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Vážení čtenáři,
na počátku roku 2004 jsme se rozhodli – výjimečně – porušit již zaběhnutý chod
vydávání našeho titulu a přistoupit ke zpracování dvojčísla. Hlavním důvodem
tohoto rozhodnutí je jeho obsah – tentokrát výlučně zaměřený na vše, co je aktuální z pohledu potenciálních žadatelů o čerpání z vybraných finančních zdrojů
Evropské unie.
Petr Zahradník
manažer EU Office
+420 261 073 019
pzahradnik@csas.cz
Jan Jedlička
+420 261 073 484
jjedlicka@csas.cz
Andrea Kadlečková
+420 261 074 491
akadleckova@csas.cz
pod záštitou p. Pavla Kysilky
hlavní ekonom České spořitelny

V průběhu přípravy tohoto čísla jsme došli k poznání a přesvědčení, že bude
vhodné v roce 2004 představit v každém čísle nějaké nosné téma, se kterým se
v činnosti naší kanceláře často setkáváme a po kterém existuje vysoká poptávka.
Tentokrát jsou to tedy finanční zdroje EU, následovat bude například problém EU
Compliance, záležitosti spojené s přechodem na jednotnou měnu euro, apod.
Začátek letošního roku přinesl i personální posílení naší EU Office, které umožní
pružnější a rychlejší reakci na obrovskou vlnu požadavků, která se na nás valí
jak z řad našich klientů a zástupců médií, tak i z vlastních řad našich kolegů.
Onou personální posilou je Jan Jedlička, který již několik let působí na zdejším
finančním trhu a jehož názory a stanoviska jsou rovněž známy z jeho mediálních
výstupů.
Z běhu událostí, které nastaly v mezičase od posledního vydání našeho magazínu je nutné jmenovat především kolaps Mezivládní konference v polovině
loňského prosince. Jinak bylo možné dění v EU označit jako standardní, bez
rušivých vlivů, přinášejících samozřejmě mnoho nových rozhodnutí a nových
informací, se kterými bychom se s Vámi rádi podělili na následujících stranách.
Příjemné chvíle nad úvahami o naší evropské integrační budoucnosti i nad stránkami aktuálního čísla Měsíčníku EU aktualit České spořitelny Vám i tentokrát
přeje
Petr Zahradník
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První polovina prosince přinesla řadu nových informací a analýz.
Evropská komise přišla s analýzou velmi závažné souvislosti mezi
stárnutím populace a systémem veřejných financí. Z hlediska
ekonomické struktury je rovněž zajímavé vymezení budoucnosti
evropského zpracovatelského průmyslu. Kontinuálně jsou
pak zveřejňovány názory uživatelů na pravidla přeshraničního
platebního styku. Publikovaná čísla o vývoji HDP naznačují, že
oživení hospodářského růstu v EU je prozatím spíše přáním.

1. PROSINCE

Evropská komise
Ekonomické a finanční záležitosti:
Výbor pro hospodářskou politiku (EPC) – Analýza dopadů
stárnutí populace na veřejné finance: http://europa.eu.int/
comm/economy_finance/epc/epc_ageing_en.htm.
Energetika a doprava:
Energetika a doprava v evropském souhrnu, přehled zpráv
č. 73: http://europa.eu.int/comm/energy_transport/mm_dg/
newsletter/nl073-2003-11-28_en.html.

Podnikání:
Nové vydání magazínu Innovation & Technology Transfer, 6/03,
Inovace v evropském letectví:
http://www.cordis.lu/itt/itt-en/home.html.
Zdraví a ochrana spotřebitele:
Strategie spotřebitelské politiky 2002 – 2006:
http://europa.eu.int/comm/consumers/overview/cons_policy/
doc/rollprog_2002-2006/com_staff_workdoc_en.pdf.
Výzkum:
Definování budoucnosti evropského zpracovatelského
průmyslu: http://europa.eu.int/comm/research/
industrial_technologies/futuremanufacturing_en.html.

2. PROSINCE

Rada EU

Závěry zasedání Rady EU k zaměstnanosti, sociální politice,
zdraví a záležitostem spotřebitelů:
http://ue.eu.int/pressData/en/lsa/78152.pdf.

Rozšíření EU:
Týdenní přehled zpráv týkajících se rozšíření:
http://europa.eu.int/comm/enlargement/docs/newsletter/
latest_weekly.htm.

Evropská komise

Eurostat

Vnitřní trh:
Přeshraniční platby – Názory spotřebitelů a podnikatelů
shromážděné Evropskou komisí:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/payments/
framework/communication_en.htm.

Tiskové zprávy:
Míra nezaměstnanosti v říjnu 2003 v euro-zóně stabilní na
úrovni 8,8%, v celé EU pak tato činí ve stejném období 8,0%:
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/
print-product/EN?catalogue=Eurostat&product=3-02122003-E
N-AP-EN&mode=download.

3. PROSINCE

Eurostat

Evropská komise

Tiskové zprávy:
Růst HDP ve 3. čtvrtletí 2003 – první odhady; HDP euro-zóny roste
meziročně o 0,3%, v celé EU pak o 0,6%; mezikvartální růst činil ve
3. čtvrtletí jak v euro-zóně, tak celé EU 0,4%: http://europa.eu.int/
comm/eurostat/Public/datashop/print-product/EN?catalogue=Euro
stat&product=2-03122003-EN-AP-EN&mode=download.

Ekonomické a finanční záležitosti:
Indikátor HDP v euro-zóně – odhad:
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/
euroareagdp_en.htm.

4. PROSINCE

Eurostat
Tiskové zprávy:
Objem maloobchodu v euro-zóně v září 2003 meziročně klesá
o 0,6%, v celé EU roste ve stejném období o 0,5%:
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/
print-product/EN?catalogue=Eurostat&product=4-04122003-E
N-AP-EN&mode=download.

Evropský parlament

Zelená pro evropskou kartu zdravotního pojištění:
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http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//
TEXT+PRESS+DN-20031204-1+0+DOC+XML+V0//EN&L=EN
&LEVEL=2&NAV=X&LSTDOC=N#SECTION7.

Rada EU
Zasedání Rady EU ke konkurenceschopnosti (Jednotný
vnitřní trh, průmysl a výzkum):
http://ue.eu.int/newsroom/makeFrame.asp?MAX=&BI
D=88&DID=78186&LANG=1&File=/pressData/en/intm/
78186.pdf&Picture=0.
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8. PROSINCE

Evropská komise
Energetika a doprava:
Energetika a doprava v evropském souhrnu, přehled
zpráv č. 73:
http://europa.eu.int/comm/energy_transport/mm_dg/
newsletter/nl073-2003-11-28_en.html.
Regionální politika:
Fond Solidarity EU: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/
funds/solidar/solid_en.htm.

Evropská agentura pro životní prostředí

Mnoho členských států EU přijalo neefektivní opatření ke
splnění cílů emisí do ovzduší:
http://org.eea.eu.int/documents/newsreleases/ghg-en.

Rada EU

Zasedání Rady EU k dopravě, telekomunikacím a energetice:
http://ue.eu.int/newsroom/makeFrame.asp?MAX=&BID
=87&DID=78234&LANG=1&File=/pressData/en/trans/
78234.pdf&Picture=0.

