je vyplacena na základě již proplacených faktur
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Občanské vybavení a služby
SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA – domy s pečovatelskou službou, 
domovy důchodců
KULTURNÍ INFRASTRUKTURA – kulturní domy, klubovny, knihovny
PÉČE O DĚTI – předškolní a mimoškolní, dětská hřiště
OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ – venkovské školy
ZDRAVOTNICTVÍ – ordinace
SPORT, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY – venkovní hřiště
a tělocvičny včetně zázemí
ZÁKLADNÍ OBCHODNÍ INFRASTRUKTURA – smíšené zboží
BUDOVY VEŘEJNÉ SPRÁVY A HASIČSKÝCH ZBROJNIC

Typický projekt: MULTIFUNKČNÍ DŮM
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MULTIFUNKČNÍ DŮM
Podporována je nová výstavba, modernizace či rekonstrukce těchto

 prostor, které jsou soustředěny v
 

jedné budově:
OBECNÍ ÚŘAD
KULTURNÍ SÁL
KNIHOVNA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MATEŘSKÁ ŠKOLA
STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ – pro školy a domovy důchodců
SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
ZÁZEMÍ PRO VEŘEJNÝ INTERNET – ICT
KLUBOVNY
ZÁKLADNÍ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ
HASIČSKÁ ZBROJNICE
VEŠKERÉ VYBAVENÍ – do 10 % uznatelných nákladů

Pozn. –
 

multifunkční zařízení jsou bodově zvýhodněna
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Občanské vybavení a služby
Žadatel: 

Obec do 500 obyvatel, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve
a jejich organizace

Výše podpory:
Maximální výše uznatelných nákladů 15 mil. Kč
Nekomerční účely: 90 % dotace
Komerční účely: 40 % dotace nebo možnost vyjmout náklady na komerční účely 
ze způsobilých výdajů

Model financování projektu:
Obce mají možnost využít jedné průběžné platby v průběhu realizace projektu
Konečná platba po ukončení realizace
Dotace je vyplacena na základě již proplacených faktur
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Kulturní dědictví venkova
KULTURNÍ PAMÁTKY – kostely, rozhledny, kapličky, pomníky ...
VÝSTAVNÍ EXPOZICE
REVITALIZACE HISTORICKÝCH PARKŮ, ZAHRAD A ALEJÍ – pouze 
ve vazbě na stavební obnovu památky (vyjma stromů státem 
chráněných)

Výdaje na zajištění podkladů a posudků

NE - UNESCO, Národní kulturní památky
-

 
objekt nesmí sloužit jako pošta, škola, radnice, ubytování
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Kulturní dědictví venkova
Žadatel: 

Obec do 500 obyvatel, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, 
církve a jejich organizace

Výše podpory:
Pravidlo de minimis – celková výše podpory nesmí v kterémkoli 
tříletém období přesáhnout částku 200 tis. EUR

Model financování projektu:
Obce mají možnost využít jedné průběžné platby v průběhu realizace 
projektu
Konečná platba po ukončení realizace 
Dotace je vyplacena na základě již proplacených faktur
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Vznik a rozvoj malých firem
TRUHLÁŘSTVÍ
TESAŘSTVÍ
KERAMIKA  
KOVÁŘSTVÍ 
SKLÁŘSKÁ VÝROBA
ZEDNICKÉ PRÁCE
ZÁMEČNICTVÍ
OPRAVA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
AUTOSERVIS
PNEUSERVIS
LAKÝRNICTVÍ
KLEMPÍŘSTVÍ
KADEŘNICTVÍ
MALOOBCHOD, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
POTRAVINÁŘSTVÍ
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Vznik a rozvoj malých firem
Žadatel: 

Fyzické a právnické osoby podnikatelé i bez historie (žadatel nesmí být 
zemědělský podnikatel)
Žadatel musí splňovat definici mikropodniku (do 10 zaměstnanců, roční 
obrat nebo aktiva nepřesahující 2 mil. EUR)

Výše podpory:
Výše podpory až 60 % uznatelných nákladů projektu
Maximální výše uznatelných nákladů 5 mil. Kč

V obcích do 2000 obyvatel
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Obecní les
LESNICKÁ INFRASTRUKTURA– lesní cesty, stezky, chodníky

VODNÍ REŽIM V LESÍCH– hrazení bystřin, retenční nádrže

LESNICKA TECHNIKA

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PŘED KALAMITAMI

OBNOVA LESŮ PO KALAMITÁCH

REKREAČNÍ FUNKCE LESA – stezky pro turisty, značení, 
odpočinková stanoviště, parkoviště, studánky…

PRVOTNÍ ZPRACOVÁNÍ DŘEVA – pily, sušičky…
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Obecní les
Žadatel: 

Obec nebo její sdružení hospodařící v lesích, které jsou v jejich 
vlastnictví nebo pronájmu
Mikropodniky podnikající v lesnictví nebo v souvisejícím odvětví 
v případě prvotního zpracování dřeva
Minimálně 3 ha lesního porostu

Výše podpory:
100 % - lesnická infrastruktura, obnova lesů po kalamitách, rekreační 
funkce lesa, vodní režim v lesích
50 % lesnická technika, prvotní zpracování dřeva
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Obnovitelné zdroje energie
ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ  ZŮSTATKOVÉ BIOMASY V LESÍCH
VÝROBA TVAROVANÝCH BIOPALIV (pelety,brikety)
KOTELNY A VÝTOPNY NA BIOMASU 
BIOPLYNOVÉ STANICE

