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1. AKČNÍ PLÁN (předběžný návrh pro rok 2015-2016)
V této části jsou uvedeny náměty na aktivity, které účastníci pracovní skupiny městyse Hustopeče nad Bečvou považují za vhodné
realizovat v prvních dvou letech od implementace programu, tzn. v roce 2015-2016.
AKTIVITA
Rekonstrukce objektu
Domu s pečovatelskou
službou Hustopeče n.B.
Křižovatka krajských silnic
III/43911 a III/03559 -
zvýšení bezpečnosti v
historickém centru Městyse
Hustopeče nad Bečvou
Územní plán Městyse
Hustopeče nad Bečvou
Zajištění akceschopnosti
jednotek SDH
Povodňové škody Městyse
Hustopeče nad Bečvou –
oprava mostu k Novému
mlýnu
Místo pro lidi – parčík u
polikliniky v Hustopečích
nad Bečvou
Hustopečské dny 2015

IMPLEMEN
TUJÍCÍ
SUBJEKTY

CELKOVÉ
NÁKLADY
(tis. Kč)

PODÍL MĚSTSKÉHO
ROZPOČTU
(v %)

JINÉ VĚŘEJNÉ
ZDROJE
(v %)

Městys
Hustopeče nad
Bečvou

7 018

46

54

MOŽNOST ČERPÁNÍ Z JINÝCH
ZDROJŮ
SFŽP, IROP

Olomoucký kraj, SFDI
Městys
Hustopeče nad
Bečvou
Městys
Hustopeče nad
Bečvou
Městys
Hustopeče nad
Bečvou
Městys
Hustopeče nad
Bečvou
Městys
Hustopeče nad
Bečvou
Městys
Hustopeče nad
Bečvou

9 022

30

70

600

75

25

400

90

10

Olomouclý kraj, MMR ČR

Olomoucký kraj, IROP

MMR ČR
2 000

25

75

3 800

50

50

500

90

10

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj
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Obnova zámku HUstopeče
nad Bečvou
Hudební a filmové muzeum
regionu Hranicko
Zdroj tepla objektu Zámku
Hustopeče nad Bečvou
Obnova sakrálních staveb
místního významu – kaple
v Hranických Loučkách a
kamenné kříže
Rekonstrukce a výstavba
chodníků městyse
Hustopeče nad Bečvou
(ulice Dlouhá)
Rekonstrukce místních a
účelových komunikací
městyse Hustopeče nad
Bečvou
Přírodní dětské hřiště při
mateřské škole
v Hustopečích n.B.
Projektová příprava
protipovodňových opatření
městyse
Rozšíření kamerových bodů
kamerového systému
městyse
Bezbariérový přístup do
ordinací lékařů polikliniky
v Hustopečích
nad Bečvou (výtah)
Technické prostředky pro
nakládání s bioodpadem v
městysi (kompostárna,
svozové vozy, apod.)

Městys
Hustopeče nad
Bečvou
Městys
Hustopeče nad
Bečvou
Městys
Hustopeče nad
Bečvou
Městys
Hustopeče nad
Bečvou
Městys
Hustopeče nad
Bečvou
Městys
Hustopeče nad
Bečvou
Městys
Hustopeče nad
Bečvou
Městys
Hustopeče nad
Bečvou
Městys
Hustopeče nad
Bečvou
Městys
Hustopeče nad
Bečvou
Městys
Hustopeče nad
Bečvou
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Rekonstrukce objektů v
majetku městyse (úřad
městyse, pošta, byty),
Kanalizace a ČOV v
Hranických Loučkách
Pokračování revitalizace
historického centra
městyse
Obnova zámecké krypty

Výstavba nové telocvičny
u základní školy
v Hustopečích n.B.

Obnova větrného mlýnu v
Porubě
Oprava vodohospodářské
infratsruktury
Zachování a rozšíření
zázemí základní školy a
mateřské školy
Rozvoj partnerství,
podpora meziobecní
spolupráce v ČR
Modernizace a rozvoj
inženýrských sítí (veřejné
osvětlení)

Městys
Hustopeče nad
Bečvou
Městys
Hustopeče nad
Bečvou
Městys
Hustopeče nad
Bečvou
Městys
Hustopeče nad
Bečvou
Městys
Hustopeče nad
Bečvou, ZŠ
Huspeče nad
Bečvou
Městys
Hustopeče nad
Bečvou
Městys
Hustopeče nad
Bečvou
Městys
Hustopeče nad
Bečvou
Městys
Hustopeče nad
Bečvou
Městys
Hustopeče nad
Bečvou