9. PROSINCE

Evropská komise
Rybářství:
Průvodce cenami rybích produktů v roce 2004 – pokles pro
většinu položek: http://europa.eu.int/comm/fisheries/
news_corner/press/inf03_58_en.htm.

Publikace:
Publikace v jazycích států, které se stanou v roce 2004 členy
EU: http://europa.eu.int/comm/publications/newmembers/
index_en.htm.

11. PROSINCE

Evropská komise
Ekonomické a finanční záležitosti:
European Economy, Economic Papers 195/2003:
Může být v EU fiskální konsolidace expanzivní?:
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/
economic_papers/economicpapers195_en.htm.
Ekonomické a finanční záležitosti:
European Economy, Enlargement Papers 19/2003:
Pokrok směrem ke splnění ekonomických kritérií pro přijetí:
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/
enlargement_papers/elp19_en.htm.

Ekonomické a finanční záležitosti:
European Economy, Enlargement Papers 20/2003:
Předvstupní ekonomické programy přistupujících a dalších
kandidátských zemí 2003 – přehled a ocenění:
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/
enlargement_papers/elp20_en.htm.
Energetika a doprava:
Management poptávky po energii – Evropská komise navrhuje
nová pravidla úspory energie pro členské státy:
http://europa.eu.int/comm/energy/en/fa_2_en.html.

12. PROSINCE

Evropská komise

Eurostat

Ekonomické a finanční záležitosti:
Klíčové indikátory pro euro-zónu: http://europa.eu.int/comm/
economy_finance/news/whatsnew_en.htm.

Tiskové zprávy:
Běžný účet platební bilance euro-zóny ve 3. čtvrtletí 2003
– první odhad – přebytek 26,4 mld. EUR:
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/
print-product/EN?catalogue=Eurostat&product=2-12122003-E
N-AP-EN&mode=download.

Energetika a doprava:
Balík dokumentů Evropské komise k energetické infrastruktuře,
přijatý 10.12. 2003:
http://europa.eu.int/comm/energy/electricity/infrastructure/
com_proposal_2003_en.htm.
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Období těsně před vánocemi bylo charakteristické mimo jiné
zveřejněním aktuálních čísel o inflaci, která prozrazují, že míra
inflace mírně vzrostla. Hlavně pro aktivní účastníky zahraničního
obchodu, v jisté míře i pro turisty se mohou ukázat jako relevantní
pravidla daňové a celní politiky pro rozšíření EU pro přistupující
země. Eurostat současně zveřejnil aktuální výši indikátoru HDP
na obyvatele, důležité zejména pro rozdělení prostředků fondů
v rámci regionální politiky EU.

15. PROSINCE

Evropská komise
Ekonomické a finanční záležitosti:
European Economy, Economic Papers 196/2003:
Stárnutí populace a cíle veřejných financí:
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/
economic_papers/economicpapers196_en.htm.

Ekonomické a finanční záležitosti:
Čtvrtletní zpráva o euro-zóně:
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/
quarterly_report_on_the_euro_area_en.htm.
Jednotný vnitřní trh:
Trhy cenných papírů – Evropská komise navrhuje, aby
Společenství podepsalo Haagskou konvenci o cenných
papírech: http://europa.eu.int/comm/internal_market/securities/
hague/index_en.htm.

16. PROSINCE

Eurostat
Tiskové zprávy:
Stavební výroba ve 3. čtvrtletí 2003 v euro-zóně meziročně
klesá o 0,4%, v celé EU naopak roste o 0,6%. Mezikvartálně

ve stejném období v euro-zóně klesá o 0,2%, v celé EU roste
o 0,1%: http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/
print-product/EN?catalogue=Eurostat&product=4-16122003-E
N-AP-EN&mode=download.

17. PROSINCE

Eurostat
Tiskové zprávy:
Inflace v euro-zóně v listopadu 2003 meziročně roste o 2,2%,
v celé EU pak o 2,0%: http://europa.eu.int/comm/eurostat/
Public/datashop/print-product/EN?catalogue=Eurostat&produc
t=2-17122003-EN-AP-EN&mode=download.
Průmyslová výroba v říjnu 2003 roste meziročně v euro-zóně i v celé
EU shodně o 0,9%. Mezikvartálně pak roste průmyslová výroba ve
stejném období v euro-zóně o 1,1%, v celé EU pak o 1,0%:

http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/
print-product/EN?catalogue=Eurostat&product=4-17122003-E
N-BP-EN&mode=download.

Evropská komise
Zaměstnanost a sociální záležitosti:
Mimořádný sociální summit tripartity k zaměstnanosti a růstu:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2003/dec/
tripartite_en.html.

18. PROSINCE

Eurostat
Tiskové zprávy:
HDP na obyvatele v přistupujících zemích činí 47% průměru
EU v roce 2002: http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/
datashop/print-product/EN?catalogue=Eurostat&product=218122003-EN-BP-EN&mode=download.
Náklady práce ve 3. čtvrtletí 2003 meziročně vzrostly
v euro-zóně o 3,0%, v celé EU pak o 3,2%:

http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/
print-product/EN?catalogue=Eurostat&product=3-18122003-E
N-AP-EN&mode=download.

Evropská komise
Daně a celní unie:
Rozšíření EU v roce 2004 – přechodná celní opatření:
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/enlargement/
enlarg_transition_cz.pdf.

19. PROSINCE

Eurostat

Evropská komise

Tiskové zprávy:

Podnikání:
28 nových Evropských informačních center otevřeno ve druhé
polovině roku 2003: http://europa.eu.int/comm/enterprise/
networks/eic/eic-news_en.html.

Zahraniční obchod v říjnu 2003 dosáhl v euro-zóně přebytku
ve výši 9,7 mld. EUR, v celé EU pak rovněž přebytku 2,2 mld.
EUR: http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/printproduct/EN?catalogue=Eurostat&product=6-19122003-EN-APEN&mode=download.
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Daně a celní unie:
DPH – nová pravidla elektronického fakturování platná od
1. ledna 2004: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/
taxation/e_invoicing/e_invoicing_rules_en.htm#e_invoicing.
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22. PROSINCE

Evropská komise
Ekonomické a finanční záležitosti:
Pakt stability a růstu a fiskální udržitelnost: http://europa.eu.int/
comm/economy_finance/about/activities/sgp/scplist_en.htm.

Ekonomické a finanční záležitosti:
European Economy, Economic Papers 197/2003: Indikátory
nezaměstnanosti a past nízkých mezd:
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/
economic_papers/economicpapers197_en.htm.

23. PROSINCE

Evropská komise
Energetika a doprava:
Šestý rámcový program pro výzkum a technologický
rozvoj (RTD):
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/rtd/
wp_revision/index_en.htm.
EuropeAid:
Vývoj irského prezidentství orgánům EU (agenda a
kalendář): http://europa.eu.int/comm/europeaid/agenda/
presidency_ie_en.htm.