Žadatel: 
Podnikatel hospodařící v lesích  a souvisejících činnostech (zůstatková 
biomasa v lesích)
Zemědělský podnikatel (biomasy, bioplyn, tvarovaná biopaliva)

Výše podpory:
Výše podpory až 60 % 
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Nakládání s odpady
VÝSTAVBA SBĚRNÝCH DVORŮ

KOMPOSTÁRNY

PŘEKLADIŠTĚ A SKLADY KOMUNÁLNÍHO ODPADU

REKULTIVACE STARÝCH SKLÁDEK

ODSTRANĚNÍ NEPOVOLENÝCH SKLÁDEK VE ZVLÁŠTĚ 
CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍCH

Minimální výše uznatelných nákladů 0,5 milionu korun
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Úspory energie
ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ A STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ 

VÝMĚNA ČI REKONSTRUKCE OKEN A DVEŘÍ

REKONSTRUKCE TOPNÝCH SOUSTAV

MĚŘÍCÍ A REGULAČNÍ TECHNIKY PRO VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ
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ROP –
 

Regionální operační program
Každá územní jednotka NUTS II bude mít svůj program. Celkem 7 
ROPů na území ČR
V rámci veřejného sektoru je určen pro obce nad 500 obyvatel, kraje a 
organizace zřizované těmito subjekty
Předpokládá se výrazný převis poptávky nad nabídkou budou 
podporovány projekty s vysokou přidanou hodnotou

Tři základní priority: 
Rozvoj dopravní infrastruktury
Cestovní ruch
Rozvoj měst a obcí – občanská vybavenost
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Regionální operační program pro region 
soudržnosti Jihovýchod

ROP Jihovýchod Celkem (v EUR) Celkem (v CZK, 1 
CZK = 26,36 EUR)

Prioritní
 

osa 1 -
 

Dostupnost dopravy 406 092 191,00 € 10 704 590 154,76 Kč

Prioritní
 

osa 2 -
 

Rozvoj udržitelného 
cestovního ruchu 157 464 319,00 € 4 150 759 448,84 Kč

Prioritní
 

osa 3 -
 

Udržitelný rozvoj měst 
a venkovských sídel 237 025 236,00 € 6 247 985 220,96 Kč

Prioritní
 

oblast 4 -
 

Technická
 

pomoc 28 177 826,00 € 742 767 493,36 Kč

Celkem 828 759 572,00 € 21 846 102 317,92 Kč
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Regionální operační program pro region 
soudržnosti Střední

 
Morava

ROP Střední
 

Morava Celkem (v EUR) Celkem (v CZK, 1 
CZK = 26,36 EUR)

Prioritní
 

osa 1 -
 

Doprava 300 078 932,00 € 7 910 080 647,52 Kč

Prioritní
 

osa 2 -
 

Integrovaný rozvoj a 
obnova regionu 304 719 329,00 € 8 032 401 512,44 Kč

Prioritní
 

osa 3 -
 

Cestovní
 

ruch 143 078 871,00 € 3 771 559 039,56 Kč

Prioritní
 

osa 4 -
 

Technická
 

pomoc 25 522 178,00 € 672 764 612,08 Kč

Celkem 773 399 310,00 € 20 386 805 811,60 Kč
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ROP –
 

Doprava
Modernizace, rekonstrukce a výstavba silnic II. a III. třídy (žadatel 
může být příslušný kraj) 
Budování integrovaných dopravních systému a ekologické veřejné 
dopravy
Rozvoj infrastruktury pro cyklistickou dopravu se zaměřením na 
zvýšení bezpečnosti provozu
Budování a modernizace přestupních terminálů a záchytných 
parkovišť – Park & Ride
Modernizace a výstavba systémů městské hromadné dopravy
a jejich vybavení včetně nákupu ekologických dopravních 
prostředků 
Rekonstrukce nevyhovujících a výstavba zastávek veřejné dopravy
Bezbariérové úpravy zastávek a souvisejícího vybavení
a přístupových cest
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ROP –
 

Cestovní ruch

Podpora kongresové, lázeňské, městské, kulturní turistiky, 
cykloturistiky
Modernizace a zvyšování kapacit základní infrastruktury cestovního 
ruchu
Obnova a rozvoj doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch
Podpora revitalizace kulturně-historických a technických památek s 
cílem zvýšit atraktivitu území z hlediska CR
Podpora zajištění dostupnosti turistických atraktivit
Tvorba produktu a propagace infrastruktury CR podporované v 
rámci dané oblasti podpory
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ROP –
 

Rozvoj měst a obcí

Investice do dopravní a technické infrastruktury brownfields
Transformace neefektivně využívaných urbanizovaných ploch na 
nové využití
Vzdělávací infrastruktura – především mateřské, základní a střední 
školy a infrastruktura pro celoživotní učení (technické zhodnocení)
Infrastruktura pro poskytování sociálních služeb 
Infrastruktura pro poskytování zdravotní péče 
Infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, 
včetně kulturních, sportovních a multifunkčních zařízení 
Úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných
skupin společnosti (např. osoby s handicapem)
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Každý subjekt na území České republiky má dvě 
možnosti, jak se k čerpání peněz z fondů EU postavit.

Buď lze nabízené peníze ignorovat
 nebo se je pokusit získat.

Využijte možnosti čerpat dotace
 z fondů Evropské unie.
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Děkuji za pozornost

Mgr. Jan Blecha
Senior poradce, vedoucí projektového týmu

RAVEN EU Advisory, a.s.
602 00 Brno |

 
Jakubské nám. 101/2 

mobil:   +420 731 573 426
e-mail: jblecha@raven.cz
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