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Úvod

Již druhým rokem jsme členy velkého evropského 
integračního projektu - Evropské unie. Z důvodu naší 
ekonomické zaostalosti za vyspělými členy se nám nabízí 
významná finanční pomoc v rámci tzv. strukturálních fondů. 
Pomoc je primárně zaměřena na vyrovnání regionálních 
rozdílů, kdy v rámci této pomoci je možno financovat i 
vybrané aktivity v oblasti sociální integrace. Ve své práci 
se zabývám rozborem návrhů čerpání finančních prostředků 
čtyř členských zemí EU, a to především z Evropského 
sociálního fondu ve vztahu k této intervenční oblasti. Cílem 
mé práce je identifikace odlišností v přípravě na čerpání 
uvedené pomoci ve vybraných zemích - České republice, 
Slovensku, Maďarsku a Polsku. Získáné informace jsou 
vztaženy především k návrhům České republiky. Hlavním účelem 
práce je získání zpětné vazby vzhledem ke zkušenostem České 
republiky, jak v pozitivním, tak i v negativním smyslu. 
Obsahem práce jsou především popisy a srovnání přístupů 
vybraných zemí. Pro detailnější rozbory jsem stanovil deset 
hypotéz pro vytvoření konkrétních závěrů.

Diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních obsahových 
částí a závěru.

V první části přibližuji základní východiska regionální a 
strukturální politiky EU ve stávajícím programovacím období 
2000-2006, kdy součástí této politiky je i Evropský sociální 
fond.

V druhé části přibližuji tzv. Lisabonský proces a výhled 
na budoucí programovací období 2007-2013.

Ve třetí části popisuji vybrané čtyři členské země EU ve 
vztahu k regionálnímu rozdělení, a z toho vyplývajícího
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přiřazeni k Cílům strukturální politiky, přípravy 
programových dokumentů, finančních plánů a oblastí podpory. 
U každé země blíže popisuji možnosti financování aktivit na 
sociální integraci.

Ve čtvrté teoreticko-výzkumné části jsem stanovil deset 
hypotéz, ve kterých srovnávám přístupy vybraných zemí k 
využití finanční pomoci z ekonomického, organizačního, 
realizačního a informačního hlediska.

V závěrečné části shrnuji a uvádím hlavní zjištění.
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1. Evropský sociální fond jako součást Regionální a 
strukturální politiky Evropské unie v období 2000-2006

V prvni části práce představuji základní východiska 
Regionální a strukturální politiky, jako je např. regionální 
statistika, principy pro přiřazení k Cílům podpory, finanční 
nástroje, stručný popis působností Evropského sociálního 
fondu apod. Cílem této části je především nastínění širších 
souvislostí a vymezení základní terminologie.

1.1 Regionální a strukturální politika EU

Druhou finančně nejrozsáhlejší politikou Evropské unie 
(dále jen EU) je po Společné zemědělské politice Regionální 
a strukturální politika1 (dále jen strukturální politika). 
Obsahem této politiky je po reformě v roce 1988 integrovaná 
sociální, regionální a zemědělská politika. Strukturální 
politika je podle Wokouna (Wokoun, 2004) konkrétním úsilím o 
vyvážený hospodářský rozvoj a odstraňování diferenciací 
v ekonomické a životní úrovni regionů, což je nezbytná 
podmínka zabezpečování hospodářské a sociální soudržnosti. 
Důsledkem nerovnoměrného regionálního vývoje v rámci 
členských států EU může být např. nižší hospodářská 
výkonnost nebo vznik regionů s vysokou nezaměstnanosti a s 
tím související vznik negativních sociálních jevů. Nástroje 
k eliminaci těchto jevů jsou jak politického, tak i 
ekonomického charakteru. Ekonomickými prostředky je podpora 
zaostávajících nebo jinak specifických regionů členských 
států EU tzv. strukturálními fondy.

Strukturální politika prošla dlouhým vývojem. Společně s 
postupujícím rozšiřováním členských států EU se do popředí
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pozornosti dostaly i prohlubující se rozdíly mezi regiony 
členských států EU. Regionální rozdíly se markantně 
projevily po přistoupení Řecka (v roce 1981), Portugalska a 
Španělska (v roce 1986). V současné době se nacházíme v tzv. 
páté etapě vývoje strukturální politiky2, což je i současně 
třetí plánovací a programovací období pro období 2000-20063. 
Třetí období, ve kterém se nacházíme, lze obecně 
charakterizovat jako snahu o snížení rozdílů v životní 
úrovni obyvatel jednotlivých regionů. Jedná se zde i o 
reakci na rozšíření o nové členské státy od roku 2004. Je 
zde patrná snaha o předcházení novým regionálním problémům, 
které mohou být způsobeny strukturálními změnami a současně 
i snahou o větší efektivnost vynakládaných prostředků.
V této třetí etapě bylo zredukováno původních šest Cílů 
strukturální politiky na tři a počet Iniciativ Společenství 
z třinácti na čtyři. Současně je zde patrná i snaha o 
koncentraci finančních prostředků na jednotlivé problematiky 
a prohloubení základních principů strukturální politiky při 
přípravě - programování příslušných dokumentů.

1.1.1 Uzemni statistické jednotky NUTS
Území každého členského státu EU je pro meziregionální 

statistiku rozděleno na statistické jednotky, tzv. NUTS. 
Statistické jednotky NUTS4 (dále jen NUTS) se člení na 
kategorii I-III (regionální) a IV-V (lokální) a byly 
zavedeny již v roce 19885 Evropským statistickým úřadem 
(dále jen Eurostat). V současné době jsou rozděleny podle 
Nařízení Rady ES č. 1059/2003. Takto vzniklé jednotky jsou 
dále porovnávány s ostatními regiony členských států, 
především pro účely získávání srovnatelných regionálních 
statistik a pro plánování vhodných intervenčních politik 
v daných územích. Konkrétním vyústění této snahy je
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přiřazení regionů kategorie NUTS II k Cílům regionální a 
strukturální politiky.

1.1.2 Cile regionální a strukturální politiky EU
Nařízení Rady ES č. 1260/1999, článek 1 vymezuje tři 

prioritní Cíle strukturální politiky (dál jen Cíle) pro 
období 2000-2006. Jedná se o následující:
Cíl 1 - pro povzbuzování rozvoje a strukturálních změn 
regionů, jejichž rozvoj zaostává.
Cíl 2 - pro podporu hospodářské a společenské přeměny 
oblastí, jež čelí strukturálním problémům.
Cíl 3 - který je zaměřen na adaptaci a modernizaci politiky 
a systémů vzdělávání, školení a zaměstnanosti.
Regiony členských států EU kategorie NUTS II jsou podle výše 
uvedeného nařízení přičleněny pro čerpání finančních 
prostředků z jednotlivých Cílů takto:
■ Cíl 1 - Regiony, jejichž HDP na obyvatele podle článku 3 

výše uvedeného Nařízení je nižší než 75 % průměru EU, 
jejichž HDP na obyvatele, měřený paritou kupní síly
a vypočtený na základě údajů za společenství za poslední 
tři léta, dostupných k 26. březnu 1999, je menší než 75 % 
průměru Společenství.

■ Cíl 2 - Oblasti, jež podstupují společenskohospodářské 
změny, venkovské oblasti, městské oblasti a oblasti 
závislé na rybolovu, kdy v článku 4 tohoto nařízení jsou 
přesně specifikována kritéria pro jednotlivé druhy 
regionů.

■ Cíl 3 - definuje článek 5, jako oblasti, na něž se 
nevztahuje Cíl 1.

1.1.3 Finanční nástroje
Strukturální politika EU je financována čtyřmi základními 

strukturálními fondy, Kohezním fondem, Iniciativami
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Společenství a specifickou podporou Evropské investiční 
banky. Z těchto finančních podpor jsou nejdůležitější čtyři 
tzv. strukturální fondy:
■ Evropský fond regionálního rozvoje (dále jen ERDF), který 

byl zřízen v roce 1974 jako základní nástroj regionální 
politiky. Je určen k financování regionálních rozvojových 
programů zaměřených na nejvíce postižené oblasti a ke 
snižování meziregionálních nerovností.

■ Evropský sociální fond (dále jen ESF), který byl zřízen 
v roce 1958 a který začal fungovat od roku 1960. Pomáhá 
především nezaměstnaným a znevýhodněným skupinám 
obyvatelstva vrátit se do pracovního procesu - financuje 
opatření v politikách zaměstnanosti, v oblasti profesní 
přípravy, sociální integrace apod.

■ Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond (dále jen 
EAGGF) - financuje opatření zaměřená na rozvoj venkova a 
na pomoc zemědělcům především v zaostávajících regionech. 
Tzv. „záruční" část Fondu se taktéž zaměřuje na rozvoj 
venkova v rámci Společné zemědělské politiky.

■ Finanční nástroj na podporu rybolovu (dále jen FIFG) - se 
podílí na úpravách a modernizaci rybářského průmyslu. 
Vedle strukturálních fondů existuje také od roku 1993.

Kohezní fond (též Fond soudržnosti). Kohezní fond 
poskytuje prostředky těm členským zemím, které nedosahují 
90 % průměrné úrovně HDP v EU a zároveň usilují o splnění 
Maastrichtských kritérií pro vstup do Hospodářské a měnové 
unie6.

Specifickou podporou v rámci strukturální politiky jsou 
Iniciativy Společenství, které jsou přímo řízené Evropskou 
komisí k řešení specifických problémů dotýkajících se celého 
území EU a které doplňují jiné programy nebo usnadňují



jejich implementaci. V rámci reformy v roce 1999 bylo pro 
programovací období 2000-2006 původních třináct Iniciativ 
Společenství zreformováno na stávající čtyři Iniciativy. 
Těmito iniciativami jsou:
■ INTERREG III (A,B,C) - podporuje přeshraniční (A), 

nadnárodní (B) a meziregionální (C) spolupráci. Tato 
iniciativa je financována z ERDF.

■ EQUAL - směřuje k podpoře nadnárodní spolupráce s cílem 
podporovat nové nástroje v boji proti všem typům 
diskriminace a nerovnosti na trhu práce, se speciální 
pozorností věnovanou integraci žadatelů o azyl. Tato 
iniciativa je financována z ESF.

■ LEADER+ - má za úkol podporovat rozvoj venkova 
prostřednictvím iniciativ vyvinutých místními akčními 
skupinami. Tato iniciativa je financována z EAGGF 
podpůrné sekce.

■ URBAN II - podporuje hospodářskou a sociální obnovu měst 
a městských oblastí v krizi s cílem podporovat udržitelný 
rozvoj měst. Tato iniciativa je financována z ERDF.

Tabulka č. 1 je přehledem rozdělení finanční podpory 
z jednotlivých strukturálních fondů na plnění Cílů 
strukturální politiky.