Výzkum:
Šestý rámcový program: koordinace výzkumných činností:
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/coordination/index_en.html.
Informační společnost:
Zpráva o sektoru telekomunikačních služeb v kandidátských
zemích: http://europa.eu.int/information_society/newsroom/
news/telecoms_service_report_4th/index_en.htm.
Informační společnost:
Role EU v určování budoucnosti informačních a komunikačních
technologií a její dopad na společnost a ekonomiku:
http://www.cordis.lu/ist/call1.htm.

5. LEDNA

Eurostat
Tiskové zprávy:
Meziroční inflace v prosinci 2003 činila podle prvního odhadu
v euro-zóně 2,1%: http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/
datashop/print-product/EN?catalogue=Eurostat&product=
2-05012004-EN-AP-EN&mode=download.
Nové zakázky v průmyslu euro-zóny vzrostly v říjnu 2003 meziročně
o 1,7%, v celé EU pak o 1,5%. Jejich mezikvartální růst ve stejném
období činil pro euro-zónu 1,6%, pro celou EU pak 1,5%:

http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/
print-product/EN?catalogue=Eurostat&product=4-05012004-E
N-BP-EN&mode=download.

Evropská komise
Zdraví a ochrana spotřebitele:
Eurobarometer k záležitostem veřejného zdraví:
http://europa.eu.int/comm/health/ph_publication/
eurobarometers_en.htm.

6. LEDNA

Evropská komise
Ekonomické a finanční záležitosti:
Statistická příloha k evropské ekonomice:
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/
european_economy/statisticalannex_en.htm.

Zaměstnanost a sociální záležitosti:
Evropská komise zahajuje konzultace k pracovní době:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2004/jan/
working_time_directive_en.htm

Kancelář oficiálních publikací Evropských společenství

Vývoj venkova v Evropské unii: http://publications.eu.int/flash/
nfeu_en.htm#FL0.

7. LEDNA

Evropská komise
Ekonomické a finanční záležitosti:
Přehledy podnikatelské a spotřebitelské důvěry – prosinec
2003: http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/
businessandconsumersurveys_en.htm.
Jednotný vnitřní trh:
Zneužití postavení na trhu – EK přijímá opatření: http://europa.eu.int/
comm/internal_market/en/finances/mobil/market-abuse_en.htm

Ekonomické a finanční záležitosti:
Pakt stability a růstu a fiskální udržitelnost – aktualizace
stabilizačních a konvergenčních programů pro Rakousko,
Dánsko, Finsko a Švédsko:
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/
sgp/year/year20032004_en.htm.
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Vstup do nového roku byl vedle jiného spojen s pokračováním
diskuse na téma modernizace sociálních systémů v podmínkách
nynější a budoucí Evropy. Velmi inspirativní pro řadu subjektů
z přistupujících zemích je souhrnná studie, postihující charakteristiky
zemědělství v těchto zemích. A konečně pro nás a naše klienty byl
asi klíčovým tématem tohoto období nový rámec pro provádění
plateb na Jednotném vnitřním trhu.

8. LEDNA

Eurostat
Tiskové zprávy:
Míra nezaměstnanosti v listopadu 2003 se nemění v euro-zóně
(8,8%) ani celé EU (8,0%): http://europa.eu.int/comm/eurostat/
Public/datashop/print-product/EN?catalogue=Eurostat&produc
t=3-08012004-EN-BP-EN&mode=download.

Ceny průmyslových výrobců se v listopadu 2003 zvýšily
v euro-zóně i celé EU meziročně o 1,4%. Jejich meziměsíční růst
pak činil 0,1% v euro-zóně a 0,2% v celé EU: http://europa.eu.int/
comm/eurostat/Public/datashop/print-product/EN?catalogue=Eu
rostat&product=4-08012004-EN-AP-EN&mode=download.

9. LEDNA

Eurostat

Evropská komise

Tiskové zprávy:
Počet obyvatel EU činil k 1. lednu 2004 380,8 miliónu,
v přistupujících zemích žilo ke stejnému dni 74,1 miliónu lidí:
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/
print-product/EN?catalogue=Eurostat&product=3-09012004-E
N-BP-EN&mode=download.

Zaměstnanost a sociální záležitosti:
Výzva k urychlení modernizace systémů sociální ochrany:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2004/jan/
making_work_pay_en.html.

Objem maloobchodu v říjnu 2003 v euro-zóně v meziročním
srovnání stagnoval, v celé EU meziročně vzrostl o 1,1%:
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/
print-product/EN?catalogue=Eurostat&product=4-09012004-E
N-AP-EN&mode=download.

Energetika a doprava:
Inteligentní energie pro Evropu – detailní popis dokumentu:
http://europa.eu.int/geninfo/whatsnew.htm.
Rozšíření EU:
Národní programy Phare:
http://europa.eu.int/comm/enlargement/docs/#phare6.
Regionální politika:
INFOREGIO Panorama č. 12 – magazín o regionální politice:
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/index_en.htm.

12. LEDNA

Evropská komise
Zemědělství:
Situace v zemědělství v kandidátských zemích: http://europa.eu.int/
comm/agriculture/publi/reports/turkey/index_en.htm.

Jednotný vnitřní trh:
Nový právní rámec pro platby na Jednotném vnitřním trhu:
konzultace:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/
payments/framework/communication_en.htm.

13. LEDNA

Evropská komise
Podnikání:
Speciální vydání Enterprise Europe newsletter k rozšíření EU:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/library/enterprise-europe/
index.htm.

Výzkum:
Evropská komise podněcuje veřejnou diskusi k budoucnosti
zpracovatelského průmyslu: http://europa.eu.int/comm/
research/industrial_technologies/12-01-04_matap_en.html.

15. LEDNA
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Eurostat

Evropská komise

Tiskové zprávy:
Druhý, upřesněný odhad růstu HDP ve 3. čtvrtletí 2003 říká, že
v euro-zóně tento činil meziročně 0,3% a v celé EU pak 0,6%.
Mezikvartální růst HDP v euro-zóně i v celé EU byl 0,4%: http://
europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-product/EN?catal
ogue=Eurostat&product=2-15012004-EN-AP-EN&mode=download.

Rozšíření EU:
Události spojené s rozšířením, včetně kalendáře:
http://europa.eu.int/comm/enlargement/events/index.htm.

Kalendárium
16. LEDNA

Evropská komise
Rozšíření EU:
Strategická zpráva a ucelená monitorovací zpráva 2003:
http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_2003/index.htm.

19. LEDNA

Evropská komise
Rozpočet:
Rozpočet EU 2004: http://europa.eu.int/comm/budget/
furtherinfo/index_en.htm#budget.
Ekonomické a finanční záležitosti:
Přehled dynamiky přizpůsobení v EMU – od přehřátí
k přechlazení: http://europa.eu.int/comm/economy_finance/
publications/economic_papers/economicpapers198_en.htm.

Doprava:
Evropská charta bezpečnosti na silnicích:
http://europa.eu.int/comm/transport/roadsafety/charter.htm.

Eurostat
Tiskové zprávy:
Obchodní bilance euro-zóny dosáhla v listopadu 2003 podle
prvního odhadu přebytku ve výši 5,0 mld. EUR: http://europa.eu.int/
comm/eurostat/Public/datashop/print-product/EN?catalogue=Eur
ostat&product=6-19012004-EN-BP-EN&mode=download.