Akční plán 2015-2016

CENTRAL Europe, SFŽP
7 200

30

70

8 000

20

80

2 000

100

0

2 000

20

80

Ministerstvo zemědělství

Rozpočet městyse

Ministerstvo kultury

MŠMT, IROP
30 000

20

80

600

20

80

1 500

15

85

1 000

30

70

500

20

80

2 200

30

70

Ministerstvo kultury

Olomoucký kraj

IROP, MŠMT

IROP

MPO - Efekt

5

Městys Hustopeče nad Bečvou

Akční plán 2015-2016

Návrh implementace, tj. realizace a plnění Plánu rozvoje městyse je závislý na dvou základních aspektech:
1, finanční schopnosti městyse
2, možnosti financování projektových záměrů z fondů EU příp. národních a jiných fondů
Jednotlivé projektové záměry je velmi vhodné spolufinancovat z jednotlivých operačních programů, které Česká republika připravila
jako nástroj pro čerpání finančních prostředků ze základních fondů EU na období 2014-2020.
Městys Hustopeče nad Bečvou s evidenčním počtem obyvatel k 1.1.2014 1 737 obyvatel je nad definovanou hranicí 500 obyvatel a tím
podle terminologie operačních programů nespadá do tzv. malých obcí, kterým je na dané programové období určen rozvojový nástroj
Program rozvoje venkova České republiky na období 2014-2020. Následující výčet a ucelený přehled představuje drtivou většinu
možností, které může městys Hustopeče nad Bečvou využít pro financování některých projektových záměrů. Hlavní podmínkou, kterou
management městyse musí při výběru vhodného operačního programu nebo dotačního titulu zohlednit je uznatelnost daného
projektového záměru směrem k výčtu podporovaných aktivit daného operačního programu. Vedle přijatelnosti záměru musí
management městyse ve spolupráci s odborným externím odborníkem definovat uznatelné náklady, ze kterých lze sestavit rozpočet
daného programu tak, aby výše spolufinancování dané akce městyse byla na minimální výši, kterou definuje povinné procentuální
rozdělení financování projektu.
Finanční prostředky budou v následujících období rozděleny do 24 operačních programů (dále jen OP) podle jasně definovaných a
vytýčených cílů podle strukturální a regionální politiky Evropské Unie.

2. PROGRAMY PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020
Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských
strukturálních a investičních fondů (ESIF). Proces přípravy programů probíhá souběžně na úrovni EU a na národní úrovni.
Programy byly vymezeny v návaznosti na 8 tematických okruhů stanovených na národní úrovni, které představují „převodník“ mezi
úrovní národních rozvojových priorit a cílů a prioritních os jednotlivých programů. Tyto okruhy se opírají o řádně zdůvodněné
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problémové analýzy zpracované resorty, kraji a zástupci měst a obcí a byly podrobeny dlouhé, důkladné a detailní debatě a
systematickému ověřování potřeb ze strany partnerů.
Programy jsou připravovány v gesci příslušných resortů a projednávány s relevantními partnery regionálními, lokálními,
hospodářskými i sociálními a také se zástupci neziskového sektoru. Koordinací přípravy programových dokumentů jak na úrovni ČR, tak
i EU, bylo pověřeno Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Programy pro programové období 2014 – 2020 byly vymezeny usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012. Jedná se o
následující programy:
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu;
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy;
Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;
Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;
Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství;
Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství;
Operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou, řízený Ministerstvem pro místní
rozvoj;
Program nadnárodní spolupráce Central Europe 2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
Operační program nadnárodní spolupráce Danube, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj
(schválen dodatečně usnesením vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013);
Operační programy meziregionální spolupráce, koordinované na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.
ESPON 2020
Operační program INTERACT III
Graf 2.1 Alokace ESI fondů mezi programy v období 2014-2020
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ZdroJ:www.strukturalni-fondy.cz
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2.1 OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST
(OP PIK)
Cílem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je dosažení konkurenceschopné a udržitelné
ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Pojem „konkurenceschopný“ zahrnuje schopnost místních firem prosazovat se na
světových trzích a vytvářet dostatek pracovních míst. Pojem „udržitelný“ zvýrazňuje dlouhodobý horizont konkurenční schopnosti, což
zahrnuje mj. i environmentální dimenzi hospodářského rozvoje.
Operační program je zaměřen na:
1) Zvýšení počtu firem schopných posunovat či alespoň dosahovat technologickou hranici ve svém oboru, přičemž důraz bude kladen na
rozvoj podnikových výzkumných, vývojových a inovačních kapacit a jejich propojení s okolním prostředím
2) Rozvoj podnikání a inovací v oborech s nižší znalostní intenzitou, který se soustředí zejména na podporu realizace nových
podnikatelských záměrů, včetně rozvoje služeb vedoucích ke zvýšení konkurenční výhody jednotlivých firem v mezinárodním prostředí
3) Posun k energeticky účinnému, nízkouhlíkovému hospodářství spočívající především ve zvyšování energetické účinnosti
podnikatelského sektoru, využívání obnovitelných zdrojů energie, modernizaci energetické infrastruktury a zavádění nových
technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
4) Usnadnění rozvoje podnikání, služeb a přístupu ke službám státu prostřednictvím vysokorychlostního přístupu k internetu a širší
nabídkou služeb informačních a komunikačních technologií, neboť konkurenceschopnost informační společnosti je založena právě na
efektivním využívání moderních služeb ICT
Na základě strategických dokumentů EU a ČR a analýzy potřeb České republiky pro budoucí období kohezní politiky 2014 – 2020 byly
pro OP PIK identifikovány čtyři věcně zaměřené prioritní osy, a jedna prioritní osa na technickou pomoc, pro podporu z Evropského
fondu pro regionální rozvoj:
Prioritní osa 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“
Prioritní osa 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem“
Prioritní osa 3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění
nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“
Prioritní osa 4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií“
Prioritní osa 5 „Technická pomoc“
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2.2 OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ (OP VVV)
Hlavním cílem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je investice do rozvoje lidského potenciálu, která je jednou z
důležitých forem veřejných investic. Vizí MŠMT je přispět ke strukturálnímu posunu ČR směrem k ekonomice založené na vzdělané,
motivované a kreativní pracovní síle a na produkci kvalitních výsledků výzkumu.
Intervence v oblasti vzdělávání budou zároveň podpořeny systémovými změnami, které směřují ke zkvalitnění vzdělávacího systému
naší země. Oblasti intervencí OP VVV zahrnují podporu rovnosti a kvality ve vzdělávání, rozvoj lepších kompetencí pro trh práce,
posílení kapacit pro kvalitní výzkum a jeho přínos pro společnost.
Podpora příjemců ze všech stupňů vzdělávací a vědecko-výzkumné soustavy bude rozdělena do 3 prioritních os:
Prioritní osa 1 “Posilování kapacit pro kvalitní výzku”
Prioritní osa 2 “Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj”
Prioritní osa 3 “Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání”
Specifičností OP VVV bude jak multifondost, která umožní investice současně do výzkumné a vzdělávací infrastruktury a zároveň do
lidských zdrojů (od předškolního vzdělávání, přes VaV projekty až po účastníky celoživotního vzdělávání), tak také zacílení podpory do
všech regionů ČR s různou socioekonomickou úrovní. Maximální snahou MŠMT při přípravě OP je synergie s dalšími operačními
programy a začlenění regionálních koordinátorů (S3 strategie) do implementace OP VVV.
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2.3 OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ)
Cílem Operačního programu Zaměstnanost je zlepšení lidského kapitálu obyvatel ČR a veřejné správy v ČR.
OPZ je zaměřený na podporu zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího
vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a veřejných služeb a podporu
mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.
OPZ obsahuje 5 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, které jsou dále konkretizovány prostřednictvím
tzv.investičních priorit a jejich specifických cílů. Ty vymezují, jaké aktivity a cílové skupiny, resp. typy projektů mohou být v rámci
příslušné prioritní osy podpořeny. Prioritní osy jsou následující:
Prioritní osa 1 “Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly”
Prioritní osa 2 “Sociální začleňování a boj s chudobou”
Prioritní osa 3 “Sociální inovace a mezinárodní spolupráce”
Prioritní osa 4 “Efektivní veřejná správa”
Prioritní osa 5 “Technická pomoc”