Strukturální fond \ Cíl strukturální politiky Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3
Evropský fond pro regionální rozvoj Ano Ano Ne
Evropský sociální fond Ano Ano Ano
Evropský zemědělský orientační a záruční fond Ano Ne Ne
Finanční nástroj pro podporu rybolovu Ano Ne Ne

Tabulka č. 1. Cíle a jejich přiřazení ke strukturálním fondům. 
Zdroj: Nařízení Rady ES č. 1260/1999.
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1.1.4 Rozpočtové a plánovači obdobi
V současné době se nacházíme v rozpočtovém a plánovacím 

období 2000-2006. Období je charakteristické zlomem v roce 
2004, neboť 1. května přistoupilo 10 nových členských států 
EU, z nichž všechny se staly velkými „odběrateli" finančních 
prostředků z uvedených fondů. Nové státy vstoupily do tzv. 
zkráceného programovacího období 2004-2006. Současné 
zkrácené programovací období je i velkou zkouškou na budoucí
- zcela zásadní etapu, neboť v současné době se již aktivně 
připravují dokumenty pro další plánovací období pro roky 
2007-2013.

1.1.5 Horizontální politiky
Účast jednotlivých subjektů v programech podporovaných ze 

strukturálních fondů je podmíněna respektováním 
a dodržováním horizontálních politik Evropské unie, kterými 
jsou - podpora informační společnosti, rovnost příležitostí, 
rozvoj místních iniciativ a zajištění udržitelného rozvoje 
(dodržování podmínek ochrany životního prostředí). Těmto 
tématům je věnována v hodnocení projektů specifická 
pozornost7.

1.1.6 Principy strukturální politiky
V rámci strukturální politiky lze vysledovat pět 

základních principů. Jedná se o princip koncentrace, princip 
partnerství, princip programování, princip adicionality 
(doplňkovosti), princip monitorování a vyhodnocování. Další 
zásady, které často prolínají strukturální politikou, jsou 
principy subsidiarity, solidarity, koordinace a harmonizace, 
integrace, konvergence, kompatibility a proporcionality.
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1.1.7 Programováni a příprava dokumentů
Pro možnost čerpání finančních prostředků na konkrétní 

aktivity musí nejprve příslušný členský stát EU připravit 
společně s Evropskou komisí programové dokumenty, které 
identifikují oblasti a činnosti, které budou podporovány 
z jednotlivých strukturálních fondů.
Samotný programový proces je jedním z principů pro 
identifikaci problémových oblastí pro využití finančních 
prostředků ze strukturálních fondů. V rámci rozdělení pod 
Cíle je přistoupeno k jednomu ze dvou systémů přípravy 
programových dokumentů:
■ Vícestupňovitý systém - kdy je připraven Národní 

rozvojový plán členské země. Tento dokument je zpracován 
pro regiony spadající pod Cíl 1. Plán identifikuje 
jednotlivé prioritní oblasti, hlavní zaměření sektorových 
a regionálních programů a navržené finanční alokace. Jako 
závazek o financování vymezených priorit ze strany 
Evropské komise je poté přijat Rámec podpory 
společenství. Na Národní rozvojový plán navazují 
programové dokumenty, které obsahují analytickou část a 
konkrétní Priority, z kterých vycházejí návrhy Opatření. 
Na programové dokumenty navazují programové dodatky, 
které blíže upřesňují aktivity, popisují cílovou skupinu, 
otázky implementace apod.

■ Zjednodušený systém - využívá pouze jednoho dokumentu 
tzv. Jednotného programového dokumentu, na který opět 
navazuje programový dodatek. Tento zjednodušený systém je 
využit pro regiony nespadající pod Cíl 1.

Pro srovnání uvádím přípravu programových dokumentů 
v rámci obou systémů - viz. Schéma č. 1.
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Vícestupňový systém Zjednodušený systém

Národní rozvojový plán Jednotný programový dokument

* *
Rámec podpory společenství Rozhodnutí Evropské komise

* *
Operační programy Programový dodatek

*
Programové dodatky

Schéma č. 1. Systém přípravy programových dokumentů
Zdroj: Průvodce fondy EU pro neziskové organizace, str. 73, vlastní
schéma.

1.2 Evropský sociální fond

Evropský sociální fond byl založen již Římskými smlouvami 
a je nejstarším strukturálním fondem.

1.2.1 Působnost
Fond působí v oblasti zaměstnanosti a lidských zdrojů v 

rámci všech tří Cílů, Iniciativy Společenství EQUAL, 
inovačních akcí a technické pomoci. Primárně financuje 
programy na podporu zaměstnanosti a opatření na rozvoj 
lidských zdrojů. ESF je finanční nástroj, s jehož pomocí je 
realizována Evropská strategie zaměstnanosti. Tato strategie 
je poté rozvinuta v rámci Národních akčních plánů 
zaměstnanosti, které připravují jednotlivé členské země. 
Další akce jsou zaměřeny na oblasti sociální integrace, 
podpory vzdělávacích systémů apod.
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1.2.2 Hlavni oblasti financováni
Nařízení Rady ES č. 1784/1999 uvádí přehled činností, 

které mají nárok na podporu - tzv. oprávněné činnosti. 
Finanční podpora v oblasti rozvoje lidských zdrojů se 
poskytuje především formou podpory směřující k jednotlivým 
osobám k začlenění na trh práce. V souvislosti s takovými 
akcemi může být podporován i rozvoj příslušných struktur a 
systémů a dalších doprovodných opatření. Pro ilustraci o 
působnosti uvádím přehled z článku 3 tohoto nařízení:
1. Oblast rozvoje lidských zdrojů - všeobecné vzdělávání a 

odborné školení, učňovské školství, přípravné vzdělávání, 
profesní rehabilitace, opatření na podporu zaměstnanosti 
na trhu práce, odborné vedení a další vzdělávání, pomoc 
při zaměstnávání a pomoc při samostatné výdělečné 
činnosti, v oblasti výzkumu, vědy a technologického 
rozvoje, postgraduální vzdělávání a vzdělávání manažerů a 
techniků ve výzkumných zařízeních a podnicích, rozvoj 
nových možností zaměstnanosti včetně sektoru sociálních 
služeb.

2. Struktury a systémy - rozvoj a zlepšování všeobecného a 
odborného vzdělávání a získávání kvalifikace, včetně 
školení učitelů, školitelů a personálu, a zlepšování 
přístupu zaměstnanců ke vzdělávání a kvalifikaci, 
modernizace a zlepšení efektivity služeb zaměstnanosti, 
rozvoj vazeb mezi pracovní sférou a vzdělávacími, 
školicími a výzkumnými institucemi, rozvoj nástrojů pro 
prognózu změn v zaměstnanosti a kvalifikaci, zvláště v 
oblasti nových pracovních postupů a organizace práce s 
ohledem na nutnost sladění rodiny a profese, snaha 
umožnit starším zaměstnancům, aby měli uspokojivé 
zaměstnání až do důchodu.

3. Doprovodná opatření - pomoc při poskytování služeb 
příjemcům dávek, včetně pečovatelských služeb a zařízení
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pro závislé osoby (neschopné samostatného života), 
podpora sociálně-vzdělávacich systémů za účelem usnadněni 
integrovaného přístupu na pracovním trhu, zvyšování 
povědomí, informovanosti a publicity apod.

1.3 Shrnuti kapitoly č. 1

Členské země EU musí projít poměrně dlouhým a složitým 
procesem programování, tj. přípravou programových dokumentů.
V rozpočtovém období 2000-2006 bylo nutno postoupit 
negociační proces s Evropskou komisí, který byl současně i 
vyvrcholením národní přípravy programových dokumentů. Při 
přípravě národních dokumentů se vycházelo ze schválených 
Cílů pro dané období, nařízení Evropské komise a obecných 
principů strukturální politiky. Výsledný produkt tohoto 
vyjednávání schválený v Rámci podpory společenství bylo a 
stále je vhodné propagovat mezi potencionálními příjemci 
tak, aby se alokované finanční prostředky vhodným způsobem 
vyčerpaly.

Určitá stručnost v této části byla záměrem, neboť se 
domnívám, že uvedené okruhy jsou již odborné veřejnosti 
dostatečně známy a tato část není hlavním tématem mé práce8. 
Kapitola slouží především k vymezení základních pojmů pro 
další části práce.
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2. Kontext podpory Evropského sociálního fondu

Podpora finančními prostředky z ESF podporuje strategické 
záměry Evropské unie v sociální oblasti9.

Jsou patrné dvě základní odlišnosti v pojetí sociální 
politiky mezi jednotlivými státy. V prvém případě jde o 
prosazování minimalizace přerozdělovacích mechanismů a to 
včetně sociálních nákladů. Tento model je postaven na 
uvolňování migrace pracovních sil a kapitálu v tržních 
podmínkách. V druhém přístupu podle Fialy (Fiala, 2003) je 
patrná snaha, která vychází ze stability ekonomiky jakožto 
základu pro sociální výdobytky, neboť je nutné zabránit výše 
uvedené migraci, která způsobuje mimo jiné nezaměstnanost 
v zemích, kde jsou vyšší sazby sociálních odvodů.

V tomto rozdílném pojetí Evropská unie reagovala na 
neutěšené ekonomické výsledky přijetím tzv. Lisabonské 
strategie.

2.1 Lisabonská strategie

Na zvláštním zasedání Evropské rady v Lisabonu v roce 
200010 byl vyhlášen soubor ekonomických a sociálních reforem, 
jejichž cílem je do roku 2010 přeměna Evropské unie na 
nejdynamičtější a konkurenceschopnou ekonomiku světa. Ve 
strategickém cíli byl současně dán i důraz na trvalý 
ekonomický růst, s více pracovními místy a lepší sociální 
soudržností. „Zároveň by měl být modernizován evropský 
sociální model posílením investic do lidských zdrojů a bojem 
proti sociálnímu vyloučení, jakožto ozdravění ekonomiky” 
(Tomeš, I. Koldinská, K, Sociální právo Evropské unie, str. 
64). Na jaře každého roku se koná zvláštní zasedání Evropské
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rady, kde je strategie doplňována a přeformulována podle 
aktuálních priorit, jedná se o tzv. Lisabonský proces.

V roce 2001 byl na zasedání Evropské rady v Nice přijat 
Evropský sociální program. Součástí tohoto programu je i boj 
proti chudobě a sociálnímu vyloučení se čtyřmi hlavními 
cíli11. Současně bylo rozhodnuto, že všechny členské země 
budou na tyto cíle sestavovat své Národní akční plány 
sociálního začleňování. Evropská rada na zasedání v prosinci
2001 v Laekenu přijala Společné indikátory chudoby a 
sociálního vyloučení.

2.1.1 Národni akčni plány sociálního začleňováni
Plány sociálního začleňování (dále jen NAPSI) jsou 

sestavovány v rámci metody otevřené koordinace12 a tzv. 
streamliningu. Jednotlivé státy vytvářely nejprve Společná 
memoranda o sociálním začleňování (dále jen JIM13) a následně 
Národní akční plány sociálního začleňování (dále jen 
NAPSI14) . Jejich součástí jsou i kapitoly popisující využití 
prostředků ESF na aktivity vedoucí k sociálnímu začleňování 
v dané zemi. JIM i NAPSI v nových členských zemich byly již 
na období 2005-2006 přijaty.