20. LEDNA

Eurostat
Tiskové zprávy:
Průmyslová výroba v euro-zóně vzrostla v listopadu 2003
meziročně o 1,2%, v celé EU pak o 0,9%. Mezikvartálně

průmyslová výroba ve stejném období vzrostla v euro-zóně
o 0,1%, v celé EU pak o 0,1% poklesla: http://europa.eu.int/
comm/eurostat/Public/datashop/print-product/EN?catalogue=E
urostat&product=4-20012004-EN-AP-EN&mode=download.

21. LEDNA

Evropská komise

Eurostat

Ekonomické a finanční záležitosti:
Evropská komise publikuje detailní analýzu programů
předložených Dánskem, Rakouskem, Finskem a Švédskem:
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/
sgp/year/year20032004_en.htm.

Tiskové zprávy:
Meziroční inflace v prosinci 2003 dosáhla v euro-zóně 2,0%,
v celé EU pak 1,8%: http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/
datashop/print-product/EN?catalogue=Eurostat&product=
2-21012004-EN-AP-EN&mode=download.

22. LEDNA

Evropská komise
Ekonomické a finanční záležitosti:
Bruselské ekonomické fórum 2004: http://europa.eu.int/comm/
economy_finance/events/2004/events_brussels_0404_en.htm.
Ekonomické a finanční záležitosti:
Nástin hospodářské politiky 2003 – 2005: http://europa.eu.int/
comm/economy_finance/publications/european_economy/
implement2003_en.htm.

Rozšíření EU:
Twinningová předvstupní pomoc pro budování instituicí:
http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/twinning/index.htm.
Jednotný vnitřní trh:
Strategie vývoje 2003 – 2006: http://europa.eu.int/comm/
internal_market/en/update/strategy/index.htm.

Kancelář oficiálních publikací Evropských společenství
Eurostat on-line:
http://publications.eu.int/flash/nfeu_en.htm#FL0.
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Kalendárium

V závěru měsíce ledna zaujala souhrnná zpráva o tom, jak více
a efektivněji zapojit nejrůznější fondy do řešení otázek sociálních
a trhu práce. Nepříliš příznivě lze interpretovat i zveřejněný fakt
o pokračujícím meziročním poklesu objemu novým průmyslových
zakázek. V lednu pak další členské země předložily své
aktualizované stabilizační a konvergenční programy v rámci
plnění podmínek Paktu stability a růstu.

23. LEDNA

Evropská komise
Zaměstnanost a sociální záležitosti:
Evropský sociální fond, Kohezní politika a Evropská strategie
zaměstnanosti: střednědobá zpráva a perspektivy:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2004/jan/
esf_seminars_en.html.
Zaměstnanost a sociální záležitosti:
Společná zpráva k zaměstnanosti: http://europa.eu.int/comm/
employment_social/news/2004/jan/jer2004_en.html.

Energetika a doprava:
Nové a obnovitelné energie: http://europa.eu.int/comm/energy/
res/sectors/bioenergy_market_support_en.htm.
Podnikání:
Harmonizované standardy: http://europa.eu.int/comm/
enterprise/newapproach/standardization/harmstds/index.htm

Europol

Spolupráce v oblasti boje proti padělání euro: http://
www.europol.eu.int/index.asp?page=news&news=pr040122.htm

26. LEDNA

Eurostat
Tiskové zprávy:
Nové zakázky v průmyslu euro-zóny poklesly v listopadu 2003
meziročně o 1,3% a v celé EU ve stejném období vykázaly
rovněž meziroční pokles o 1,1%. Meziměsíčně ve stejném
měsíci poklesly v euro-zóně o 0,3%, v celé EU pak o 0,1%:

http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/
print-product/EN?catalogue=Eurostat&product=4-26012004-E
N-AP-EN&mode=download.

Kancelář oficiálních publikací Evropských společenství
LIFE a Natura 2000:
http://publications.eu.int/flash/nfeu_en.htm#FL0.

28. LEDNA

Evropská komise
Ekonomické a finanční záležitosti:
Pakt stability a růstu a fiskální udržitelnost: aktualizované
programy stabilizace Řecka, Francie, Itálie, Irska, Lucemburska,
Nizozemska a konvergenční program Velké Británie:
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/
sgp/ca_en.htm.

Evropský parlament

Přísnější bezpečnostní pravidla pro letadla z nečlenských
zemí Evropské unie:
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//
TEXT+PRESS+NR-20040128-1+0+DOC+XML+V0//EN&LEVE
L=2&NAV=S#SECTION1.

29. LEDNA

Evropská komise
Ekonomické a finanční záležitosti:
Cenová a nákladová konkurenceschopnost – Zpráva 4. čtvrtletí
2003: http://158.167.38.84:8082/comm/economy_finance/
publications/priceandcostcompetiteveness_en.htm.

30. LEDNA

Eurostat
Tiskové zprávy:
Běžný účet platební bilance euro-zóny vykázal ve 3. čtvrtletí
2003 přebytek ve výši 22,3 mld. EUR: http://europa.eu.int/
comm/eurostat/Public/datashop/print-product/EN?catalogue=E
urostat&product=2-30012004-EN-AP-EN&mode=download.
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Zaměstnanost a sociální záležitosti:
Evropský sociální fond: http://europa.eu.int/comm/
employment_social/news/2004/jan/esf_seminars_en.html.

Události, které nás čekají v průběhu února, jsou obvyklé a
standardní, řešící spíše rutinní záležitosti běžného chodu
evropských institucí. Vedle pravidelných zasedání základních
institucí EU a jejich běžných programů není ve smyslu
nějakých novinek či překvapení v průběhu února na pořadu nic
zajímavého.

Očekávané
aktivity

6. 2. 2004

– zasedání Řídící rady Evropské centrální banky
9. – 12. 2. 2004

– plenární zasedání Evropského parlamentu
10. 2. 2004

– zasedání Rady EU k ekonomickým a měnovým záležitostem (ECOFIN)
19. – 20. 2. 2004

– zasedání Rady EU k záležitostem justice a vnitra
23. – 24. 2. 2004

– zasedání Rady EU ke všeobecným záležitostem a vnějším vztahům
24. 2. 2004

– zasedání Rady EU k zemědělství a rybářství
25. – 26. 2. 2004

– plenární zasedání Evropského parlamentu
26. 2. 2004

– zasedání Rady EU k záležitostem vzdělání, mládeže a kultury
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Téma

Vstoupili jsme do roku, v němž se naše země stane plnoprávným
členem Evropské unie. Při studiu a úvaze nad tím, jaké téma bude
v souvislosti s naším vstupem nejdůležitější a nejaktuálnější, jsme
došli k poměrně jednoznačnému závěru – jsou jím finanční podpůrné
nástroje, které EU nabízí v rámci své regionální politiky, a které by
pro relevantní zemi bez jejího členství v EU k dispozici nebyly.
Přestože existuje celá skupina těchto nástrojů, největší popularitu
mají strukturální fondy, jimž budeme věnovat prioritní pozornost.

