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Regionální politika evRopské unie

Fondy evRopské unie

Cíle Regionální politiky

Operační program Fond €, běžné ceny

Podnikání a inovace ERDF 3 041 312 546

Výzkum a vývoj pro inovace ERDF 2 070 680 884

Životní prostředí

ERDF + FS 4 917 867 098

ERDF 702 482 212

FS 4 215 384 886

Doprava

ERDF + FS 5 759 081 203

ERDF 1 155 443 650

FS 4 603 637 553

Integrovaný operační program ERDF 1 582 390 162

Regionální operační programy ERDF 4 659 031 986

Střední Čechy ERDF 559 083 839

Jihozápad ERDF 619 651 254

Severozápad ERDF 745 911 021

Jihovýchod ERDF 704 445 636

Severovýchod ERDF 656 457 606

Moravskoslezsko ERDF 716 093 217

Střední Morava ERDF 657 389 413

Technická pomoc ERDF 247 783 172

Lidské zdroje a zaměstnanost ESF 1 837 421 405

Vzdělávání pro konkurenceschopnost ESF 1 828 714 781

Praha – Konkurenceschopnost ERDF 234 936 005

Praha – Adaptabilita ESF 108 385 242

Politika HSS je naplňována prostřednictvím strukturálních fondů 
a Fondu soudržnosti.

Strukturální fondy (SF) jsou určeny pro chudší nebo jinak 
znevýhodněné regiony (například venkovské a problémové městské 
oblasti, upadající průmyslové oblasti, oblasti s geografickým nebo 
přírodním znevýhodněním, jako například ostrovy, hornaté oblasti, řídce 
osídlené oblasti a pohraniční regiony). Existují dva strukturální fondy:

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF):•  podporovány 
jsou investiční (infrastrukturní) projekty, jako např. výstavba 
silnic a železnic, odstraňování ekologických zátěží, rekonstrukce 
kulturních památek aj.

Evropský sociální fond (ESF):•  podporovány jsou neinvestiční 
(neinfrastrukturní) projekty, jako například rekvalifikace 
nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se zdravotním 
postižením, děti, mládež etnické menšiny a další znevýhodněné 
skupiny obyvatel aj.

Fond soudržnosti (FS) je na rozdíl od strukturálních fondů určený na 
podporu rozvoje chudších států, nikoli regionů. Podobně jako u ERDF 
jsou z něj podporovány investiční (infrastrukturní) projekty, avšak jen 
se zaměřením na dopravní infrastrukturu většího rozsahu (dálnice 
a silnice I. třídy, železnice, vodní doprava, řízení silniční, železniční, říční, 
námořní a letecké dopravy) a ochranu životního prostředí.

V období 2007–2013 sleduje regionální politika tři cíle, k jejichž 
dosažení má v evropském střednědobém rozpočtovém rámci 
(tzv. finanční perspektiva) prostřednictvím strukturálních fondů 
Fondu soudržnosti vyčleněno 308 041 000 000 € (přibližně 
8 686,8 mld. Kč):

Cíl Konvergence:•  podpora hospodářského a sociálního rozvoje 
regionů na úrovni NUTS II s hrubým domácím produktem (HDP) 
na obyvatele nižším než 75 % průměru tohoto ukazatele pro celou 
Evropskou unii. Dále jsou k čerpání z tohoto cíle způsobilé státy, 
jejichž hrubý národní důchod (HND) na obyvatele je nižší než 
90 % průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii. Tento 
cíl je financovaný z ERDF, ESF a FS a v České republice pod něj 
spadají všechny regiony soudržnosti s výjimkou Hl. m. Prahy.

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost:•  
podpora regionů na úrovni NUTS II nebo NUTS I, které přesahují 
limitní ukazatele pro zařazení do cíle Konvergence. Tento cíl je 
financovaný z ERDF a ESF a v České republice pod něj spadá 
Hl. m. Praha.

Cíl Evropská územní spolupráce:•  podpora přeshraniční 
spolupráce regionů na úrovni NUTS III nacházejících se podél 
všech vnitřních a některých vnějších pozemních hranic a všech 
regionů úrovně NUTS III podél námořních hranic, které jsou od 
sebe obecně vzdáleny nejvýše 150 kilometrů. Dále je podporována 
meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. Tento cíl je 
financovaný z ERDF a v České republice pod něj spadají všechny 
regiony.

Regionální politika Evropské unie, nazývaná též politika 
hospodářské a sociální soudržnosti (HSS), je odrazem principu 
solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy přispívají na 
rozvoj chudších států a regionů, aby se zvýšila kvalita života 
obyvatel celé Evropské unie.

Cíl Fondy pro EU27 Fondy pro ČR

Konvergence  251,16 mld. € (cca 7 082,80 mld. Kč) 81,54 %  25,88 mld. € (cca 730,00 mld. Kč) 96,98 %

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost  49,13 mld. € (cca 1 385,40 mld. Kč) 15,95 %  419,09 mil. € (cca 11,73 mld. Kč) 1,56 %

Evropská územní spolupráce  7,75 mld. € (cca 218,55 mld. Kč) 2,52 %  389,05 mil. € (cca 10,97 mld. Kč) 1,46 %

Celkem  308,04 mld. € (cca 8 686,80 mld. Kč) 100,00 %  26,69 mld. € (cca 752,70 mld. Kč) 100,00 % 

Přepočet dle směnného kurzu 1 EUR = 28,20 CZK

Rozdělení pRostředků Fondů eu mezi 
Cíle politiky Hss v období 2007–2013

alokaCe pRo ČR na Roky 2007–2013 
podle Cílů 

€, běžné ceny 2007–2013

Konvergence 25 883 511 035

Strukturální fondy 17 140 260 798

Fond soudržnosti 8 819 022 439

Konkurenceschopnost (Praha) 419 093 449

Přeshraniční a transnac. spolupráce 389 051 107

z toho: přeshraniční 275 599 077

dodatečná 
přeshraniční

75 990 880

transnacionální 37 461 150

Celkem soudržnost 26 691 655 591 

alokaCe pRo ČR na Roky 2007–2013 
podle opeRaČníCH pRogRamů

Čerpáno ze stránek: www.strukturalni-fondy.cz
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