2.1.2 Revize Lisabonské strategie
Jak konstatovala Rada EU ve svých závěrech předsednictví: 

„Po pěti letech od zahájení Lisabonské strategie jsou její 
výsledky smíšené. Je proto třeba neprodleně jednat. Za tímto 
účelem je nezbytné dát Lisabonské strategii neprodleně nový 
impuls a nově stanovit jako priority růst a zaměstnanost" 
(Zdroj: Evropský parlament, Závěry předsednictví, DOC/05/01 
str. 3).
Zásadní přehodnocení Lisabonské strategie bylo schváleno na 
zasedání Evropské rady v březnu 2005. Jde i o reakci na 
Revizní zprávu skupiny odborníků pod předsednictvím Wima
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Koka (tzv. Kokova komise). Výsledkem je přehodnocení 
Lisabonské strategie a její nové zaměření především na 
zvýšení hospodářského růstu a zvýšení zaměstnanosti.
Programy sociální politiky mají sehrát průřezovou roli při 
naplňování strategie hospodářského růstu. Nejedná se tedy o 
omezení aktivit sociální integrace, ale její včlenění do 
všech hospodářských politik.

2.2 Rozpočtové a plánovači obdobi 2007-2013

Budoucí plánovací období je pro svůj finanční rozsah 
zcela zásadní pro nově přistoupivší země.

V současné době již byla schválena nová Nařízení o 
strukturálních fondech, která vycházejí i ze závěrů Třetí 
zprávy o hospodářské a sociální soudržnosti (tzv. Třetí 
kohezní zpráva). Základním východiskem v tomto období budou 
Strategické obecné zásady Společenství pro politiku 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti (tzv. SOZS). 
Základními dokumenty budou Národní rozvojový plán a Národní 
strategický referenční rámec (tzv. NSRR). Členské země 
následně zpracují Operační programy a to již bez 
programových dodatků. Hlavními Cíli pro budoucí období 2007- 
2013 jsou:
■ Konvergence, kterou bude financovat Kohezní fond, ERDF a 

ESF.
■ Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, které bude 

financovat ERDF a ESF.
■ Evropská územní spolupráce, které bude financovat pouze 

ERDF.
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Vláda České republiky již schválila15 čtyři priority v 
oblasti politiky hospodářské a sociální soudržnosti pro 
období let 2007 až 2013, jedná se o:
■ Podnikání
■ Lidské zdroje a vysoké školy
■ Inovace a znalostní ekonomika
■ Dostupnost a infrastruktura
■ Řešení regionálních disparit

V současné době je připravován Národní rozvojový plán 
České republiky na období 2007-2013.

2.3 Shrnuti kapitoly č . 2

V rámci EU probíhá aktivní diskuse nad pojetím sociální 
politiky, do procesu se promítají i tradiční postoje 
jednotlivých států. Jelikož ekonomický růst není 
odpovídající, byl v roce 2000 zahájen ambiciózní projekt, 
tzv. Lisabonská strategie. Po pěti letech působení byla
z důvodu neúčinnosti přehodnocena. Revize se dotýká i 
aktivit v oblasti sociálního začleňováni. Aktivity byly 
sloučeny s politikou zaměstnanosti a staly se průřezovou 
oblastí všech politik. Tento fakt se významně projeví i 
v budoucím programovacím období 2007-2013, pro které již 
byla schválena nová nařízení a nové Cíle. V současné době 
již probíhá příprava především Národního rozvojového plánu 
České republiky na obdobi 2007-2013.
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3. Přístupy vybraných zemi ve využiti ESF, s přihlédnutím 
na aktivity k sociální integraci

Návrhy na využití finančních prostředů z ESF je možné 
porovnávat mezi jednotlivými zeměmi na základě několika 
skutečností. Jedná se např. o systém programových dokumentů, 
implementačního systému nebo poměrů finanční alokace. Pro 
porovnání zvolených přístupů jsem vybral Českou republiku a 
další tři blízké země. Jedná se o Slovensko, Maďarsko a 
Polsko. Hlavní důvody pro jejich výběr jsou:
■ Slovensko a Polsko jsou našimi hraničními zeměmi.
■ Slovensko i po více jak deseti letech od našeho rozdělení 

je naší přirozenou srovnávací zemí.
■ Vybrané země jsou zakladateli tzv. Visegrádské čtyřky16 - 

politického uskupení, které je stále využíváno i
k prosazování společných zájmů v rámci EU.

■ Programové dokumenty a rozvoj implementační struktury 
probíhaly přibližně ve stejných podmínkách a čase.

■ Redukci na čtyři země jsem provedl se snahou o 
přehlednost dat ve výstupních tabulkách a grafech. Vyšší 
počet zemí by již byl na úkor přehlednosti a přiměřenosti 
rozsahu práce.

■ Maďarsko bylo už před rokem 1989 zemí, která mezi prvními 
zaváděla progresivní prvky mezi zeměmi střední a východní 
Evropy.

■ V neposlední řadě jsou vybrané čtyři země k ověřování 
stanovených hypotéz vhodné, neboť dvě spadají celým svým 
územím pod Cíl 1 a dvě spadají jak pod Cíl 1, tak pod Cíl 
3 strukturální politiky.

Struktura podkapitol vybraných zemí je pro lepší 
orientaci shodná. Provedu vymezení regionů NUTS a jejich
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přiřazení k Cílům, přiblížím systém vytvořených programových 
dokumentů, zaměřím se na alokace finanční podpory ze 
strukturálních fondů, stručně nastíním relevantní dokumenty 
k čerpání ESF, včetně finanční alokace na Opatření v 
intervenční oblasti sociální integrace a na závěr představím 
hlavní Opatřeni v jednotlivých programových dokumentech ve 
vztahu k aktivitám na sociální integraci.
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3 .1 Česká republika

3.1.1 Vymezeni NUTS a přiřazeni k Cilům strukturální 
politiky

Na základě návrhu Českého statistického úřadu vláda České 
republiky schválila v roce 199817 rozděleni republiky do 
územních statistických jednotek NUTS kategorie I a V.
Z hlediska čerpání finančních prostředků ze strukturálních 
fondů je klíčové rozdělení členského státu na kategorii NUTS
II, neboť tato kategorie vymezuje přiřazení k Cílům 
strukturální politiky EU. Tabulka 2 uvádí rozdělení území 
České republiky (dále jen ČR) na jednotlivé NUTS I-V.

Jednotka Počet Uzemni celek
NUTS I 1 Česká republika
NUTS II 8 Regiony soudržnosti (územní seskupení krajů)
NUTS III 14 Kraj e
NUTS IV 77 Struktura bývalých okresů
NUTS V 6259 Obce
Tabulka č. 2. Územní rozdělení České republiky na NUTS I-V. 
Zdroj: Usnesení vlády ČR č. 707/1998.

Jak je patrné z výše uvedené tabulky, rozdělení NUTS II 
v ČR není shodné se systémem vyšších územně-správních celků 
ve smyslu zákona o jejich vytvoření18. Důvodem je, že některé 
nově vzniklé kraje v rámci reformy veřejné správy jsou 
velikostně příliš malé pro splněni kritérií pro NUTS II. 
Česká republika proto byla nucena provést administrativní 
sdružení krajů do tzv. Regionů soudržnosti. Sdružení krajů 
proběhlo v rámci Zákona o podpoře regionálního rozvoje19. 
Zmiňovaný zákon podle §15 ukládá nově vzniklé regionální 
jednotce - Regionům soudržnosti - především koordinaci a 
realizaci hospodářské a sociální soudržnosti regionálního 
rozvoje a to v souvislosti s využíváním strukturálních fondů 
EU. Tento regionální stupeň řizení není volen v samostatných 
volbách, ale je složen poměrným zastoupením ze zvolených 
zástupců z příslušných krajů spadajících do daného uskupení
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v tzv. Regionální radě. Mapy regionů NUTS II a III jsou 
obsahem přílohy č. 1.

Česká republika, respektive výše popsané NUTS II nejsou 
rovnocenné z hlediska výpočtu regionálního hrubého domácího 
produktu, měřeného v paritě kupní síly20 (dále jen HDP 
v PKS). Region hlavního města Prahy je vysoce nad průměrem 
75 % Společenství. Region je dokonce jeden z nejbohatších ze 
všech regionů členských států EU. Z tohoto důvodu nespadá 
pod prioritní první Cíl, ale částečně pod Cíl 2 a plně pod 
Cíl 3. Zbylé Regiony soudržnosti NUTS II v České republice 
jsou podporovány v rámci prioritního Cíle 1. Mapa č. 1 
uvedenou skutečnost přibližuje.

Legenda:

Tmavá plocha: Cíl 1 
Bílá plocha: Cíl 2 a 3

Mapa č. 1. Územní rozdělení České republiky k Cílům v období 2000-2006. 
Zdroj: Společný regionální operační program České republiky na léta 
2004-2006, str. 12.

3.1.2 Programové dokumenty k čerpáni strukturálních fondů 
v České republice

Česká republika byla z důvodů přiřazení ke všem Cílům 
nucena využít oba způsoby programování a přípravy dokumentů. 
Vícestupňový systém v rámci Cíle 1 pro sektorové operační 
programy (dále jen OP) a regionálně zaměřený program pro 
Regiony soudržnosti. Zjednodušený systém byl využit na 
region hlavního města pro Cíl 2 a Cíl 3.

Pro regiony spadající pod Cíl 1 byl vytvořen Národní 
rozvojový plán 2004-2006 (dále jen NRP ČR), který byl
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schválen Vládou ČR v roce 200221. NRP ČR vymezuje základní 
prioritní osy, které jsou naplňované čtyřmi sektorově 
orientovanými programy a jedním regionálně zaměřeným. Jedná 
se o :
■ Operační program Rozvoj lidských zdrojů.
■ Operační program Průmysl a podnikání.
■ Operační program Infrastruktura.
■ Operační program Rozvoj venkova a multifunkční 

zemědělství.
■ Společný regionální operační program České republiky na 

léta 2004-2006.
Pro region hlavního města Prahy, byly vypracované 

samostatné Jednotné programové dokumenty, a to samostatně 
pro Cíl 2 (plně financován z ERDF) a pro Cíl 3 (plně 
financován z ESF).

Česká republika využívá i dvě ze čtyř Iniciativ 
Společenství, a to Equal a Interreg, přičemž i zde jsou 
zpracovány příslušné programové dokumenty.

Samostatným okruhem je podpora Kohezním fondem pro 
rozsáhlé investiční projekty v oblasti dopravní 
infrastruktury a životního prostředí.

Schématicky výše uvedené programové dokumenty, přiřazené 
k Cílům a fondům, rozšířené i o Kohezní fond ukazuje Tabulka 
č. 3.
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ESF ERDF EAGGF FIFG Kohezní fond
OP Rozvoj 
lidských 
zdrojů

OP Průmysl a 
podnikání

OP Rozvoj venkova 
a multifunkční 
zemědělství

Cil
 

1 Společný regionální operační 
program České republiky na 

léta 2004-2006
----- ----

-----
OP

Infrastruktura ----- -----

Cil
 

2

-----

Jednotný 
programový 

dokument pro 
Cíl 2 Praha

----- ----

Cil
 

3

Jednotný 
programový 

dokument pro 
Cíl 3 regionu 
NUTS II hl.m. 

Praha

---- ----- -----

In
ic

ia
ti

vy
Sp

ol
eč

en
st

ví

Equal Interreg ----- ----

In
fr

as
tr

uk
tu

ra
 

a 
ži

vo
tn

i 
pr

os
tř

ed
í

Strategie pro 
Kohezní fond

Tabulka č. 3. Programové dokumenty České republiky přiřazené k Cílům a 
fondům.
Zdroj: NRP ČR a Rámec podpory společenství, vlastní schéma.