STRUKTURA FINANČNÍCH ZDROJŮ A JEJICH INSTITUCIONÁLNÍ ORGANIZACE V ČR

I. Operační program Infrastruktura
Řídící orgán (Managing Authority):
- Ministerstvo životního prostředí České republiky
Implementační agentura:
- Státní fond životního prostředí
- Ministerstvo dopravy České republiky, Odbor mezinárodních
vztahů a Evropské unie

Předpokládané spolufinancování ze státního rozpočtu, Státního
fondu dopravní infrastruktury a ostatních zdrojů. Kombinovanou
dopravou se chápe ta, při níž se používá různých druhů
dopravy, k vlastní přepravě pak přepravních jednotek (například
kontejnerů). Největší část musí být realizována železniční nebo
vodní dopravou – tedy ekologicky šetrnějším způsobem.

PRIORITA 1. MODERNIZACE A ROZVOJ DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY CELOSTÁTNÍHO VÝZNAMU

Opatření 2.3. Podpora zavádění alternativních paliv

Opatření 1.1. Modernizace tratí celostátního významu a
důležitých železničních uzlů
Přímá podpora akcí v železniční infrastruktuře. Předpokládané
spolufinancování ze státního rozpočtu a Státního fondu dopravní
infrastruktury. Zaměřena na tzv. mimokoridorové tratě, přednostně
pak na tratě zařazené do dohod AGC, AGTC a do sítě TINA.

Opatření 1.2. Výstavba a modernizace silnic I. třídy
Podpora projektů předkládaných Ředitelstvím silnic a dálnic
České republiky. Předpokládané spolufinancování ze státního
rozpočtu a Státního fondu dopravní infrastruktury. Zaměřeno na
zlepšení kvality celostátních silnic I. třídy, částečně i dostavbou
na rychlostní komunikaci.

Opatření 1.3. Modernizace civilních letišť nadregionálního
významu

Opatření 2.4. Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování
problematiky zlepšení životního prostředí z hlediska
dopravy
Podpora projektů předkládaných zadavateli výzkumných projektů
ve veřejném zájmu. Předpokládané spolufinancování ze státního
rozpočtu, Státního fondu dopravní infrastruktury a ostatních zdrojů.

PRIORITA 3. ZLEPŠOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ
INFRASTRUKTURY
Opatření 3.1 Obnova environmentálních funkcí území

Podpora projektů předkládaných Českou správou letišť,
případně dalšími subjekty poskytujícími služby veřejnosti
v oblasti letecké dopravy. Předpokládané spolufinancování ze
státního rozpočtu a ostatních, včetně privátních zdrojů.

Podpora projektů zaměřených na obnovu narušeného vodního
režimu krajiny a podporu biodiverzity.

Opatření 1.4. Výstavba přístavní infrastruktury a
modernizace vodních cest

Podpora projektů na snížení znečištění vodních toků ve smyslu
naplnění obsahu Směrnice 91/271/EHS o čištění městských
odpadních vod a zajištění správného nakládání s kaly z čistíren
odpadních vod. Za hlavní prostředky řešení jsou považovány
vybudování a modernizace čistíren odpadních vod, dostavba
kanalizačních systémů, budování zařízení na využití a
odstraňování kalů z čistíren odpadních vod.

Podpora projektů předkládaných Ředitelstvím vodních cest
České republiky, případně obdobnými subjekty poskytujícími
služby veřejnosti v této oblasti. Předpokládané spolufinancování
ze státního rozpočtu, ze Státního fondu dopravní infrastruktury
a ostatních zdrojů.

PRIORITA 2. SNÍŽENÍ NEGATIVNÍCH DŮSLEDKŮ
DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Opatření 2.1. Realizace ochranných opatření na dopravní
síti k zabezpečení ochrany životního prostředí
Podpora projektů předkládaných Ředitelstvím silnic a dálnic
České republiky a dalšími obdobnými subjekty. Předpokládané
spolufinancování ze státního rozpočtu, ze Státního fondu
dopravní infrastruktury a ostatních zdrojů.

Opatření 2.2. Podpora kombinované dopravy
Podpora projektů předkládaných vlastníky nebo správci
železniční dopravní cesty a dalšími obdobnými subjekty.
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Podpora projektů předkládaných výrobci a vlastníky vozidel, u
nichž se předpokládá použití nové technologie. Předpokládané
spolufinancování ze státního rozpočtu, Státního fondu dopravní
infrastruktury a ostatních zdrojů. Opatření zaměřeno na snížení
produkce škodlivých exhalací v důsledku silniční dopravy a
používání silničních dopravních prostředků.

Opatření 3.2. Zlepšování infrastruktury ve vodním
hospodářství

Opatření 3.3. Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší
Podpora projektů zaměřených na snižování emisí z mobilních
zdrojů, na eliminaci negativních dopadů spalování komunálního
a nebezpečného odpadu a výrobních procesů pracujících
s rozpouštědly. Projekty mají vést k naplnění požadavků
Rámcové směrnice 96/62/ES o kvalitě ovzduší a Směrnice
2002/81/ES o emisních stropech.

Opatření 3.4. Nakládání s odpady a odstraňování starých
zátěží
Podpora projektů zaměřených na zlepšení úrovně nakládání
s odpady v souladu s ustavenou hierarchií nakládání s odpady
a rekultivaci a sanaci starých ekologických zátěží.

Téma
PRIORITA 4. TECHNICKÁ POMOC
Opatření 4.1. Technická pomoc při řízení, realizaci,
monitorování a kontrole operací OP Infrastruktura
Technická pomoc bude prováděna podle rozhodnutí Řídícího
orgánu a spolufinancována ze státního rozpočtu. Bude
řízena a koordinována příslušným interním útvarem Řídícího
orgánu. Tím bude poskytnuto financování na řízení, realizaci,
monitorování a kontrolu operací.

Opatření 4.2. Ostatní výdaje technické pomoci OP
Infrastruktura
Prostředky strukturálních fondů je možné využít na:
- získání a instalaci monitorovacího systému Operačního
programu (počítačový systém pro řízení a monitorování realizace
Operačního programu a provádění informačních analýz),
- zajištění požadavků vyplývajících z komunikační strategie
Operačního programu, včetně pořádání informačních a

propagačních akcí, vydávání propagačních materiálů a
provádění analýz dopadů těchto akcí,
- zpracování studií a analýz zaměřených na sledování dopadů
realizace Operačního programu, analyzování průběhu jejich
realizace, vhodnosti a efektivnosti implementačních struktur,
- podporu aktivit zaměřených na zlepšování metod hodnocení
a výměny informací o praktických postupech v oblasti realizace
pomoci ze strukturálních fondů,
- organizaci seminářů a workshopů zaměřených na výměnu
zkušeností jednotlivých aktérů zapojených do realizace
Operačního programu, spolupráci a předávání zkušeností
s dalšími regiony EU, včetně diskusí o dalším směřování
podpory v novém programovém období,
- zpracování analýz, podkladových studií a samotná příprava OP
pro programové období 2007 až 2013, včetně zpracování ex-ante
hodnocení a hodnocení vlivů na životní prostředí.

