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Úvod, metodika

Následující příspěvek ze zabývá srovnáním:

1. Programem obnovy venkova Pardubického kraje

2. Programem rozvoje venkova ČR na období 2007 -2013

(speciálně opatřeními 2.1 a 2.2, která jsou zaměřena na rozvoj

venkovských obcí)

3. Regionálním operačním programem NUTS II Severovýchod 

(speciálně oblastí podpory 2.3, která je také zaměřená na rozvoj 

venkova)

Metodické principy

• relativní srovnatelnost podporovaných aktivit, přitom naprosto 

odlišné způsoby administrace

• tématem je srovnání způsobu administrace, prezentace však

obsahuje i aktuální informace 
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Program obnovy venkova Pardubického kraje  -

základní informace

• program je administrován Pardubickým krajem

• velmi široké zaměření

• podpora i činností svazků obcí a MAS

• program de facto přebral aktivity z předchozího programu MMR ČR

• v dnešní době je 9 dotačních titulů

• žádost je podávána elektronicky
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Program obnovy venkova Pardubického kraje  -

zhodnocení

• velká stabilita (jak v tématech, tak i v objemu poskytovaných

finančních zdrojů)

• jednoduché podmínky, rychlá administrace

• relativně velká jistota získání peněz

• velká oblíbenost mezi samosprávami (samosprávy si mohou de facto 

určit, na co dostanou peníze)

• malé částky k rozdělení

• obtížné hodnocení kvality projektů
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Program obnovy venkova Pardubického kraje -

zhodnocení

Výdaje na Program rozvoje venkova v Pardubickém kraji v letech 2004 - 2010

2004 2005 %2005/

2004

2006 %2006/

2005

2007 %2007/

2006
(tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč)

42 138 47 192 111,99 44 065 93,37 55 088 125,02

2008 %2008/

2007

2009 %2009/

2008

2010 %2010/

2009
(tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč)

55 996 101,65 55 147 98,48 48 362 87,7
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Program obnovy venkova Pardubického kraje –

aktuální informace

• prostřednictvím webu Pk proběhl v termínu do 30. září 2010 sběr 

projektů pro rok 2011 s výjimkou dotačního titulu 9 (malé prodejny –

zde je termín od   1. ledna do 28. února 2011)

• kontrola přijatých žádostí

• výše disponibilních zdrojů pro rok 2011 je odvislá od výsledků 

projednání rozpočtu Pk pro rok 2011, který právě probíhá
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Program rozvoje venkova ČR na období 2007 -2013 –

základní informace

Rámcové oblasti zaměření „komunálních“ opatření

2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby

2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

• program je administrován prostřednictvím Státního zemědělského

intervenčního fondu (SZIF). Pro subjekty z území Pk je pracoviště v

Hradci Králové.

• doposud proběhly 3 výzvy

• obce do 500 obyvatel
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Program rozvoje venkova ČR na období 2007 -2013 –

zhodnocení

• možnost získat dotace na velké projekty

• ve srovnání s jinými dotačními tituly velký objem finančních

prostředků 

• jednoduchá administrace

• velké množství předkládaných projektů, nelze hodnotit jejich kvalitu

• vzhledem k potřebám obcí a šíři podporovaných témat není finanční 

objem dostatečný

• ve snaze o jednoduchost ne příliš transparentní způsob hodnocení
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Program rozvoje venkova ČR na období 2007 -2013  -

zhodnocení

Schválené projekty celkem (2., 5., 8. kolo výzvy)

Dotace Kč počet projektů

Opatření ČR Pk % Pk z ČR ČR Pk % Pk z ČR

III.2.1.1 4 232 522 343 392 245 919 9,27 812 57 7,02

III.2.1.2 978 659 664 80 700 798 8,25 182 11 6,04

III.2.2 606 329 440 34 598 938 5,71 245 14 5,71

Celkem 5 817 511 447 507 545 655 8,72 1239 82 6,62

Registrované a schválené projekty - ČR celkem

5.kolo výzvy 8.kolo výzvy

Opatření

počet 

registrovaných 

projektů

% 

schválených 

projektů

počet 

registrovaných 

projektů

% 

schválených 

projektů

požadavek na 

dotaci (Kč)