Vzhledem k čerpáni ESF v České republice jsou relevantní 
následující programové dokumenty:
■ Operační program Rozvoj lidských zdrojů.
■ Společný regionální operační program České republiky na 

léta 2004-2006.
■ Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS II 

hl. m. Praha.
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■ Iniciativa Společenství Equal.

3.1.3 Rozpočtový plán příspěvku ze strukturálních fondů
Česká republika na základě závěrů summitu v Kodani v roce

2002 obdržela nárok na příspěvek ze strukturálních fondů a 
Kohezního fondu ve výši 2 327,5 mil. eura22, z toho na 
strukturální fondy podle NRP ČR (NRP ČR, str. 217-221) bylo 
vyčleněno 1 491,2 mil. eura, a na Iniciativy Společenství 
Interreg a Equal 89,3 mil eura.

3.1.4 Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Program vymezuje Priority a Opatřeni v sektoru rozvoje 

lidských zdrojů pro realizaci pomoci v rámci Cíle 1. 
Operační program rozvoj lidských zdrojů (dál jen OP RLZ ČR) 
vymezuje pět prioritních os, z kterých vychází dvanáct 
opatření, jedná se o následující:
■ Priorita 1, která je zaměřena na rozvoj a podporu aktivní 

politiky zaměstnanosti a modernizaci veřejných služeb 
zaměstnanosti.

■ Priorita 2 je zaměřena do třech oblastí - podpory 
zaměstnanosti ohrožených skupin, sociální integrace a 
podpory rovných příležitostí - zde jsou klíčová dvě 
Opatření na intervenční oblast sociální integrace.

■ Priorita 3 zahrnuje rozvoj a modernizaci celoživotního 
vzdělávání.

■ Priorita 4 se orientuje na podporu a rozvoj adaptability 
a podnikání.

■ Priorita 5 jsou Opatření na technickou pomoc.
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3.1.5 Společný regionální operační program České republiky 
na léta 2004-2006

Regionálně zaměřený program je zaměřen na podporu Regionů 
soudržnosti (NUTS II) v rámci Cile 1. Společný regionální 
operační program České republiky na léta 2004-2006 (dále jen 
SROP ČR) není monofondový a je financován prostředky z ERDF 
a ESF. V rámci podpory z prostředků ESF jsou financována 
dvě Opatření v třetí prioritní ose zaměřené na rozvoj 
místních zdrojů. Konkrétně se jedná o:
■ Opatření 3.2, které podporuje sociální integraci

v regionech a které se „zaměřuje na podporu širokého 
spektra aktivit v oblasti sociální integrace na místní či 
regionální úrovni" (Zdroj: Společný regionální operační 
program České republiky na léta 2004-2006, str. 99).

■ Opatření 3.3, které posiluje kapacitu místních a 
regionálních orgánů při plánování a realizaci programů a 
je „zaměřeno na vzdělávání všech skupin aktérů na místní 
a regionální úrovni, zapojených jak do přípravy a 
následné realizace programu, tak i do přípravy a následné 
realizace projektů" (Zdroj: Společný regionální operační 
program České republiky na léta 2004-2006, str. 101).

3.1.6 Jednotný programový dokument pro Cil 3 regionu NUTS II 
hlavní město Praha

Region NUTS II hlavního města Prahy, jak jsem již uvedl, 
je jako jediný zahrnut do podpory z Cíle 3 a je plně 
financován z prostředků ESF. V rámci programovacího procesu 
byl vytvořen Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu 
NUTS 2 hlavní město Praha (dále jen JPD 3 ČR), kde bylo 
schváleno pět priorit, v nichž je dále specifikováno osm 
opatření, jedná se o:
■ Priorita 1, která podporuje aktivní politiku 

zaměstnanosti, rozšířením a zvýšením její adresnosti.
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■ Priorita 2, která financuje Opatření na sociální
integraci a rovné příležitosti.

■ Priorita 3, která rozvíjí celoživotní učení.
■ Priorita 4, která napomáhá adaptabilitě a podnikání.
■ Priorita 5, což jsou Opatření na technickou pomoc.

3.1.7 Iniciativa Společenství Equal
Kromě hlavního směru ESF, ze kterého jsou podporovány 

národní programy, jsou prostředky ESF v České republice také 
využívány na Iniciativu Společenství Equal (dále jen Equal 
ČR). Cílem této iniciativy je podpora nových prostředků 
v boji se všemi typy diskriminace a nerovností na trhu práce 
a to prostřednictvím realizace mezinárodních partnerských 
projektů. Priority vycházejí z tematických okruhů vymezených 
Evropskou komisí. V případě České republiky nebylo využito 
možnosti zaměření se na nejvíce problémová témata a 
podporují se všechna ve smyslu Sdělením komise č. 853/2000. 
Jedná se o Témata (Opatření) podle uvedeného Sdělení23:
■ Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby 

obtížně integrovatelné - Téma A
■ Překonávání rasismu a xenofobie na trhu práce - Téma B
■ Zlepšování podmínek a nástrojů pro rozvoj podnikání osob 

ze znevýhodněných skupin - Téma C
■ Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména 

komunitních služeb se zaměřením na zvyšování kvality 
pracovních míst - Téma D

■ Podpora celoživotního učení a postupů umožňujících 
zaměstnání osob ze znevýhodněných a diskriminovaných 
skupin na trhu práce - Téma E

■ Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na 
strukturální změny a na využívání informačních a dalších 
nových technologií - Téma F
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■ Slaďování rodinného a profesního života a reintegrace 
mužů a žen do trhu práce, rozvoj flexibilnějších a 
účinnějších forem organizace práce a podpůrných služeb - 
Téma G

« Snižování rozdílů v uplatňování žen a mužů na trhu práce
- Téma H

« Pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce - Téma I 
Dále je financována samostatná priorita zaměřená na 

technickou asistenci Programu Iniciativy Společenství EQUAL.

3.1.8 Finanční alokace ESF v programových dokumentech
Celkově Česká republika alokovala na programovací a 

rozpočtové období 2004-2006 z částky přidělené ze 
Strukturálních fondů na ESF bez prostředků na technickou 
pomoc - 436,27 mil. eura. Rozlišení uvedené částky podle 
programových dokumentů bez technické asistence uvádí Tabulka 
č . 4 .

Programový
dokument

Finanční alokace
v euru v %

OP RLZ ČR 303 602 908 69, 6
SROP ČR 47 277 520 10, 8
JPD 3 ČR 55 853 696 12, 8
Equal ČR 29 532 854 6, 8
Celkem 436 266 978 100

300 350

graf v mil, eura
Tabulka č. 4. Finanční alokace v České republice na ESF bez technické 
asistence, detailní rozlišení.
Zdroj: Vlastní propočty s využitím Tabulek č. 5, 6, 7 a 8.

Výše uvedenou celkovou alokaci uvádím i rozlišenou podle 
programových dokumentů. Tabulka č. 5 uvádí alokaci na OP RLZ 
ČR, Tabulka č. 6 na SROP ČR, Tabulka č . 7 na JPD 3 a Tabulka 
č. 9 na Equal ČR.
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Priorita Opatření Finanční alokace
(číslo) (číslo) v euru v %

1 1.1 85 819 020 28,3 26,9
1.2 16 782 821 5,5 5,3
2 .1 31 954 387 10, 5 10,0

2 2.2 7 608 187 2,5 2,4
2.3 3 188 194 1,1 1,0
3.1 54 778 951 18,0 17,2

3 3.2 18 259 649 6, 0 5,7
3.3 34 693 334 11,4 10, 9
4 .1 29 215 440 9, 6 9,24 4.2 21 302 925 7,0 6,7

Priority celkem 303 602 908 100 -
Technická pomoc 15 216 375 - 4,8
Celkem 318 819 283 - 100 graf v mil, eura
Tabulka č. 5. Finanční alokace ESF na OP RLZ CR, detailní rozlišení. 
Zdroj: OP RLZ ČR, programový dodatek str. 82 a vlastní propočty.

Priorita Opatření Finanční alokace
(číslo) (číslo) v euru v % 3.2

3.2 37 142 668 78, 6 3.3
O 3.3 10 134 852 21,4 10 20 30 40

Celkem 47 277 520 100 g r a f  v mil. e u r a

Tabulka č. 6. Finanční alokace ESF na SROP ČR, detailní rozlišení. 
Zdroj: SROP ČR - programový dodatek str. 99 a vlastní propočty.

Priorita Opatření Finanční alokace
(číslo) (číslo) v euru v %

1 1.1 9 406 938 16, 8 16,0
2 .1 11 758 672 21, 1 20,0

2 2.2 1 763 801 3,2 3,0
2 . 3 587 933 1,1 1,0
3.1 8 525 038 15,3 14,5

■J 3.2 8 525 038 15, 3 14,5
4 .1 6 114 511 10, 9 10,4

4 4.2 6 114 511 10, 9 10,4
4.3 3 057 254 5,5 5,2

Priority celkem 55 853 696 100 -
Technická pomoc 2 939 667 - 5,0
Celkem 58 793 363 - 100 graf v mil. eura
Tabulka č. 7. Finanční alokace ESF na JPD 3 CR, 
Zdroj: JPD 3 ČR, programový dodatek str. 75 a vl

detailní rozlišení, 
astní propočty.
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Priorita Opatřeni Finančni alokace 1i 4------- i------- :-----
1.1 ............... waaiMMMMm..... »

1 . 1 5 461 553 18, 5 17, 0 1.2 a
1 1.2 316 614 1,1 1,0 1.3 mmmmm

1.3 1 517 098 5,1 4,7 1.4 i
1 A n ^ n ^ -U ̂ J 2.1 i
2.1 4 247 876 14,4 13, 2 2.2 >

2 2.2 246 254 0,8 0, 8
2.3

2.4

........................|■
2.3 4 247 876 14,4 13, 2

w

2.4 246 254 0, 8 0,8
g______

I
3.1 4 247 877 14,4 13,2

3.2

p

3 3.2 246 254 0, 8 0,8 ®______ ...
3.3 3 641 037 12, 3 11,3

* _______3.4 211 075 0,7 0,7 3.4

1 517 098 5,1 4,7 4 14 .1
4 4.2 87 948 0,3 0,3 4.2

1

4.3 1 517 098 5,1 4,7 4 3 * Bflf
4 . 4 87 948 0,3 0,3 4.4 i

5 5.1 1 517 098 5,1 4,7 5.1

5.2 87 948 0,3 0,3 5.2

Priority c:elkem 29 532 854 100 - 0 2 4 6
Technická pomoc 2 568 075 - 8,0

ICelkeni 32 100 929 - 100 graf v mil. eura|
Tabulka č. 8. Finanční alokace na Equal ČR, detailní rozlišení. 
Zdroj: Equal ČR, programový dodatek str. 28 a vlastní propočty.