II. Operační program Průmysl a podnikání
Řídící orgán (Managing Authority):
- Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Implementační agentura:
- CzechInvest

PRIORITA 1. ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ
Opatření 1.1. Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj
a inovace
Podpora projektů zaměřených na posilování vazeb výzkumu
a vývoje na průmysl. Podpora infrastruktury pro průmyslový
výzkum, technologický rozvoj a inovace. Zlepšení prostředí
pro technologicky orientované formy – „knowledge society“.
Povzbuzení spolupráce mezi průmyslem a výzkumnými
institucemi. Podpora investic do infrastruktury v oblasti
komunikační a informační technologie.
Zvláštní pozornost věnována vytváření podmínek pro zakládání
a fungování podnikatelských inkubátorů a vědeckotechnických
parků a center pro transfer technologií.

Opatření 1.2. Rozvoj podnikatelské infrastruktury
Podpora projektů zaměřených na zlepšení podnikatelské
infrastruktury prostřednictvím podpory rozvoje projektů výstavby
a regenerace podnikatelských nemovitostí, včetně rozvoje
infrastruktury existujících průmyslových území a podnikatelských
zón a intenzifikace jejich využití, zejména v oblastech postižených
útlumem a restrukturalizací průmyslové výroby.

Opatření 1.3. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
v průmyslu a podnikání
Podpora projektů zaměřených na zlepšení podmínek pro
efektivní výkon pracovníků na všech úrovních řízení firem
v jednotlivých regionech:
- zvýšení počtu subjektů s vlastním kvalitním, technicky
vybaveným školícím zařízením
– stavební rekonstrukce a modernizace vybavení stávajících
objektů firemních školících zařízení, včetně infrastruktury pro
elektronické formy podnikového vzdělávání, případně výstavba
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nových objektů firemních školících zařízení, včetně vybavení
potřebného pro vzdělávání,
- podpora vzniku nových regionálních vzdělávacích zařízení pro
podnikatelskou komunitu a firmy v regionech, kde tato zařízení
chybí, a v regionech s nedostatečně rozvinutou infrastrukturou
pro vzdělávání,
- podpora pořízení nebo vývoje školících pomůcek a programů
pro odborné vzdělávání v podnicích.

Opatření 1.4. Rozvoj informačních a poradenských služeb
Podpora projektů zaměřených na zvýšení schopnosti
odborných poradců a poradenských organizací při poskytování
poradenských služeb špičkové kvality pro rozvoj podnikání a
zvyšování konkurenceschopnosti a inovativnosti.
Součástí opatření je i vytvoření registru akreditovaných
poradců, jež má zajistit potřebnou kvalitu, kapacitu a dostupnost
poradenských služeb na území České republiky. Pro zvýšení
konkurenceschopnosti malých a středních podniků bude v rámci
tohoto opatření podporováno zakládání sdružení podnikatelů.
Dalším cílem je podpora rozvoje infrastruktury pro zvýšení
objemu a kvality informačních a poradenských služeb,
podporujících konkurenceschopnost českých podniků na
mezinárodních trzích a zavedení systému autoregulace jako
nového způsobu kultivace tržního prostředí.

PRIORITA 2. ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI
PODNIKŮ
Opatření 2.1. Zakládání a rozvoj malých a středních
podniků
Podpora projektů zaměřených na začínající malé a střední
podnikatele v počáteční fázi jejich činnosti. Opatření je
zaměřeno na získání informací a finančních prostředků
k uskutečnění jejich podnikatelských projektů, jež jsou pro
podnikatele za běžných tržních podmínek obtížně získatelné.
Opatření má přinést:
- usnadnění vstupu do podnikání novým podnikatelům,
- naplnění investičně zaměřených rozvojových podnikatelských
projektů malých a středních podniků s kratší historií, nižší
kapitálovou vybaveností a omezenými možnostmi zajištění
úvěru,
- zvýšení dostupnosti kvalitních poradenských služeb pro malé
a střední podniky, snadnější získání externích komerčních
služeb se zvýhodněným financováním, podporu zapojení
podniků do mezinárodní obchodní nebo výrobní spolupráce,
- zvýšení konkurenceschopnosti podniků na globálním trhu
prostřednictvím zavádění nových procesů v oblasti technologií,
nových forem řízení a lidských zdrojů.

Opatření 2.2. Podpora inovací výrobků, technologií a
služeb
Podpora projektů zaměřených na naplňování cílů vytyčených
Lisabonskou strategií, zejména závěry Rady EU pro
konkurenceschopnost k „Posílení evropské inovační politiky“
a sdělení Evropské komise „Inovační politika: aktualizovaný
přístup Evropské unie v kontextu Lisabonské strategie“.
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Opatření je zaměřeno na přímou podporu inovačních
projektů zaměřených na zlepšení technických a užitných
parametrů výrobků a charakteristik procesů výroby a
technologií vyššího řádu.

Opatření 2.3. Snižování energetické náročnosti a vyšší
využívání obnovitelných zdrojů energie
Podpora projektů zaměřených na efektivní a úsporné nakládání
s energií v průmyslu a podnikání v České republice. Důraz je
kladen na zvětšování účinnosti v procesech přeměny energie
(elektrárny, teplárny, kotelny, rozvodné sítě). Dále jsou
podporovány technologie a procesy snižující energetickou
náročnost ve výrobě a podnikání – například zavádění
energeticky méně náročných strojních zařízení, efektivnějšího
vytápění a rozvodů energie. Důležitou součástí je podpora
technologií využívajících obnovitelné a druhotné zdroje
energie. V rámci opatření jsou také zajištěny konzultační a
informační služby v oblasti energetiky.
Cíl opatření je zajištěn v následujících programech:
- zvyšování efektivnosti využití energetických zdrojů,
- snižování energetické náročnosti procesů spojených
s výrobou, přeměnou a rozvodem energie,
- podpora zvyšování efektivnosti užití energie,
- využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie.

PRIORITA 3. TECHNICKÁ POMOC
Opatření 3.1. Technická pomoc při řízení a implementaci
OP Průmysl a podnikání
Technická pomoc poskytnutá řídícímu orgánu a implementačním
orgánům k řízení a implementaci Operačního programu.
Zahrnuje aktivity spojené s procesem výběru, hodnocení a
monitoringu projektů v komisích, včetně poradenství expertů.
Dále je podporována koordinace při implementaci Operačního
programu Audity a kontroly.

Opatření 3.2. Ostatní technická pomoc
V rámci tohoto opatření je poskytnuta technická pomoc pro
oblast publicity, informovanosti a výměny zkušeností, získání
a instalace monitorovacího systému, vypracování evaluací,
studií, analýz či strategií a metod využívaných v rámci tohoto
Operačního programu.