2.4 OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC (OP TP)
Operační program Technická pomoc bude realizován v programovém období 2014-2020.
Strategie Operačního programu Technická pomoc 2014–2020 má podpůrný charakter a zaměřuje se na nastavení takového prostředí
pro implementaci Dohody o partnerství a tematických operačních programů, které umožní a zjednoduší dosažení stanovených cílů.
Operační program Technická pomoc 2014–2020 se zaměřuje především na odstranění překážek na úrovni vstupů ostatních operačních
programů a nemá tak přímý vliv na dosažení cílů Evropa 2020 a cílů Dohody o partnerství. Cílem je hlavně podpora činností, které k
jejich naplňování budou nepřímo přispívat.
Program obsahuje 2 prioritní osy :
Prioritní osa 1 “Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství”
Prioritní osa 2 “Jednotný monitorovací system”
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2.5 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OP ŽP)
Hlavním cílem realizace Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále jen „OP ŽP 2014-2020“) je ochrana a zajištění
kvalitního a zdravého prostředí pro život obyvatel České republiky (dále jen „ČR“), podpora efektivního využívání zdrojů a eliminace
negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a s tím související zmírňování dopadů změn klimatu. OP ŽP 2014-2020 zároveň
slouží i jako významný nástroj pro naplňování finančně náročných požadavků vyplývajících ze směrnic ES/EU.
Na základě analýz dosavadního vývoje a současného stavu životního prostředí v ČR byly, s přihlédnutím k očekávaným trendům,
stanoven návrh následujících prioritních os:
Prioritní osa 1 “Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní”
Prioritní osa 2 “Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech”
Prioritní osa 3 “Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika”
Prioritní osa 4 “Ochrana a péče o přírodu a krajinu”
Prioritní osa 5 “Energetické úspory”
Prioritní osa 6 “Technická pomoc”
V rámci prioritních os byly stanoveny příslušné specifické cíle OP ŽP 2014-2020.
OP ŽP 2014-2020 svým zaměřením navazuje na OP ŽP 2007-2013 a využívá získaných zkušeností, které směřují k nastavení efektivního
a kvalitního systému podpory ochrany životního prostředí, který bude zároveň podporovat směřování k inteligentnímu a udržitelnému
růstu a ke zvýšení ekonomické, sociální a územní koheze. Oproti předchozímu OPŽP 2007-2013 je více koncentrován na identifikované
prioritní problémy (u kterých je navíc očekávána dostatečná absorpční kapacita a vzájemná synergie), zejména v PO 2 (Snížení emisí z
lokálního vytápění domácností) a PO5 (snížení energetické náročnosti budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie).
OP ŽP 2014-2020 reaguje na aktuální environmentální výzvy spojené zejména se zvyšujícím se rizikem dopadů změny klimatu a klade
proto velký důraz na opatření v oblastech mitigace (omezování emisí přímých i nepřímých skleníkových plynů v rámci PO2 a PO5) i
adaptace na očekávané dopady změny klimatu (v rámci PO1 a PO4).
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2.6 OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ (OP RYBÁŘSTVÍ)
Globálním cílem Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 (dále jen „OP Rybářství“) je udržitelná a konkurenceschopná akvakultura
založená na inovacích, konkurenceschopnosti, znalostech a účinnějším využití zdrojů. Cílem je rozvoj udržitelného chovu ryb v České
republice a zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb během roku na domácí trh včetně rozvoje mimoprodukčních funkcí
rybníků. Je nezbytné rozvíjet tradiční a osvědčené formy akvakultury (rybníkářství) pro zajištění produkce kapra a současně zavádět
moderní intenzivní chovné systémy k zajištění celoročních dodávek ryb na trh.
Podpora z OP Rybářství je zaměřena na zachování udržitelné produkce tržních ryb z tradiční akvakultury v České republice, investice do
recirkulačních zařízení, investice do konkurenceschopnosti tradiční akvakultury, zvýšení podílu zpracovaných ryb, propagaci
akvakultury a podporu konzumace ryb, podporu rybářského výzkumu a vývoj nových nebo inovovaných produktů a technologií a jejich
zavádění do podniků, podporu forem hospodaření přispívající k zachování či zlepšování stavu životního prostředí a biologické
rozmanitosti a na celoživotní vzdělávání.