3.1.9 Navržené čerpáni ESF na aktivity sociálního 
začleňování

Výběr Opatření vychází z kategorizace pomoci Evropskou 
komisí, kdy oblast zásahu sociálního začleňování je označena 
kódovým znakem 22. Zde je nutno podotknout, že aktivity 
sociálního začleňování se mohou prolínat i do ostatních 
opatření, jako např. politika na trhu práce (intervenční 
oblast 21) nebo pozitivní činnosti na trhu práce zaměřené na 
ženy (intervenční oblast 25). Svoji práci jsem zaměřil pouze 
na Opatřeni v intervenční oblasti 22.

Cíl 1 - OP RLZ ČR - V tomto sektorovém programovém 
dokumentu je klíčová Priorita 2, která je obecně zaměřena na 
sociální integraci a na posílení rovných příležitostí na 
trhu práce. Priorita obsahuje tři Opatření, ovšem

-  30 -



v intervenční oblasti sociálni integrace působí pouze dvě 
Opatření, jedná se o:
■ Opatření 2.1, které je zaměřeno na široké spektrum 

aktivit k sociální integraci osob ohrožených sociální 
exkluzí. Opatření se dělí na podporu v oblasti 
zaměstnanosti a na podporu v oblasti sociálních služeb. 
První oblast je zaměřena na řešení dlouhodobé 
nezaměstnanosti. Druhá je rozdělena na okruh podpory a 
rozvoje systémových aktivit a na okruh podpory pro 
vyjmenované specifické cílové skupiny.

■ Opatření 2.3, je zvláštním nástrojem, tzv. Globálním 
grantem, který je určen na posílení kapacit poskytovatelů 
sociálních služeb, z řad nestátních neziskových 
organizací (dále jen NNO). Významnou složkou je zde i 
proces navazování partnerství s orgány místní veřejné 
správy - obcemi.
V rámci OP RLZ ČR jsou i další Opatření potencionálně 

vhodná na projekty mající dopad na sociální integraci, i 
když nejsou v této intervenční oblasti. Jedná se především o 
Opatření 1.1, které podporuje aktivní politiku 
zaměstnanosti, Opatření 2.2 posilující rovné příležitosti a 
Opatření 3.3 rozvíjející celoživotní vzdělávání.

Cil 1 - SROP ČR - V Regionálně zaměřeném programu ESF 
financuje pouze dvě Opatření v třetí prioritní ose, která je 
zaměřena na rozvoj lidských zdrojů v regionech. Na 
intervenční oblast sociální integrace je zaměřeno Opatření 
3.2, které podporuje široké spektrum sociální integrace 
v obcích. Opatření pomáhá poskytovatelům služeb realizovat 
projekty pro definované cílové skupiny, na rozvoj občanské 
společnosti, podporu vytváření komunitních plánů apod. 
Projekty by měly být oproti sektorovému programu OP RLZ 
zaměřeny na místní a regionální činnosti a podmínky.
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Významnou možností mezi ostatními Opatřeními financovanými 
již z prostředků ERDF je Opatření 3.1. Opatření je zaměřeno 
na investiční podporu rozvoje infrastruktury pro rozvoj 
lidských zdrojů na místní a regionální úrovni. Okruhy 
podpory pro investiční projekty jsou definované v oblastech 
aktivní politiky zaměstnanosti, celoživotního učení a 
sociální integrace.

Cil 3 - JPD 3 ČR - V rámci podpory pro území hlavního 
města Prahy, které jako jediné spadá do podpory z tohoto 
Cíle, jsou vzhledem k intervenční oblasti sociální integrace 
dvě Opatření. Jedná se o:
■ Opatření 2.1 - které je obecně zaměřeno na integraci 

specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální 
exkluzí na tomto území. Hlavními činnostmi jsou např. 
přímé služby pro cílové skupiny, komplexní služby pro 
mladé lidi opouštějící ústavní zařízení, podpora rozvoje 
organizací a programy profesního rozvoje pracovníků 
působících v sociálních službách.

■ Opatření 2.3 - které je komplementárním Opatřením k 
obdobnému v rámci OP RLZ ČR, ale pro území hlavního města 
Prahy. I zde je podporován rozvoj a posilování kapacit 
poskytovatelů sociálních služeb z řad NNO a posilování a 
navazování místních partnerství.
Významnými Opatřeními, ovšem v jiných intervenčních 

oblastech, jsou Opatření 1.1, Opatření 2.2 a Opatření 3.2. 
Opatření 1.1 a Opatření 2.2, obdobně jako v sektorovém 
programu OP RLZ ČR, jsou zaměřená na podporu a rozvoj 
aktivní politiky zaměstnanosti, respektive na sladění 
rodinného a pracovního života. Opatření 3.2 je zaměřené na 
rozvoj dalšího vzdělávání na území hlavního města Prahy.
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Celé územi České republiky - Equal ČR, které je svým 
pojetím odlišné od předchozích programových dokumentů. Jak 
jsem již uvedl, Česká republika nevyužila možnosti redukce 
témat a navrhuje podporovat všechna ve smyslu příslušného 
Sdělení Evropské komise. Každé Téma se současně dělí na dvě 
Opatření a to vždy na podporu regionů pod Cílem 1 a pod 
Cílem 3. Důvodem je odlišná výše spolufinancování 
z prostředků ESF. Konkrétní Témata poté jsou:
■ Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby 

obtížně integrovatelné - Téma A. Opatření je zaměřeno na 
vývoj a prosazování nových nástrojů vzhledem ke snazšímu 
přístupu (návratu) na trh práce pro specifikované cílové 
skupiny.

■ Překonávání rasismu a xenofobie na trhu práce - Téma B. 
Opatření napomáhá předcházet uvedeným jevům a to 
především s ohledem na romskou menšinu.

■ Zlepšování podmínek a nástrojů pro rozvoj podnikání osob 
ze znevýhodněných skupin - Téma C. Opatření je zaměřeno 
na podporu podnikání osob ze znevýhodněných skupin.

■ Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména 
komunitních služeb se zaměřením na zvyšování kvality 
pracovních míst - Téma D.

■ Podpora celoživotního učení a postupů umožňujících 
zaměstnání osob ze znevýhodněných a diskriminovaných 
skupin na trhu práce - Téma E. Opatření je zaměřeno na 
zlepšení vzdělávacích příležitostí znevýhodněných skupin 
prostřednictvím vývoje nových přístupů a postupů.

• Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na
strukturální změny a na využívání informačních a dalších 
nových technologií - Téma F. Opatření rozvíjí flexibilní 
formy práce a zvyšováni informační gramotnosti.

■ Slaďování rodinného a profesního života a reintegrace 
mužů a žen do trhu práce, rozvoj flexibilnějších a
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účinnějších forem organizace práce a podpůrných služeb - 
Téma G.

■ Snižováni rozdilů v uplatňováni žen a mužů na trhu práce
- Téma H. Opatřeni by mělo prakticky odstraňovat vžité 
stereotypy ve společnosti, a to předevšim z genderového 
hlediska.
Pomoc žadatelům o azyl v přistupu na trh práce - Téma I. 
Dále je financována samostatná priorita zaměřená na 

technickou asistenci Programu Iniciativy Společenství EQUAL.

Shrnuti: Česká republika vzhledem k podpoře ze 
strukturálních fondů spadá pod všechny Cile strukturální 
politiky. Podpora z ESF v intervenční oblasti sociální 
integrace je realizována prostřednictvím pěti Opatřeni ve 
třech programových dokumentech. Pod Cilem 1, který je 
realizován na celém územi ČR bez hlavního města Prahy, je 
pro ně relevantní Opatření 2.1 a 2.3 v OP RLZ ČR a Opatřeni
3.2 v SROP ČR. Pod Cílem 3, který pokrývá území hlavního 
města Prahy, je vhodné Opatření 2.1 a 2.3 v JPD 3 ČR. Další 
možná podpora z ESF je možná v rámci Iniciativy Equal.
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3.2 Slovenská republika

3.2.1 Vymezení NUTS a přiřazení k Cílům strukturální 
politiky

Vymezení regionů NUTS na Slovensku bylo schválené vládou 
SR v roce 200224. Podkladem pro toto vymezení byl původně 
schválený číselník z roku 199825. Začlenění jednotlivých 
krajů do celků NUTS ukazuje Tabulka č. 9.

Jednotka Počet Územní celek
NUTS I 1 Slovensko
NUTS II 4 Sdružení krajů
NUTS III 8 Kraje Slovenska
NUTS IV 79 okresy Slovenska
NUTS V 2883 obce Slovenska
Tabulka č. 9. Územní rozdělení Slovenska na NUTS I-V. 
Zdroj: Usnesení Vlády Slovenské republiky č. 157/2002.

Obdobně jako v případě České republiky se rozdělení 
k nejdůležitější kategorii - NUTS II - neobešlo bez 
komplikací. Důvodem bylo nesplnění velikostního kritéria pro 
NUTS II u nově vzniklých osmi krajů územně-správní reformou 
z roku 200126. Slovensko muselo obdobně vytvořit, respektive 
administrativně sdružit takto ustavené kraje do nového 
uskupení tzv. „Sdružení krajů". Jednotky již splňují 
velikostní požadavky na region NUTS II, a mohly být proto po 
výpočtu HDP v PKS za jednotlivé regiony přiřazeny pod 
jednotlivé Cíle. Provedené sdružení má obdobně jako 
v případě České republiky i své negativní důsledky do 
implementační a realizační části, viz. kapitola č. 4 . Mapy 
regionů NUTS II a III jsou obsahem přílohy č. 1 
Slovenská republika, respektive výše popsané čtyři NUTS II, 
nejsou rovnocenné z hlediska výpočtu regionálního HDP v PKS. 
Obdobně jako v případě České republiky je region slovenského 
hlavního města (Bratislavský kraj) nad průměrem 75 % 
Společenství. Z tohoto důvodu tento region nespadá pod

-  35 -



prioritní první Cíl, nýbrž pod Cíl 2 a 3. Zbylé tři regiony 
NUTS II - Sdruženi krajů jsou již podporovány v rámci 
prioritního Cile 1. Mapa č. 2 uvedenou skutečnost 
přibližuj e .

Mapa č. 2. Územní rozdělení Slovenska k Cílům v období 2000-2006.
Zdroj: Národny rozvojový plán, str. 8.

3.2.2 Programové dokumenty k čerpáni strukturálních fondů na 
Slovensku

Slovenská republika byla z důvodů přiřazení ke všem Cílům 
nucena využít obou způsobů programování a přípravy 
dokumentů. Tj. pro sektorové programy v rámci Sdružení krajů 
spadajících pod Cíl 1 vícestupňový systém a pro Bratislavský 
region spadající pod Cíl 2 a 3 zjednodušený systém.
Pro regiony pod Cílem 1 byl vytvořen Národní rozvojový plán 
(dále jen NRP SR), který byl schválen Vládou SR v roce 
200327. NRP SR vymezuje základní prioritní osy, které jsou 
naplňované těmito sektorovými operačními programy:
■ Průmysl a služby,
■ Lidské zdroje,
■ Zemědělství a rozvoj venkova,
■ Infrastruktura.

Pro Bratislavský region byly vypracované samostatné 
Jednotné programové dokumenty NUTS II pro Cíl 2 a 3.
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Slovensko využívá i dvě ze čtyř Iniciativ Společenství - 
Equal a Interreg, i zde byly zpracovány příslušné programové 
dokumenty.

Samostatnou podporou je i na Slovensku Kohezní fond pro 
rozsáhlé investiční projekty v oblasti dopravní 
infrastruktury a životního prostředí.