% 

schválené 

dotace 

III.2.1.1 845 27,57 762 18,37 4 520 065 057 17,98

III.2.1.2 514 7,59 501 3,79 2 816 711 264 6,11

III.2.2 131 83,97 167 25,75 465 693 445 37,95

Celkem 1 490 25,64 1 430 14,13 7 802 469 766 14,89
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Program rozvoje venkova ČR na období 2007 -2013 –

aktuální informace

• v těchto dnech měla být připravena výzva. Vzhledem k nedostatku 

prostředků se předpokládá v únoru 2011 

• zbývající alokace činí cca 1/7 prostředků tj. hrubým odhadem cca 

1 mld. Kč

• poslední výzva?? 
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Regionální operační program NUTS II Severovýchod  -

základní informace

Rámcové oblasti zaměření oblasti podpory 2.3.

1. Regenerace a revitalizace brownfields a investice do dopravní a 

technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu 

2. Rozvoj venkova, zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a 

rozvoj infrastruktury v oblasti školství a vzdělávání a sociálních věcí

• program je administrován Úřadem Regionální rady NUTS II 

Severovýchod

• o výběru projektů rozhoduje Regionální rada NUTS II Severovýchod

na základě 4 stupňového hodnocení

• zatím proběhla 2. kola výzvy
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Regionální operační program NUTS II Severovýchod  -

zhodnocení

• možnost získání velkých finančních zdrojů

• relativně velký objem finančních zdrojů

• lze hodnotit kvalitu a dopad projektů

• nutnost zvážit potřebnost projektu

• možnost konzultací i o významu, dopadu a potřebnosti projektů

• větší administrativní zátěž (příprava i realizace)
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Regionální operační program NUTS II Severovýchod  -

zhodnocení

Výsledky 2.kola výzvy

Registrováno Schváleno Úspěšnost Registrováno Schváleno Úspěšnost 

počet 

projektů

počet 

projektů %

požadavek 

dotace (Kč) 

požadavek 

dotace (Kč) %

NUTS II 95 35 36,84 1 628 729 340 475 292 659 29,18

PK 35 13 37,14 565 483 409 209 474 420 37,04

Výsledky 10.kola výzvy

Registrováno Schváleno Úspěšnost Registrováno Schváleno Úspěšnost 

počet 

projektů

počet 

projektů %

požadavek 

dotace (Kč) 

požadavek 

dotace (Kč) %

NUTS II 173 66 38,15 2 823 933 633 908 280 338 32,16

PK 57 26 45,61 837 906 355 381 947 705 45,58
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Regionální operační program NUTS II Severovýchod –

aktuální informace

• poslední výzva byla uzavřena v loňském roce

• alokace pro danou oblast podpory byla plně vyčerpána  

• nepředpokládá se další výzva

• problém se státním rozpočtem ve výši 7,5% celkových uznatelných

nákladů u projektů v realizaci
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Závěry, doporučení

• v některých případech snížení rozsahu podporovaných aktivit 

(případně stanovení jejich priorit) by mohlo omezit počty projektů a 

umožnit hodnocení jejich kvality (je to vůbec chtěné???)

• kraje v podstatě mají jen minimální šanci zasáhnout do hodnocení 

PRV. Pokud by tu příležitost měly, mohly by koordinovat pomocí 

hodnocení a finančních zdrojů proces hodnocení a finanční 

podpory projektů z PRV a krajských POV. 

• v novém plánovacím období by taktéž mohlo dojít alespoň 

k částečnému sjednocení podpory venkovských projektů ze všech 

3 zmíněných dotačních programů včetně možnosti jejich další a 

hlubší koordinace. Že to tak je možné, dokládají poměrně dobré 

zkušenosti z realizace současných ROP.
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Děkuji za pozornost