2.7 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)
Integrovaný regionální operační program bude realizován v programovém období 2014 - 2020.
Prioritou Integrovaného regionálního operačního programu je umožnění vyváženého rozvoje území, zlepšení veřejných služeb a veřejné
správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.
Cíle programu bude dosaženo snižováním územních rozdílů, zkvalitněním infrastruktury a posílením konkurenceschopnosti v
regionech. Dále pak posílením veřejných služeb, zaměstnanosti a podpory vzdělanosti, jako jednoho z pilířů zvyšování kvality života
obyvatel, a posílením institucionální kapacity veřejné správy.
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2.8 OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA (OPD)
Operační program Doprava (dále jen „OP Doprava“ nebo „OPD“) představuje nástroj pro naplňování strategických investičních potřeb a
řešení klíčových problémů v sektoru dopravy v ČR v rámci realizace investičních priorit politiky hospodářské, sociální a územní
soudržnosti EU pro období 2014-2020. Operační program Doprava přispívá k plnění Dohody o Partnerství v rámci strategického cíle
„Rozvoj dopravní a technické infrastruktury a ochrana životního prostředí“, priority pro financování „Udržitelná infrastruktura
umožňující konkurenceschopnost ekonomiky a odpovídající obslužnost území“.
Východiskem pro formulaci OP Doprava je Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050 a jejích návazné
strategické dokumenty, především Dopravní sektorové strategie, 2 fáze (Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury
s dlouhodobým výhledem do roku 2050).
Operační program zatím ještě stále je před konečným schválením.
Navrhované prioritní osy:
Prioritní osa 1 “Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu”
Prioritní osa 2 “Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu”
Prioritní osa 3 “Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T”
Prioritní osa 4 “Technická pomoc”
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2.9 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)
Program rozvoje venkova na období 2014–2020 (PRV) je nástrojem k čerpání dotací z Evropského zemědělského fondu (dále také
EARDF) pro rozvoj venkova.
PRV přispěje ke zlepšení stavu životního prostředí obnovou, zachováním a zlepšením ekosystémů souvisejících se zemědělstvím
a lesnictvím a podporou účinného využívání zdrojů v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví. PRV dále umožní vytvořit
podmínky pro růst konkurenceschopnosti zemědělských a potravinářských podniků, napomůže lepší organizaci potravinového řetězce,
včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Program bude také podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit
ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. Podporován bude komunitně vedený místní
rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji
spolupráce aktérů na místní úrovni. Horizontální prioritou je předávání znalostí a inovací formou vzdělávacích aktivit poradenstvím a
spolupráce v oblasti zemědělství a lesnictví.
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2.10 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA –
POLSKÁ REPUBLIKA
Nový Program ČR-PR se zaměří na taková témata, jako jsou: bezpečnost, využití potenciálu česko-polského příhraničí v oblasti
přírodního a kulturního dědictví, dopravní dostupnost regionu, vzdělávání a spolupráce vládních a nevládních institucí. Většina
prostředků bude určena na aktivity související s přírodním a kulturním dědictvím česko-polského příhraničí a rozvojem silniční
infrastruktury. V souladu s hlavními předpoklady návrhu EK, musí mít všechny programy tematickou koncentraci - min. 80% rozpočtu
příslušného programu je nutné rozdělit na max. 4 tematické cíle. V rámci tematických cílů pak musí každý Program stanovit podrobnější
investiční priority, které bude realizovat.

FOND MIKROPROJEKTŮ
Bylo dohodnuto, že realizace Fondu mikroprojektů bude obdobná jako doposud a proběhne formou 6 zastřešujících projektů s
Vedoucím partnerem na české straně. Na Fond bude určeno 20% alokace Programu (na začátku 15%, dodatečné prostředky budou
uvolněny, splní-li dotyčný zastřešující projekt příslušná kritéria).
Mikroprojekty vybírané v rámci zastřešujících projektů euroregionů: Beskydy, Těšínské Slezsko, Silesia, Praděd, Glacensis a Nisa se
budou týkat zejména spolupráce vládních a nevládních institucí a využívání přírodního a kulturního bohatství příhraničí. V některých
euroregionech budou podporovány i aktivity v oblasti vzdělávání.
Závisle na tématice a úrovni partnerství budou mikroprojekty moci získat dotaci v maximální výši od 20 000 do 60 000 EUR z ERDF.

Finanční rámec

Plánovaný rozpočet Programu činí přes 226 mil. EUR z ERDF.