Schématicky výše uvedené programové dokumenty, přiřazené 
k Cílům a fondům a rozšířené o Kohezní fond, ukazuje Tabulka
č. 10.

ESF ERDF EAGGF Kohezní fond

Cí
l 1 SOP Lidské 

zdroj e

OP Základní 
infrastruktura

SOP 
Zemědělství 
a rozvoj 
venkova

OP Průmysl a 
služby

Ci
l 2 ----- JPD NUTS II 

Bratislava Cíl 2
----

Cí
l 3 JPD NUTS II 

Bratislava Cíl 3
---- ----

In
ic

ia
ti

vy
Sp

ol
eč

en
st

ví

Equal Interreg ----

In
fr

as
tr

uk
tu

ra
 

a 
ži

vo
tn

í 
pr

os
tř

ed
í

Strategie pro 
Kohezní fond

Tabulka č. 10. Programové dokumenty Slovenska přiřazené k Cílům a 
fondům.
Zdroj: NRP SR, vlastní schéma.

Vzhledem k obecnému čerpání ESF na Slovensku jsou 
relevantní následující programové dokumenty:
■ Sektorový operační program Lidské zdroje,
■ Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava Cíl 3,
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Iniciativa Společenství Equal.

3.2.3 Rozpočtový plán příspěvku ze strukturálních fondů
Slovenská republika na základě závěrů summitu v Kodani 

v roce 2002 obdržela nárok na příspěvek ze Strukturálních 
fondů a Kohezního fondu ve výši 1 560 mil eura, z čehož na 
Strukturální fondy bylo vyčleněno podle NRP SR (str. 192- 
194) 1 050,3 mil. eura. Z této částky je pro Cíl 1 alokováno 
920, 9 mil. eura28.

3.2.4 Sektorový operační program Lidské zdroje
Hlavním programovým dokumentem pro čerpání finančních 

prostředků z ESF pro tři Sdružené kraje - regiony NUTS II 
spadající pod Cíl 1 - je Sektorový operačný program Eudské 
zdroje (česky: Sektorový operační program Lidské zdroje - 
dále jen SOP LZ SR). Uvedený program má tři hlavní priority, 
a sice:
■ Priorita 1, která je zaměřena na rozvoj aktivní politiky 

na trhu práce a měla by vést k „posilnění aktivní 
politiky trhu práce za účelem boje proti nezaměstnanosti 
a prevenci dlouhodobé nezaměstnanosti a to včetně její 
prevence, ulehčení integrace mladých lidí na trh práce a 
reintegraci dlouhodobě nezaměstnaných a ostatních 
znevýhodněných skupin na trh práce prostřednictvím 
zvýšení jejich zaměstnatelnosti" (Zdroj: Sektorový 
operačný program Ludské zdroje, str. 23). Priorita 1 se 
děli na tři Opatření.

■ Priorita 2, která v globálním pohledu posiluje činnosti 
řešící sociální inkluzi a rovnost příležitostí na trhu 
práce. Priorita je zaměřená na podporu „příležitostí na 
trhu práce, principů rovností příležitosti, zaměstnanosti 
potencionálně vyloučených skupin a jednotlivců + ... + a 
na sladění profesionálního a rodinného života" (Zdroj:

-  38 -



Sektorový operačný program Ludské zdroje, str. 28-29). 
Priorita 2 se děli na dvě Opatření.

■ Priorita 3, která rozvíjí zvyšování kvalifikace a 
adaptability zaměstnanců a osob vstupujících na trh 
práce. Priorita by měla zajišťovat, aby „pracovní síla 
disponovala schopnostmi, které jsou vyžadovány na trhu 
práce" (Zdroj: Sektorový operačný program Ludské zdroje, 
str. 31). Priorita 3 se dělí na tři Opatření.

3.2.5 Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cíl 3
Pro celý bratislavský region vznikl v souladu s principy 

zjednodušeného systému programováni Jednotný programový 
dokument NUTS II - Bratislava Ciel 3 (česky: Jednotný 
programový dokument NUTS II Bratislava Cíl 3 - dále jen JPD 
3 SR). Dokument vytváří dvě hlavní priority:
« Priorita 1 rozvíjí aktivní politiku na trhu práce a 

sociální integraci a je zaměřena na „zlepšení 
efektivnosti aktivní politiky trhu práce se zvláštním 
důrazem na znevýhodněné uchazeče o zaměstnání a osoby 
ohrožené sociální exkluzí s cílem pomoci jejich začlenění 
na trh práce" (Zdroj: Jednotný programový dokument NUTS 
II - Bratislava Ciel 3, str. 39). Priorita 1 se děli na 2 
opatření.

■ Priorita 2, rozvoj celoživotního vzdělávání a podpora 
výzkumu a vývoje; tato priorita je zaměřena na „zlepšení 
konkurenceschopnosti, přizpůsobivosti a kvality 
zaměstnání v Bratislavském kraji prostřednictvím rozvoje 
lidských zdrojů" (Zdroj: Jednotný programový dokument 
NUTS II - Bratislava Ciel 3, str. 43). Priorita 2 se dělí 
na dvě opatření.
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3.2.6 Iniciativa Společenství Equal
Pro odstraňování všech forem diskriminace i Slovensko 
využívá Iniciativu Společenství Equal (dále jen Equal SR). 
Priority vycházejí z tematických okruhů vymezených Sdělením 
komise č. 853/2000 a Nařízením Rady ES 1260/1999. V případě 
Slovenska byly podle programového dokumentu upřednostněné 
problémové okruhy. Jedná se o následující problematiky - 
témata:
■ Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby 

obtížně integrovatelné - Téma A,
■ Překonávání rasismu a xenofobie na trhu práce - Téma B,
• Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména 

komunitních služeb se zaměřením na zvyšování kvality 
pracovních míst - Téma D,

■ Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na 
strukturální změny a na využívání informačních a dalších 
nových technologií - Téma F,

■ Snižování rozdílů v uplatňování žen a mužů na trhu práce
- Téma H,

■ Pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce - Téma I.

3.2.7 Finanční alokace ESF v programových dokumentech
Slovensko alokovalo na programovací a rozpočtové období 

2004-2006 z celkové přidělené částky na ESF bez technické 
pomoci 339,80 mil. eura. Rozlišení této částky podle 
programových dokumentů uvádí Tabulka č. 11.

Programový
dokument

Finanční alokace
v euru v %

SOP RLZ SR 275 946 495 81,2
JPD 3 SR 43 367 428 12, 8
Equal SR 20 485 043 6,0
Celkem 339 798 966 100

0 50 100 150 200 250 300

graf v mil, eura
Tabulka č. 11. Finanční alokace na Slovensku na ESF bez technické 
asistence, detailní rozlišení.
Zdroj: Vlastní propočty s využitím Tabulek č. 12, 13 a 14.
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Výše uvedenou celkovou alokaci uvádim i v konkrétních 
finančních plánech. Tabulka č. 12 uvádí alokaci na SOP LZ 
SR, Tabulka č. 14 na JPD 3 SR a Tabulka č. 15 na Equal SR.

Priorita
(číslo)

Opatření
(číslo)

Finanční alokace
v euru v %

1
1.1 63 136 557 22, 9 22, 2
1.2 77 265 019 28, 0 27, 2
1.3 45 034 468 16, 3 15, 8

2 2 .1 13 686 946 5,0 4,8
2.2 10 596 346 3,8 3,7

3
3.1 21 854 963 7,9 7,7
3.2 33 113 579 12, 0 11, 6
3.3 11 258 617 4,1 4,0

Priority celkem 275 946 495 100 -
Technická pomoc 8 534 428 - 3,0
Celkem 284 480 923 - 100 graf v mil. eura
Tabulka č. 12. Finanční alokace na SOP LZ SR, detailni rozlišení. 
Zdroj: SOP RLZ SR, dodatek programu str. 128 a vlastní propočty.

Priorita
(číslo)

Opatření
(číslo)

Finanční alokace
v euru v %

1 1.1 13 010 228 C
O o o 29, 0

1.2 8 673 486 20,0 19, 3
2 2.1 16 262 785 37, 5 36, 2

2.2 5 420 929 12, 5 12, 1
Priority celkem 43 367 428 100 -
Technická pomoc 1 572 326 - 3,5
Celkem 44 939 754 - 100 graf v mil, eura
Tabulka č. 13. Finanční alokace na JPD 3 SR, detailní rozlišení. 
Zdroj: JPD 3 SR, dodatek programu, str. 66 a vlastní propočty.

Priorita Opatření Finanční alokace
(číslo) (číslo) v euru v %

i 1.1 4 453 270 21, 7 20, 0
1.2 2 894 625 14,1 13, 0

2 2 .1 5 121 261 25, 0 23, 0
3 3.1 4 675 933 22, 8 21,0
4 4 .1 2 671 963 13,0 12, 0
5 5.1 667 991 3,3 3,0

Priority celkem 20 485 043 100 -
Technická pomoc 1 781 308 - 8,0
Celkem 22 266 351 - 100 graf v mil. eura
Tabulka č. 14. Finanční alokace na Equal SR, detailní rozlišení.
Zdroj: Programový dokument iniciativy Společenství Equal SR, programový 
dodatek str. 45 a vlastní propočty.
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3.2.8 Navržené čerpáni ESF na aktivity sociálního 
začleňování

Výběr Opatření na aktivity sociálního začleňování vychází 
ze zdůvodnění v kapitole 3.1.9 v části věnované České 
republice.

Cíl 1 - SOP RLZ SR - v tomto klíčovém dokumentu se jedná 
především o Opatření 2.1. Zde je navržena podle programového 
dodatku jak systémová podpora, tak i podpora práce 
s jednotlivci. V prvém případě (systémová podpora) se jedná 
např. o přípravu a vytvoření studií, podporu vytváření 
partnerství na místní a regionální úrovni, podpora rozvoje 
marketingových plánů komunit, aktivity v oblasti sociální 
ekonomiky apod. V druhém případě (práce s jednotlivci) jde 
např. o poskytováni sociálních služeb nebo o přímou podporu, 
tzv. doprovodná opatření, jako např. proplácení dopravy, 
stravného, náklady na péči o závislou osobu apod. V obou 
typech aktivit bude využito Fondu sociálneho rozvoja (dále 
jen FSV), který je zřízen Ministerstvem práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR29. FSV byl založen k „podpoře řešení 
problematiky sociálního začleňování30 a zároveň i na rozvoj 
komunit v zaostávajících oblastech" (Zdroj: Sektorový 
operačný program Ludské zdroje, str. 60). Fond bude v roli 
jediného konečného příjemce pro Opatření 2.1, konečnými 
uživateli jsou poté např. kraje, obce a nestátní neziskové 
organizace.
Výše uvedené opatření je jediné pod kódovým označením 22 - 
sociální integrace v tomto programovém dokumentu. Dalšími 
významnými možnostmi pro financování aktivit vzhledem 
k řešení problematiky sociální exkluze jsou následující 
Opatření v SOP LZ SR:
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■ Opatření 1.1 - zde se jedná o systémové projekty
směřující k modernizaci a ke zvýšení rozsahu a kvalit 
služeb zaměstnanosti. V druhé části tohoto Opatření budou 
realizovány činnosti s cílem rozvoje a realizace programů 
pro uchazeče o zaměstnání.