Téma
III. Operační program Rozvoj lidských zdrojů*
Řídící orgán (Managing Authority):
- Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Implementační agentura:
- Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Odbor
implementace programů Evropského sociálního fondu,
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,
Odbor evropské integrace a mezinárodních vztahů,
- Nadace pro rozvoj občanské společnosti
- Národní vzdělávací fond

PRIORITA 3. ROZVOJ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

PRIORITA 1. AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

PRIORITA 4. ADAPTABILITA A PODNIKÁNÍ

Opatření1.1. Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při
zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání

Opatření 4.1. Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a
zaměstnanců na změny ekonomických a technologických
podmínek, podpora konkurenceschopnosti

Opatření 1.2. Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti

Opatření 3.1. Zkvalitňování vzdělávání ve školách a
školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve
vzdělávání
Opatření 3.2. Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a
vývoje
Opatření 3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

PRIORITA 2. SOCIÁLNÍ INTEGRACE A ROVNOST
PŘÍLEŽITOSTÍ

Opatření 4.2. Specifické vzdělávání

Opatření 2.1. Integrace specifických skupin obyvatelstva
ohrožených sociální exkluzí

Opatření 5.1. Podpora řízení, realizace, monitoringu a
kontroly operací OP Rozvoj lidských zdrojů

Opatření 2.2. Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu
práce

PRIORITA 5. TECHNICKÁ POMOC

Opatření 5.2. Ostatní uznatelné aktivity
* tento program nebyl zatím více specifikován

IV. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
Řídící orgán (Managing Authority):
- Ministerstvo zemědělství České republiky
Implementační agentura:
- Platební agentura Ministerstva zemědělství České republiky

PRIORITA 1. ROZVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ, ZPRACOVÁNÍ
ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBKŮ A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku/
zemědělských podniků
Podpora projektů zaměřených na zvýšení produktivity práce,
konkurenceschopnosti a kvality produktů. Touto formou se
financují i opatření směřující ke snižování a odstraňování
negativních vlivů zemědělské produkce na životní prostředí,
ochranu vod před znečištěním ze zemědělských zdrojů,
rekonstrukce, modernizace a výstavba nových zemědělských
staveb, odpovídajících standardům EU na chov hospodářských
zvířat. Toto opatření rovněž podporuje mladé začínající
zemědělce a prohlubování diverzifikace zemědělských činností.

Opatření 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků
a jejich marketing
Podpora projektů zaměřených na transfer nových technologií
a inovací do zpracování zemědělských produktů, zvyšování
standardu výrobků ze zemědělské produkce, rozvoj výrobních
oborů využívajících tuzemskou zemědělskou produkci a
zlepšení marketingu zemědělských výrobků.

Opatření 1.3. Lesní hospodářství
Podpora projektů zaměřených na investice na zavádění nových
technologických postupů pro zpracování lesních produktů a
vhodnou marketingovou koncepci, obnovu lesního potenciálu
poškozeného přírodními kalamitami a požáry a zavedení
příslušných ochranných opatření, zlepšení a udržování
ekologické stability chráněných lesů, dále na zakládání sdružení
vlastníků lesů malých výměr, zalesňování nezemědělské půdy.

PRIORITA 2. ROZVOJ VENKOVSKÝCH OBLASTÍ,
RYBÁŘSTVÍ A ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje
venkovských oblastí
Podpora projektů zaměřených na uspořádání vlastnických
práv k pozemkům, prostorovou a funkční úpravu pozemků,
jejich zpřístupnění a reálné vytyčení. Opatření dále podporuje
ochranu půdního fondu, vodohospodářská opatření sloužící
k neškodnému odvedení povrchových vod, ochranu území před
záplavami a opatření k ochraně životního prostředí. Opatření
se dále týká ochranných opatření zmírňující škody způsobené
přírodními kalamitami na zemědělských pozemcích a obnovy
poškozených porostů. Navíc je možné v jeho rámci financovat
provádění preventivních a protipovodňových opatření.

Opatření 2.2. Odborné vzdělávání
Podpora projektů zaměřených na vzdělávání subjektů v sektoru
zemědělství a lesního hospodářství.
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Téma
Opatření 2.3. Rybářství

PRIORITA 3. TECHNICKÁ POMOC

Podpora projektů zaměřených na zvýšení produktivity práce,
konkurenceschopnosti a kvality produktů, obnovu původní druhové
skladby ryb v povodích, zachování specifických genetických
vlastností populací sladkovodních ryb. Opatření se dále zaměřuje
na zlepšení kvality vod v povodí Labe, Odry a Dunaje.

Opatření 3.1. Technická pomoc
Technická pomoc je zaměřena na financování úkolů spojených
s realizací Operačního programu.

V. Společný regionální operační program
Řídící orgán (Managing Authority):
- Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Implementační agentura:
- CzechInvest
- Centrum pro regionální rozvoj

PRIORITA 1. REGIONÁLNÍ PODPORA PODNIKÁNÍ
Opatření 1.1. Podpora podnikání ve vybraných regionech
Podpora projektů zaměřených na přímou podporu malých
a středních podniků ve vybraných problémových regionech
České republiky. Podpora se týká existujících, nikoliv
začínajících podnikatelů, jejichž hospodářský výsledek byl ve
dvou předchozích letech před podáním žádosti kladný.
Opatření má podporovat investiční rozvojové záměry podniků,
spojené s vytvářením nových nebo se zachováním stávajících
pracovních míst, včetně financování nákupu poradenských
služeb (například zpracování podnikatelských plánů).

PRIORITA 2. ROZVOJ INFRASTRUKTURY V REGIONECH
Opatření 2.1. Rozvoj dopravy v regionech
Podpora projektů zaměřených na dva zásadní okruhy aktivit:
- podporu regionální silniční sítě (silnice II. a III. třídy, místní
komunikace ve venkovských obcích),
- podporu rozvoje dopravní obslužnosti v regionech.
Vzájemná váha obou podopatření je orientačně stanovena
v poměru 70:30.

Opatření 2.2. Rozvoj informačních a komunikačních
technologií v regionech
Podpora projektů zaměřených na podporu investic v oblasti
informačních a telekomunikačních technologií pro regionální a
místní veřejnou správu a pro obyvatelstvo. Součástí je podpora
aktivit, spojených s veřejným přístupem k informačním technologiím
(internet) v knihovnách, komunitních centrech a školách.

Opatření 2.3. Regenerace a revitalizace vybraných měst
Podpora projektů zaměřených na podporu omezeného počtu
ucelených investičních projektů měst, zkvalitňujících jejich
celkové životní prostředí a životní podmínky obyvatel a
zaměřených na regeneraci a revitalizaci upadajících městských
center či postižených území měst (spojených například s útlumem
hospodářských nebo společenských aktivit). Opatření je vnímáno
jako východisko a příprava pro budoucí řešení problematiky měst
v rámci iniciativy URBAN v Programovém období od roku 2007.
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PRIORITA 3. ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V
REGIONECH
Opatření 3.1. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v
regionech
Podpora projektů zaměřených na podporu investičních projektů
(spolufinancovaných z Evropského fondu regionálního rozvoje
– ERDF) v oblastech:
- aktivní politiky zaměstnanosti,
- celoživotního vzdělávání,
- sociální integrace.
Takto podporované investice mají přispívat k rozvoji,
strukturálním změnám v daném regionu a k vytváření nebo
zachování trvale udržitelných pracovních míst.
Věcně jde o podporu projektů typu:
- nové výstavby nebo stavební obnovy příslušných budov,
- nákupu technologie, počítačů, software, počítačové sítě,
- nezbytné technické infrastruktury spojené s výstavbou či
obnovou objektů, včetně nezbytných venkovních úprav.
V případě tohoto opatření existuje možnost propojení s následujícím
opatřením tohoto programu a současně s Operačním programem
Rozvoj lidských zdrojů.