Harmonogram
Finální verze Programu bude předložena Evropské komisi ve třetím čtvrtletí 2014. Předběžně se předpokládá, že první sběr projektů by
se tak uskutečnil nejdříve v prvním čtvrtletí 2015.
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Další významné změny v Programu ČR-PR 2014-2020
1. Systém předkládání projektových žádostí – všichni žadatelé budou mít povinnost předložit na JTS formulář projektového záměru,
ke kterému JTS na základě předem stanovených kritérií vydá své stanovisko.
2. Systém povinných indikátorů výstupu – všichni příjemci budou povinni naplňovat indikátory výstupu (včetně kvalitativních
indikátorů).
3. Kritéria spolupráce – všichni příjemci budou mít povinnost naplnit 3 kritéria spolupráce (není relevantní pro Fond mikroprojektů).
4. Třístranné projekty – v rámci programů přeshraniční spolupráce: Polsko-Slovensko, Česká republika – Polsko, Slovensko – Česká
republika probíhají jednání o umožnění realizace projektů s účastí partnerů z třetího státu.
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2.11 PROGRAM NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE CENTRAL EUROPE 2020
Program spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 bude navazovat na operační program nadnárodní spolupráce Střední Evropa tj. Central
Europe realizovaný v současném programovém období 2007-2013. Bude realizován na území 9 států: Rakousko (celá země), Česká
republika (celá země), Německo (regiony Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko,
Sasko, Sasko-Anhaltsko), Maďarsko (celá země), Itálie (Emilia-Romagna, Furlandsko-Julské Benátsko, Ligurie, Lombardie, Piemont,
autonomní provincie Bolzano, autonomní provincie Trento, Valle d'Aosta a Benátsko), Polsko (celá země), Slovenská republika (celá
země), Slovinsko (celá země) a Chorvatsko (celá země).
Strategie programu se zaměřuje na výzvy, potřeby a potenciál na nadnárodní úrovni, tj. cílem je řešení společných problémů
nadnárodního významu. Do projektů se budou moci zapojit subjekty z veřejného i soukromého sektoru. Projekty mají být pro
projektové partnery z České republiky nadále spolufinancovány z ERDF (EFRR) do výše 85% způsobilých výdajů.
Ze závěrů početných diskusí s odbornou veřejností na nadnárodní úrovni, národních konzultací v členských zemích a jednání zástupců
členských států k obsahovému zaměření vyplynula následující témata:
Prioritní osa 1 “Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy”
1.1 Zlepšit udržitelné vazby mezi aktéry systémů inovací pro posílení regionální inovační kapacity ve střední Evropě
1.2 Zlepšit znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve středoevropských regionech
Prioritní osa 2 “Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě”
2.1 Vytvářet a realizovat řešení zaměřená na zvýšení energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejné
infrastruktuře
2.2 Zlepšit územně založené strategie nízkouhlíkového energetického plánování a politiky přispívající ke zmírňování
klimatických změn
2.3 Zvýšit kapacity pro plánování mobility ve funkčních městských oblastech s cílem snížit emise CO2
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Prioritní osa 3 “Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě”
3.1 Rozvíjet kapacity pro integrované řízení ochrany životního prostředí s cílem zajistit ochranu a udržitelné využívání
přírodního dědictví a zdrojů
3.2 Rozvíjet kapacity pro udržitelné využívání kulturního dědictví a zdrojů
3.3 Zlepšit řízení životního prostředí funkčních městských oblastí s cílem vytvořit z nich místa, kde se bude lépe žít
Prioritní osa 4 “Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě”
4.1 Zlepšit plánování a koordinaci systémů regionální osobní dopravy s cílem zajistit lepší napojení na vnitrostátní a evropské
dopravní sítě
4.2 Zlepšit koordinaci mezi subjekty působícími v oblasti nákladní dopravy s cílem zvýšit využití ekologických multimodálních
dopravních řešení
Řízením programu je, stejně jako u stávajícího programu, pověřeno Město Vídeň a současně pokračuje národní koordinace na území
jednotlivých členských států (pro ČR – viz zveřejněný Kontakt). Administrativní a technickou podporu pro program nadále zajišťuje
Společný sekretariát se sídlem ve Vídni.
Zájemcům o program je umožněno zapojit se do tzv. PROJECT IDEAS database, anebo jí mohou jen sdílet. S pomocí této databáze lze
prezentovat vlastní projektové záměry včetně uvedení očekávaného cíle, již získaných a také dalších vhodných projektových partnerů.
Využít jí teda mohou nejen potenciální vedoucí partneři, ale i projektoví partneři, případně i tvůrci projektové myšlenky.
Je dostupná zde: http://www.central2013.eu/nc/home-central-2020/project-idea-database/
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2.12 PROGRAM NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE DANUBE
ČR je součástí skupiny pro přípravu dalšího programu v rámci Nadnárodní spolupráce.
Dunajský program zahrnuje Rakousko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Německo, Maďarsko,
Moldavsko, Černou Horu, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina.
Překrývající se území a cíle poskytují možnost spolupráce; kromě toho přispění k tematickým cílům strategie realizací příslušných
projektů, může program také podpořit institucionální spolupráci zúčastněných subjektů a institucí v rámci strategie pro Podunají.
Tématické zaměření programu bude definováno v souladu s relevantní evropskou legislativou, národními prioritami států a potřebami
programového území. Témata řešena v rámci jednotlivých priorit by měla zahrnovat většinu tradičních témat řešených nadnárodní
spoluprací jako jsou inovace, doprava, životní prostředí atd.
Implementace programu bude koordinována z maďarské Budapešti. Implementační struktury programu jsou navrženy v novém
uspořádání s přihlédnutím k potřebě zjednodušení postupů a principu nadnárodnosti jakožto hlavní zásady.