■ Opatření 1.2 - jedná se o podporu tvorby pracovních míst
pro definované ohrožené skupiny podle §8 Zákona o
službách v zaměstnanosti31.

■ Opatření 1.3 - kde jde o rozvoj vzdělávání a přípravy 
uchazečů o zaměstnání s cílem zlepšení jejich možností na 
trhu práce.

■ Opatření 2.2 - které je určeno na podporu rovnosti
příležitostí a to včetně např. žen z etnických menšin,
osamělých rodičů apod.

■ Opatření 3.1 - kdy je možno financovat odbornou přípravu 
a vzděláváni žáků ze znevýhodněného prostředí s důrazem 
na romskou menšinu.

■ Opatření 3.2 - zde je vytvářena systémová podpora při 
vytváření vzdělávacích programů pro osoby s nízkou 
kvalifikací v rámci celoživotního vzdělávání.

« Opatření 3.3 - v rámci tohoto opatření bude podporován 
mimo jiné i rozvoj poradenství o povolání a systémové 
aktivity pro sběr potřebných informací ve vztahu k trhu 
práce.

Cil 3 - JPD 3 SR - v bratislavském regionu je klíčové 
Opatření 1.1, které je směřované na rozvoj aktivní politiky 
trhu práce a na sociální integraci. Cílem opatření je 
„zlepšit zaměstnatelnost znevýhodněných osob prostřednictvím 
zásahů aktivní politiky trhu práce založených na 
individuálním přístupu" (Zdroj: Jednotný programový dokument 
NUTS II - Bratislava Ciel 3, programový dodatek, str. 12). 
Cíl je naplňován „s důrazem na účinnou podporu sociální
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integrace rizikových skupin, podporu zlepšením struktury 
trhu práce a zejména modernizací a zvýšením kvality 
veřejných služeb" (Zdroj: Jednotný programový dokument NUTS 
II - Bratislava Ciel 3, programový dodatek, str. 11).

Cílovými skupinami jsou poté zejména dlouhodobě 
nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací a absolventi škol, 
starší osoby, zdravotně postižení, příslušníci etnických 
menšin, osoby patřící do vícepočetných rodin, osoby ohrožené 
rizikem sociální exkluze (např. po výkonu trestu, migranti, 
osoby bez přístřeší, závislé na návykových látkách, 
příslušníci romské menšiny a další osoby těžko umístitelné 
na trhu práce).

Navrhovanými aktivitami pro cílové skupiny jsou např. 
poradensko-motivační kurzy, školení, rekvalifikace, podpora 
tvorby pracovních míst pro znevýhodněné skupiny, podpora 
zaměstnavatelů při zaměstnávání zdravotně postižených, 
projekty zaměřené na zamezení sociálního vyloučení, podpora 
návratu osob sociálně vyloučených do pracovního procesu, 
vytváření programů místních partnerství a aktivit zaměřených 
na rozvoj komunit, podpora činností pracovních asistentů 
apod.

Dalšími významnými Opatřeními s dopadem i na sociální 
začleňování znevýhodněných skupin jsou opatření:
■ Opatření 1.2 - kdy v rámci tohoto opatření bude možné

podporovat zkvalitňování služeb poskytovaných institucemi 
služeb zaměstnanosti a to i soukromých nestátních služeb.

• Opatření 2.1, které je vhodné k podpoře projektů
k dalšímu vzdělávání a to i u zaměstnanců, kteří jsou 
ohroženi rizikem ztráty zaměstnání nebo mají nízkou 
úroveň kvalifikace a zručnosti.

Celé územi Slovenska, Equal SR - Významnými jsou zde Témata, 
Opatření 1.2, 2.1 a 5.1. Podle dodatku Equal SR se jedná o:
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■ Opatřeni 1.2, které je zaměřeno např. na podporu programů 
zaměřených na práci se zaměstnavateli směrem k přijímání 
romských uchazečů, hledání specifických forem a oblastí 
vhodných pro uplatnění Romů, podpora vzdělávacích 
programů pro menšiny, programů pro odstraňování předsudků 
a stereotypů vůči menšinám, podpora partnerství mezi 
veřejnou správou a místními aktéry apod.

■ Opatření 2.1 je vhodné k podpoře projektů vedoucích
k rozvoji komunitního a regionálního plánování služeb, 
komunitních center, podpoře transformace služeb 
v zařízeních, přípravě a realizaci vzdělávacích aktivit 
(včetně např. supervizorů a inspektorů), motivačních a 
resocializačních programů pro dlouhodobě nezaměstnané, 
podpoře oblasti sociální ekonomiky.

■ Opatření 5.1, kdy v rámci tohoto opatření, které je 
zaměřeno na žadatele o azyl, jsou podporovány vzdělávací 
aktivity pro sociální integraci žadatelů, zvyšování 
vědomostí pracovníků v práci s touto cílovou skupinou, 
shromaždování informací, činnosti pro uznávání 
kvalifikace azylantů, rekvalifikace azylantů, jazykové 
kurzy pro azylanty apod.

Shrnutí: Slovensko vzhledem k podpoře ze strukturálních 
fondů spadá pod všechny Cíle. Podpora z ESF v intervenční 
oblasti sociální integrace je realizována prostřednictvím 
dvou Opatření ve dvou programových dokumentech. Pod Cílem 1, 
který je na celém území Slovenska bez hlavního města 
Bratislavy, je relevantním Opatření 2.1 v SOP RLZ SR. Pod 
Cílem 3, který je realizován na území hlavního města 
Bratislavy, je vhodné Opatření 1.1 v JPD 3 SR. Další možná 
podpora z ESF je možná v rámci Iniciativy Equal.
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3.3 Maďarská republika

3.3.1 Vymezeni NUTS a přiřazeni k Cilům strukťurálni 
politiky

Vymezení regionů NUTS v Maďarsku bylo schválené v roce 
2002. Začlenění jednotlivých krajů do celků NUTS, kategorie 
I-V, ukazuje Tabulka č. 15.
Jednotka Počet Územní celek
NUTS I 1 Maďarsko
NUTS II 7 Statistické regiony - Tervezési-statisztikai régiók
NUTS III 20 Kraje - Megyek
NUTS IV 150 Statistické subregiony
NUTS V 3134 Obce
Tabulka č. 15. Územní rozdělení Maďarska na NUTS I-V.
Zdroj: Kálmán, J. Possible Structural Funds Absorption Problems, str.44.

Maďarsko v tomto zásadním rozhodnutí provedlo začlenění 
třetího nejbohatšího regionu nově vstupujících států - území 
hlavního města Budapešti do okolního regionu Kozep- 
Magyarorszag (Centrální a střední Maďarsko). Touto úpravou 
výkon těchto regionů měřený v HDP v PKS klesl pod 75 % 
průměru Společenství. Celé území Maďarska tudíž spadá 
výhradně pod Cíl 1. V Maďarsku se takto značně zjednodušila 
příprava programových dokumentů, implementační struktura, 
ale i např. příprava národních projektů. Současně jsou zde 
širší možnosti financování aktivit projektů pod prioritním 
Cílem 1. V případě Maďarska byla podle Ladose (Lados, str.
3) vytvořena struktura, kdy jednotky NUTS II a malé 
subregiony NUTS IV nejsou přímo jednotkami veřejné správy, 
nýbrž pouze statistickými jednotkami. Obdobná situace se 
statistickými jednotkami NUTS II je i v případě České 
republiky a Slovenska. Mapy regionů NUTS II a III jsou 
obsahem přílohy č. 1.
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Celé území Maďarska díky provedené statisticko- 
admínístrativní úpravě spadá pouze pod prioritní Cíl 1 
strukturální politiky.
3.3.2 Programové dokumenty k čerpáni strukturálních fondů 
v Maďarsku

Vzhledem k tomu, že celé území Maďarska spadá pod Cíl 1, 
příprava programových dokumentů byla pouze pomocí 
vícestupňového systému. Hungarian National Development Pian 
2004-2006 (Česky: Národní rozvojový plán - dále jen NRP HU) 
byl schválen roce 200332. NRP HU vymezuje základní prioritní 
osy, které jsou naplňované těmito sektorovými programy:
« Rozvoj lidských zdrojů,
■ Zemědělství a venkov,
■ Konkurenceschopnost,
■ Rozvoj infrastruktury a životního prostředí.
a regionálně zaměřeným Operačním programem Regionální 
rozvoj.

Celkově se jedná o jednoduchou a přehlednou strukturu 
programových dokumentů, bez zjevných tematických překryvů. 
Maďarsko využívá i dvě ze čtyř Iniciativ Společenství - 
Equal a Interreg, a i zde byly zpracovány příslušné 
programové dokumenty.

Samostatným okruhem je podpora Koheznim fondem pro 
rozsáhlé investiční projekty v oblasti dopravní 
infrastruktury a životního prostředí.
Schématicky uvedené programové dokumenty, přiřazené k Cílům 
a fondům a rozšířené o Kohezní fond, ukazuje Tabulka č. 16.
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Tabulka č. 16. Programové dokumenty Maďarska přiřazené k Cílům a fondům. 
Zdroj: Národní rozvojový plán HU, vlastní schéma.

Vzhledem k obecnému čerpáni ESF v Maďarsku jsou 
relevantní následujíc! programové dokumenty:
■ Operační program Rozvoj lidských zdrojů,
■ Operační program Regionálního rozvoje,
■ Iniciativa Společenství Equal.

3.3.3 Rozpočtový plán příspěvku ze strukturálních fondů
Maďarsko na základě závěrů summitu v Kodani v roce 2002 

obdrželo nárok na příspěvek ze Strukturálních fondů a 
Kohezního fondu ve výši 2.759,5 mil. eura33, z toho na 
strukturální fondy bylo vyčleněno 1.765,4 mil. eura (Zdroj: 
NRP HU str. 200). Rozdělení této finanční alokace bylo
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v rámci programováni a negociace s Evropskou komisi následně 
rozděleno mezi jednotlivé fondy, kdy ESF obdržel příspěvek 
ve výši 354,8 mil. eura.

3.3.4 Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Klíčovým programem z hlediska čerpáni ESF v Maďarsku je 

Human Resources Development Operational Programme (Česky: 
Operační program Rozvoj lidských zdrojů - dále jen OP RLZ 
HU). Vzhledem k tomu, že celé územi Maďarska spadá pod Cil
1, je možno hovořit o celonárodním programu. Určitým 
specifikem oproti ostatním zemim je zahrnuti investiční 
podpory financované z ERDF do tohoto sektorového programu. 
Program tudiž neni monofondový. OP RLZ HU obsahuje čtyři 
Priority s 15 Opatřeními a činnosti zajišťované Prioritou na 
technickou asistenci. Hlavními Prioritami jsou:
* Priorita 1, která podporuje rozvoj systému a aktivit 

v rámci aktivni politiky na trhu práce. Priorita 1 se 
děli na 3 opatření.

■ Priorita 2, je z našeho hlediska klíčovou a je zaměřena 
na podporu boje proti sociální exkluzi začleňováním na 
trh práce. Priorita 2 se děli na tři opatřeni.