Opatření 3.2. Podpora sociální integrace v regionech
Podpora projektů zaměřených na podporu širokého spektra aktivit
v oblasti sociální integrace na místní nebo regionální úrovni.
Podpora neinvestiční povahy je především orientována na:
- poskytovatele služeb, realizující podpůrné projekty pro různé
znevýhodněné skupiny obyvatelstva, na následné řešení i
prevenci vzniku těchto skupin (etnické a národnostní menšiny,
zdravotně postižení občané, mladiství, matky s dětmi, osoby
bez kvalifikace, osoby před důchodem, občané po návratu
z výkonu trestu, drogově závislí, apod.),
- rozvoj občanské společnosti, vytváření komunitních plánů,
spolupráci neziskových organizací a organizací zřizovaných
státem, krajem nebo obcemi,
- vytváření rovných příležitostí pro znevýhodněné skupiny
obyvatelstva.
Podpora se věcně zaměřuje na realizaci různých neinvestičně
zaměřených programů, kursů, poradenství, na služby občanům,
včetně poskytování rehabilitačních a učebních pomůcek,
studijních materiálů, pořádání sociálně zaměřených akcí, na
informační a propagační činnost apod.

Téma
Opatření 3.3. Posílení kapacity místních a regionálních
orgánů při plánování a realizaci programů

Podpora projektů zaměřených na vzdělávání všech skupin
aktérů na místní a regionální úrovni, zapojených jak do přípravy
a následné implementace SROP, tak i do přípravy a následné
realizace projektů pro zaměstnance obcí, svazků obcí, krajů,
různých regionálních sdružení, hospodářské a agrární komory,
regionální rozvojové agentury, školství, nestátních neziskových
organizací apod.
Opatření má přispět jak ke zlepšení implementace SROP na
regionálním období ve stávajícím programovém období (do
roku 2006), tak i v programovém období počínaje rokem 2007.
Součástí vzdělávání je seznámení se s příslušnými předpisy
EU i České republiky pro jednotlivé úseky spojené s přípravou
a realizací programů a projektů (například zadávání veřejných
zakázek, ochrana životního prostředí, rovné příležitosti,
financování a finanční kontrola, veřejná podpora podnikům,
monitorování programů a projektů atd.). Vzdělávací programy
rovněž zahrnují nezbytné části spojené s posílením auditu a
kontrolní funkce s ohledem na snížení institucionalizované
korupce a jiného zneužití úřední moci.
Podpora se týká neinvestičních výdajů, která spočívá zejména v:
- podpoře pořádání různých forem kursů, seminářů, školení,
workshopů,
- vydávání brožur a publikací,
- poradenské činnosti,
- zavádění internetových stránek apod.

PRIORITA 4. ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU
Opatření 4.1. Rozvoj služeb pro cestovní ruch
Podpora projektů zaměřených na podporu subjektů,
nakupujících služby, které se týkají oblasti cestovního ruchu.
Mezi tyto služby lze počítat akce spojené s:
- vytvářením partnerství veřejného a soukromého sektoru
(spolková, poradenská a informační činnost),
- zabezpečením výměny a šíření jednotných informací

prostřednictvím moderních technologií,
- podporou marketingových studií pro cestovní ruch,
- podporou účasti na veletrzích,
- pořádáním sympozií a konferencí o cestovním ruchu,
- podporou tvorby propagačních materiálů, tvorbou standardů
pro cestovní ruch,
- zaváděním jednotného systému značení aktivit v cestovním
ruchu.
V rámci opatření je poskytována neinvestiční podpora na
uhrazení nákladů spojených s poskytováním výše naznačených
služeb.

Opatření 4.2. Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
Podpora projektů investiční povahy zaměřených na rozvoj
infrastruktury potřebné pro cestovní ruch. Projekty by měly
zejména zahrnovat podporu:
- produktů kongresové, lázeňské, kulturní, církevní turistiky a
ekoturistiky,
- vybudování celostátního informačního systému cestovního
ruchu,
- revitalizace kulturních, technických a průmyslových památek
a kulturního dědictví,
- rozvoje místních nebo regionálních informačních systémů
cestovního ruchu,
- rozvoje kapacit malých a středních podniků, které působí
v odvětví cestovního ruchu (především posílení ubytovacích
kapacit a obslužné infrastruktury),
- výstavby nebo obnovy vybavenosti v oblasti sportu, rekreace
a lázeňství,
- obnovy a rozvoje turistických stezek, infrastruktury rekreační
plavby, cyklostezek a doplňkových zařízení.

PRIORITA 5. TECHNICKÁ POMOC
Opatření 5.1. Technická pomoc pro SROP
Opatření 5.2. Technická pomoc pro CSF
(Rámec podpory Společenství).
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Informační
servis

Výčet únorových konferencí a seminářů je svědectvím toho, že
druhý měsíc v roce nebývá v tomto ohledu příliš bohatý. Přesto lze
nalézt řadu velmi zajímavých akcí, které by neměly ujít pozornosti
zájemci o dění v EU. Namátkou vyberme diskusi evropského
pohledu na prevenci a restrikci procesu praní špinavých peněz,
monitoring a oceňování funkčnosti Strukturálních fondů či rozbor
procedur veřejných zakázek v souladu s evropskými pravidly hry.

Bližší informace ohledně programu těchto akcí má k dispozici
EU kancelář České spořitelny.

datum

místo konání

název a charakteristika akce

2. – 3.2. 2004

Maastricht, Nizozemsko

„Nová Společná politika v oblasti rybářství – směrem k udržitelnému managementu a ziskovému sektoru rybářství“; Seminář

5. – 6.2. 2004

Maastricht, Nizozemsko

„Úsilí proti praní špinavých peněz“; Seminář EIPA

6. 2. 2004

Brusel, Belgie

„Co je nového v Bruselu: Současný vývoj evropských politik a
programů“; Seminář ACA

6. – 7. 2. 2004

Irsko, Galway

„Učení v Evropě založené na znalostech“;
Konference – bližší informace na http://www.eua.be/eua

9. – 10. 2. 2004

Maastricht, Nizozemsko

„Hodnocení, monitorování a dopad Strukturálních fondů“

11. – 13. 2. 2004

Maastricht, Nizozemsko

„Evropské veřejné zakázky – pravidla, politika, praxe“;
Seminář EIPA

13. – 14. 2. 2004

Sussex, Velká Británie

„Jaká je budoucnost rozšířené Evropy“;
Konference Wilton Park

16. – 19. 2. 2004

Sussex, Velká Británie

„Investice do budoucnosti venkovských oblastí v Evropě“;
Konference Wilton Park

19. – 20. 2. 2004

Maastricht, Nizozemsko

„Pochopení rozhodování v Evropské unii: Principy, procedury
a praxe“; Seminář

23. – 24. 2. 2004

Londýn, Velká Británie

„Udržitelný rozvoj Světové obchodní organizace WTO
– Obchod, investice a prostředí po Cancúnu“;
Konference Royal Institute of International Affairs
bližší informace na http://www.riia.org/index.php?id=5&cid=38

26. – 27. 2. 2004

Lucemburk, Lucembursko

„Monitoring práva EU a zlepšení regulace“; Konference EIPA

26. – 29. 2. 2004

Sussex, Velká Británie

„Imigrace do Evropy: jak by mohla být řízena?“;
Konference Wilton Park
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