2.13 OPERAČNÍ PROGRAM MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE INTERREG EUROPE
Operační program INTERREG EUROPE bude navazovat v období 2014-2020 na operační program meziregionální spolupráce INTERREG
IVC realizovaný v současném programovém období 2007-2013. Program bude pokrývat celé území EU a dále Švýcarsko a Norsko.
Program INTERREG EUROPE financovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) je určen k podpoře vzájemného
učení (policy learning) mezi veřejnými orgány s cílem zlepšit fungování politik a programů regionálního rozvoje. Umožňuje veřejným
orgánům napříč Evropou výměnu praxí a nápadů týkající se způsobu fungování veřejných politik a takto najít řešení pro zlepšení jejich
rozvojových strategií.
Do projektů se budou moci zapojit veřejné a veřejnoprávní instituce. Projekty budou financovány z ERDF do výše 85% způsobilých
výdajů. Řízením programu je, stejně jako u stávajícího programu, pověřen region Nord-pas-de Calais se sídlem ve francouzském Lille.
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INTERREG EUROPE bude financovat dvě aktivity:
a)

Projekty spolupráce: partnerství veřejných organizací pocházejících z rozdílných evropských států, spolupracující společně po
dobu 3 až 5 let, prostřednictví výměny zkušeností týkající se různých tematických oblastí. Každý region účastnící se projektu
bude muset vytvořit Akční plán, který popíše, jak budou výsledky projektu v dané regionu dále využity a implementovány.
Projekty budou také muset monitorovat, jak by daný akční plan byl využit v praxi. Výzvy k předkládání projektů budou
postupně vyhlašovány v průběhu programovacího období.

b)

Policy Learning Platforms: prostor pro nepřetržité učení, kde jakákoliv organizace zabývající se politikami regionálního
rozvoje bude moci najít řešení pro zlepšení způsobu řízení a implementace veřejných politik v tematických oblastech uvedených
výše.

2.14 PROGRAM ESPON 2020
Zkratka ESPON (European Spatial Observation Network) znamená česky Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost a
jak lze již odvodit z názvu, ESPON je výzkumným programem, který podporuje územní plánování a regionální rozvoj. Jeho cílem je
poskytnout informace, analýzy, scénáře, mapy, databáze, indikátory aj., které přispívají k vyváženému rozvoji regionů či větších
územních celků.
Program ESPON 2020 financovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj mohou využít organizace i soukromé subjekty
jak z členských států EU, tak i z partnerských zemí EU (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko). Na projekty bude z ERDF využito
100% uznatelných nákladů projektu s přispěním členských a partnerských států EU. Celý proces je organizován v anglickém jazyce a
řízením programu je stejně, jako u stávajícího programu, pověřeno lucemburské Ministerstvo udržitelného rozvoje a infrastruktury.
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Program ESPON 2020 se zaměří na jednu prioritu, která se rozdělí na více oblastí podpory:
Prioritní osa1 “Aplikovaný výzkum, využití, monitorování a akce”
Oblast podpory 1: Navazující analytický územní výzkum a získávání poznatků
Oblast podpory 2: Aktivity zaměřené na využívání vědeckých poznatků v politické praxi při využití analytické podpory uživatelů
Oblast podpory 3: Monitorování a nástroje pro územní analýzy
Oblast podpory 4: Šíření povědomí o programu a aplikace územních důkazů v praxi

2.15 PROGRAM INTERACT III
Navazující program Interact III je zaměřen na posílení efektivnosti a zkvalitnění aktivit územní spolupráce v členských státech EU a
dalších 2 zemí zapojených do programu (Norska, Švýcarska). Cílí zejména na šíření znalostí, zkušeností a dalších výstupů z programů
přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce, tj. nezbytnou součástí je i zaměření na Strategii 2020 či využití sítí podporujících
inovativní přístupy. V rámci programu Interact III, stejně jako v programu Interact II, nebudou realizovány nové projekty, do kterých by
se mohla zapojit širší veřejnost.
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3. FONDY
Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS). Právě jejich prostřednictvím
se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony.

STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY

3.1 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND (ESF)
ESF je hlavním evropským nástrojem na podporu pracovních míst, pomáhá lidem získat lepší zaměstnání a zajišťuje spravedlivější
pracovní příležitosti pro všechny občany EU. Působí prostřednictvím investic do lidského kapitálu Evropy – do jejích pracovníků,
mladých lidí a všech těch, kdo hledají pracovní místo. Financováním ve výši 10 miliard EUR ročně ESF zlepšuje vyhlídky na zaměstnání v
případě milionů Evropanů, a to především těch, kteří se potýkají s překážkami při hledání zaměstnání.
Evropská unie se zavázala k vytvoření většího počtu lepších pracovních míst a společnosti, která podporuje sociální začlenění. Tyto cíle
jsou jádrem strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění v EU. V současné hospodářské krizi jsou tyto
výzvy ještě ožehavější. ESF hraje důležitou úlohu při plnění evropských cílů a zmírňování dopadů hospodářské krize – jako je zejména
nárůst nezaměstnanosti a chudoby.

STANOVENÍ PRIORIT
Evropská komise a země EU v partnerství nastavily priority ESF a způsob, jakým bude fond vynakládat své prostředky. Jednou prioritou
je posílení adaptability pracovníků pomocí nových dovedností a podniků novými pracovními postupy. Jiné priority se zaměřují na
zlepšování přístupu k zaměstnanosti: pomáhají mladým lidem při přechodu ze školy do zaměstnání nebo poskytují odbornou přípravu
uchazečům o zaměstnání s nízkou kvalifikací s cílem zvýšit jejich vyhlídky na zaměstnání. Velkou část mnoha projektů ESF skutečně
tvoří odborné vzdělávání a celoživotní učení, jejichž cílem je pomoci lidem osvojit si nové dovednosti.
Jiná priorita se zaměřuje na pomoc lidem ze znevýhodněných skupin při získávání práce. To je součástí podpory „sociálního
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začleňování“ – což je důkazem toho, že zaměstnanost hraje důležitou roli v rámci pomoci lidem, kteří se chtějí lépe začlenit do
společnosti a každodenního života. V důsledku finanční krize se zdvojnásobily snahy o udržení počtu pracovních míst či pomoc lidem
znovu najít zaměstnání, pokud o ně přijdou.

PROJEKTY PRO LIDI
ESF není pracovní agentura – nenabízí inzerci pracovních míst. Místo toho financuje desítky tisíc místních, regionálních a národních
projektů zaměstnanosti v celé Evropě: od malých projektů na pomoc s hledáním vhodného zaměstnání pro zdravotně postižené,
realizovaných místními charitativními organizacemi, po celonárodní projekty na podporu odborného vzdělávání pro všechny obyvatele.
Projekty ESF zahrnují obrovské rozpětí co do povahy, velikosti a cílů a zaměřují se na celou řadu různých cílových skupin. Existují
projekty, které jsou zaměřeny na vzdělávací systémy, učitele a děti; na mladé i starší uchazeče o zaměstnání i na potenciální podnikatele
ze všech oborů. ESF se zaměřuje především na lidi.

3.2 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ (EFRR/ ERDF)
Cílem Evropského fondu pro regionální rozvoj je posílení ekonomické a sociální soudržnosti v Evropské unii vyrovnáváním rozdílů mezi
jejími regiony. EFRR soustřeďuje investice do několika klíčových prioritních oblastí. Tento přístup se nazývá „tematická koncentrace“:
 inovace a výzkum
 digitální agenda
 podpora malým a středním podnikům (MSP)
 nízkouhlíkové hospodářství.
Jaké prostředky EFRR se těmto prioritám přidělí, záleží na kategorii regionu.
 Ve více rozvinutých regionech se musí nejméně 80 % fondů zaměřovat na nejméně dvě z těchto priorit.
 V přechodových regionech se vyžaduje toto zaměření u 60 % fondů.
V méně rozvinutých regionech je to 50 %.
Evropská územní spolupráce
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V rámci program Evropské územní spolupráce se nejméně 80 % prostředků soustředí na čtyři prioritní oblasti, které byly zmíněny výše.
Specifické územní charakteristiky
Specifickým územním charakteristikám věnuje pozornost také EFRR. Opatření EFRR jsou navržena tak, aby snižovala hospodářské,
environmentální a sociální problémy v městských oblastech se zvláštním zaměřením na udržitelný rozvoj měst. Nejméně 5 %
prostředků EFRR je vyhrazeno pro tuto oblast a využívají se prostřednictvím „integrovaných opatření“ řízených městy.
Oblasti, které jsou ze zeměpisného hlediska přirozeně znevýhodněné (odlehlé, horské či řídce osídlené oblasti) mohou využívat toto
zvláštní zacházení. Nejodlehlejší oblasti mohou využívat také konkrétní pomoc z EFRR určenou na řešení možných znevýhodnění
vyplývajících z takové odlehlosti.

3.3 FOND SOUDRŽNOSTI (FS)
Fond soudržnosti se zaměřuje na členské státy, jejichž hrubý národní důchod (HND) na obyvatele je nižší než 90 % průměru EU. Jeho
cílem je eliminovat hospodářskou a sociální nerovnost a podporovat udržitelný rozvoj. V období 2014–2020 se Fond soudržnosti
vztahuje na Bulharsko, Českou republiku, Estonsko, Chorvatsko, Kypr, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Polsko, Portugalsko,
Rumunsko, Řecko, Slovensko a Slovinsko.
Fond soudržnosti přiděluje celkem 63.4 miliard EUR na činnosti spadající do následujících kategorií:
 transevropské dopravní sítě, především prioritní projekty evropského zájmu, které určuje EU. Fond soudržnosti podporuje
infrastrukturní projekty v rámci nástroje pro propojení Evropy;
 životní prostředí: zde může Fond soudržnosti podporovat také projekty týkající se energetiky či dopravy, pokud jasně prospívají
životnímu prostředí ve smyslu úspor energie, využívání obnovitelných zdrojů energie, rozvoje železniční dopravy, podpory
intermodality, posilování veřejné dopravy apod.

3.4 EVROPSKÝ FOND PRO PŘIZPŮSOBENÍ SE GLOBALIZACI (EGF)
Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci poskytuje pomoc pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku velkých strukturálních
změn v celosvětovém obchodu souvisejících s globalizací. Může se jednat například o situaci, kdy musí velký podnik v důsledku globální
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hospodářské a finanční krize ukončit svou činnost nebo svůj provoz přesunout mimo EU. V období 2014–2020 je v rámci tohoto
programu ročně k dispozici maximálně 150 milionů EUR. Může z něho být financováno až 60 % nákladů na projekty, které mají
propuštěným pracovníkům pomoci při hledání zaměstnání nebo se založením vlastní firmy.
Prostředky z EGF mohou být zpravidla použity pouze v případech, kdy jediný podnik propustil více než 500 pracovníků (včetně
zaměstnanců dodavatelů a výrobců, kteří jsou odběrateli uvedeného podniku) nebo pokud došlo v určitém odvětví k masivnímu
propouštění, a to v jednom či několika sousedících regionech.
Financování z EGF je spravováno a realizováno na vnitrostátní nebo regionální úrovni. Doba trvání jednotlivých projektů je 2 roky.
Jakou pomoc EGF nabízí?
Z prostředků fondu lze spolufinancovat projekty zaměřené například na:
 pomoc při hledání práce
 poradenství v oblasti profesionálního rozvoje
 vzdělávání, odbornou přípravu a rekvalifikaci
 coaching a mentoring (odborné zaškolení služebně staršími kolegy)
 podnikání a zakládání podniku.
Rovněž lze z něho poskytnout prostředky na školení, přestěhování se a jiné příspěvky.
Z fondu se nefinancují opatření sociálního zabezpečení, jako jsou například důchody či dávky v nezaměstnanosti.
Komu je pomoc určena?
Pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku strukturálních změn. Z rozpočtu na období 2014–2020 se mohou prostředky poskytnout
osobám samostatně výdělečně činným, pracovníkům s dočasnou smlouvou i se smlouvou na dobu neurčitou.
Do konce roku 2017 se o prostředky z fondu mohou v regionech s vysokou nezaměstnaností ucházet rovněž mladí
nezaměstnaní, kteří nenavštěvují žádný rekvalifikační kurz ani se neúčastní odborné přípravy. Počet těchto uchazečů, kteří
podporu z EGF dostanou, může v daném regionu dosahovat počtu propuštěných pracovníků, kteří získali prostředky z EGF.
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4. NÁRODNÍ DOTAČNÍ POLITIKA – STÁTNÍ ROZPOČET ČESKÉ
REPUBLIKY
Představuje širokou škálu, které vypisují jednotlivá ministerstva v souvislosti se svojí koncepcí a stanovenou výši podílu ze Státního
rozpočtu pro příslušný resort. Základním pravidlem národní dotační politiky je zamezení tzv. “překryvu” s dotačními
programyvyhlášenými pro financování projektů z Evropské unie.

STÁTNÍ ROZPOČET NA ROK 2015
Schválený státní rozpočet na rok 2015 podpoří celkový hospodářský růst země, dále investice, mimo jiné jako nástroj tvorby nových
pracovních míst a soustředí se na aktivní politiku zaměstnanosti (včetně zaměstnávání handicapovaných, na jejichž podporu by mohlo
jít až o 100 milionů korun více než v letošním roce). Státní rozpočet přinese v příštím roce vyšší investice do dopravy, a to navýšením
rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 2 miliardy korun z rozpočtu na dopravní stavby půjdou na obnovu silnic 2. a 3. tříd a
jejich mostů. Významnou položkou je také 270 milionů korun, o něž vzroste rozpočet určený na rozvoj bydlení. Dalšími rozpočtovými
změnami pro letošní rok je navýšení finančních prostředků pro vysoké školy o 400 milionů korun, na vědu, výzkum a inovace o 900
milionů korun, na provoz policie a hasičů o 500 milionů korun a pro podpůrný garanční rolnický a lesnický fond také o 500 milionů
korun.
Mezi specifickou skupinou dotačních program patří granty a dotace poskytované jednotlivými krajskými úřady. Tyto program vycházejí
vždy ze schváleného rozpočtu příslušného kraje na daný rok a ze strategických integrovaných dokumentů rozvoje podle jednotlivých
problémových oblastí. I pro dotační nástroje Olomouckého kraje (stejně jako všechny kraje ČR) patří stejné pravidlo o zamezení tzv.
“překryvu” jako u národní dotační politiky.
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ZÁVĚR
Plán rozvoje městyse Hustopeče nad Bečvou představuje nový nástroj strategického řízení městyse a měl by směrovat její další vývoj.
Tento dokument komplexně mapuje potřeby městyse, určuje směr rozvoje jednotlivých oblastí městyse a představuje tak velmi silný
nástroj management městyse. Z celého procesu tvorby strategického plánu vyplývá zjištění, že městys se nepotýká v žádné oblasti života
s nějakými zásadními problémy, ale přesto je z navržených opatření zřejmá snah o neustále zlepšování stávajících aktivit, realizace
nových aktivit, rozvoj služeb a podnikání, tedy o celkový rozvoj městyse.
Existence tohoto dokumentu bude mít význam jak pro běžný život, tak pro neustále se rozvíjející formy spolupráce městyse na
regionální i mezinárodní úrovni a spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem.
Plán rozvoje městyse Hustopeče nad Bečvou je dokumentem, který by měl pomoci udržet současný trend rozvoje a prostřednictvím
akčních plánů dále rozvíjet activity ovlivňující všechny oblasti života ve městysi.
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