■ Priorita 3, podporuje celoživotní vzděláváni a 
adaptabilitu. Priorita se dále děli na pět Opatřeni.

■ Priorita 4, je plně financována z ERDF a pomáhá rozvíjet 
infrastrukturu ve vzděláváni, sociálních službách a ve 
zdravotní péči. Priorita se děli na čtyři Opatřeni.

3.3.5 Operační program Regionálního rozvoje
Maďarsko vytvořilo regionálně zaměřený Operational 

Programme for Regional Development (Česky: Operační program 
Regionálního rozvoje - dále jen OP RR HU) , který je 
financován z prostředků ERDF a ESF. Programový dokument byl

-  49 -



vytvořen pod koordinací Národní kanceláře pro Regionální 
rozvoj (NORD)34. Obsahuje tři hlavní priority s devíti 
Opatřeními a Prioritu zaměřenou na technickou asistenci. 
Jedná se o následující:
■ Priorita 1, která je financována z ERDF, je zaměřena na 

rozvoj turistického potencionálu v regionech. Priorita 1 
se dělí na dvě Opatření.

■ Priorita 2, která je taktéž plně financována z ERDF, 
rozvíjí regionální infrastrukturu. Priorita 2 se dělí na 
tři Opatření.

■ Priorita 3, která je z našeho pohledu klíčová, je plně 
financována z ESF. Posiluje rozvoj lidských zdrojů na 
regionální úrovni. Priorita 3 se dělí na čtyři Opatření.

3.3.6 Iniciativa Společenství Equal
Pro odstraňování všech forem diskriminace i Maďarsko 

využívá Iniciativu Společenství Equal (dále jen Equal HU). 
Priority vycházejí z tematických okruhů vymezených Sdělením 
Komise č. 823/2000 a Nařízením Rady ES 1260/1999. V případě 
Maďarska byly upřednostněny podle programového dokumentu 
Equal HU (str. 55-57) čtyři problémová témata - priority. 
Jedná se o problematiky:
■ Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby

obtížně integrovatelné - Téma A, Priorita 1.
■ Podpora celoživotního učení a postupů směřujících

k zaměstnávání osob ohrožených diskriminací a nerovností 
ve vztahu k trhu práce - Téma E, Priorita 2.

■ Snižování rozdílů mezi uplatňováním mužů a žen na trhu
práce - Téma H, Priorita 3.

■ Pomoc žadatelům o azyl v jejich integraci na trhu práce - 
Téma I, Priorita 4.
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3.3.7 Finančni alokace ESF v programových dokumentech
Maďarsko alokovalo na programovací a rozpočtové období 

2004-2006 z částky přidělené na ESF bez technické pomoci 
413,39 mil. eura. Rozlišení skladby tohoto objemu finančních 
prostředků podle programových dokumentů uvádí Tabulka č. 17.

Programový
dokument

Finančni alokace
v euru v %

OP RLZ HU 357 245 920 86,4
OP RR HU 53 676 287 13
Equal HU 2 465 600 0, 6
Celkem 413 387 807 100

Equal  HU i

A- ' 1 1 1 ....................
M W

i -
7  ....................K ......— y, /

graf v mil. eura
Tabulka č. 17. Finanční alokace v Maďarsku na ESF bez technické 
asistence, detailní rozlišení.
Zdroj: Vlastní propočty s využitím Tabulek č. 18, 19 a 20.

Výše uvedenou celkovou alokaci uvádím i v konkrétních 
finančních plánech podle programových dokumentů. Tabulka č. 
18 uvádi alokaci na OP RLZ HU, Tabulka č. 19 na IROP HU a 
Tabulka č. 20 na Equal HU.

Priorita Opatření Finanční alokace
(číslo) (číslo) v euru v %

1.1 87 649 983 24,5 22,7
1 1.2 24 000 012 6,7 6,2

1.3 8 400 638 2,4 2,2
2 .1 22 767 525 6,4 5,9

2 2.2 12 473 232 3,5 3,2
2.3 30 010 831 8,4 7,8
3.1 54 873 526 15, 4 14,2
3.2 31 886 507 8, 9 8,3

3 3.3 19 954 009 5, 6 5,2
3.4 50 064 610 14,0 °£

3.5 15 165 047 4,2 3,9
Priority celkem 357 245 920 100 -
Technická pomoc 28 195 015 - 7,3
Celkem ESF 385 440 935 - 100 graf v mil, eura
Tabulka č. 18. Finanční alokace (pouze ESF) na OP RLZ HU, detailní 
rozlišení.
Zdroj: OP RLZ HU, dodatek programu str. 94 a vlastní propočty.
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Priorita
(číslo)

Opatření
(číslo)

Finanční alokace
v euru v %

3
3.1 21 550 331 40,1
3.2 15 204 956 28,3
3.3 8 460 500 15,8
3.4 8 460 500 15, 8

Celkem 53 676 287 100 graf v mil. eura
Tabulka č. 19. Finanční alokace (pouze ESF) na OP RR HU, detailní 
rozlišení.
Zdroj: OP RR - dodatek programu str. 97-98 a vlastní propočty.

Priorita Finanční alokace
(číslo) v euru v % 1 -
1 - A 1 084 864 44,0 40,5 2 -
2 - E 986 240 40,0 36,8
3 - H 221 904 9,0 8,3 3-

4 - 1 172 592 7,0 6,4 4
Priority celkem 2 465 600 100 -
Technická pomoc 214 400 - 8,0
Celkem 2 680 000 - 100 graf v mil. eura
Tabulka č. 20. Finanční alokace na Equal PL, detailní rozlišení.
Zdroj: Equal HU, programový dodatek str. 8-25 a vlastní propočty.

3.3.8 Navržené čerpáni ESF na aktivity sociálniho 
začleňováni

Výběr Opatření na aktivity sociálního začleňování vychází 
ze zdůvodnění v kapitole 3.1.9 v části věnované České 
republice.

OP RLZ HU - jednotlivé priority vycházejí z Národních 
strategických dokumentů a to včetně Společného memoranda o 
sociálním začleňování. Jak jsem výše již uvedl, klíčovou je 
Priorita 2, kde jsou zakomponovány jak systémové aktivity, 
tak i podpora cílových skupin. Jednotlivými Opatřeními 
v intervenční oblasti sociální integrace jsou následující 
Opatření:
■ Opatření 2.1, které je zaměřeno na konkrétní práci 

s cílovými skupinami a to se zvláštní pozorností
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k romským dětem, obsahem jsou i např. školení pro 
pracovníky s uvedenými cílovými skupinami.

« Opatření 2.2, které napomáhá řešit sociální začleňování 
skrze školení a rozvoj kvality činností poskytovatelů 
služeb.

■ Opatření 2.3, které podporuje zaměstnanost znevýhodněných 
osob, a to se zvláštním zřetelem k romskému etniku.

■ Dalšími významnými opatřeními, v ostatních intervenčních 
oblastech s dopadem i na sociální začleňování 
znevýhodněných skupin, jsou Opatření:

■ Opatření 1.1, které podporuje aktivní politiku 
zaměstnanosti.

■ Opatření 1.2, které rozvíjí kvalitu veřejných služeb 
zaměstnanosti, obdoby našich Úřadů práce - Állami 
Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ)35.

■ Opatření 1.3, které napomáhá větší participaci žen na 
trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života.

■ Specifikum maďarského programu na rozvoj lidských zdrojů 
je zapojení financování ERDF ve čtvrté prioritní ose. Zde 
je, vzhledem k aktivitám sociálního začleňování,
nejdůležitější Opatření 4.2 investičně rozvíjející 
infrastrukturu služeb podporující sociální začleňování.

OP RR HU - tento regionálně zaměřený program je obdobně 
jako SROP ČR financován společně z ERDF a ESF. V rámci 
podpory ESF je plně financována třetí priorita, zaměřená na 
posilování rozvoje lidských zdrojů na regionální úrovni. Ze 
čtyř zde navržených Opatření je na intervenční oblast 22 - 
sociální integrace zaměřeno pouze Opatření 3.2. Opatření je 
konkrétně zaměřeno na tři komponenty:
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■ Komponenta č. 1, která je zaměřena na koordinaci a 
podporu mistních zaměstnání, včetně např. vytváření 
místních partnerství a strategií.

■ Komponenta č. 2, která podporuje zaměstnanost a uplatnění 
na trhu práce osob po produktivním věku, vytvářením 
nových pracovních míst v třetím sektoru.

■ Komponenta č. 3, která vytváří a podporuje rozvoj 
profesionálních kapacit nezbytných pro udržení místních 
zaměstnaneckých iniciativ. Podpora je zaměřena např. na 
školení expertů a školitelů a je úzce navázana na 
předchozí komponentu.

V rámci podpory ESF v tomto programovém dokumentu mají i 
další Opatření v rámci této Priority dopady do oblasti 
sociální integrace, i když nejsou na tuto intervenční oblast 
zaměřeny. Jedná se především o Opatření 3.1, které je 
zaměřeno na rozvíjení kapacit36 místních a nevládních 
organizací. Opatření se skládá ze dvou komponent podle 
cílových skupin - municipality a NNO. Druhá komponenta, 
která je zaměřena na NNO, je svým popisem podobná institutu 
Globálního grantu, tak jak ho známe z České republiky. Svým 
pojetím je ovšem ještě širší a dává více možností na 
rozvíjení kapacit NNO.

Equal HU, který je plošně zaměřený, využívá čtyři témata, 
z čehož pod kódem 22 intervenční oblasti sociální integrace 
je možno využít všechny priority - Priorita 1 - Téma A, 
Priorita 3 - Téma E, Priorita 4 - Téma H, a samostatné Téma 
5. Činnosti jsou obdobného charakteru jako v ostatních 
zemích.

Shrnutí: Maďarsko vzhledem k podpoře ze strukturálních 
fondů spadá pouze pod Cíl 1. Podpora z ESF v intervenční
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oblasti sociální integrace je realizována prostřednictvím 
čtyř Opatřeni ve dvou programových dokumentech. V sektorově 
zaměřeném OP RLZ HU jsou to tři Opatřeni (2.1, 2.2 a 2.3) a 
v regionálně zaměřeném OP RR HU Opatřeni 3.2. Dalši možná 
podpora z ESF na oblasti sociální integrace je možná v rámci 
Iniciativy Equal.
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3.4 Polská republika

3.4.1 Vymezeni NUTS a přiřazeni k Cilům strukturální 
politiky

Vymezení regionů NUTS v Polsku bylo schválené Radou 
ministrů v roce 200037. Začlenění jednotlivých krajů do 
celků NUTS, kategorie I-V, ukazuje Tabulka č. 21.

Jednotka Počet Územní celek
NUTS I 1 Polsko
NUTS II 16 Vojvodství (Województwa)
NUTS III 45 Regiony sdružené z okresů -Powiatów
NUTS IV 380 Okresy (Powiaty)
NUTS V 2 554 Obce (Gminy)

Tabulka č. 21. Územní rozdělení Polska na NUTS I-V.
Zdroj: Usnesení Rady ministrů č. 58/2000

Polsko se nemuselo potýkat s nesplněním velikostních 
kritérií pro regiony kategorie NUTS II a vycházelo z územní 
reformy platné od roku 199938. Hlavním obsahem uvedené 
reformy bylo podle Svobody (Svoboda, str. 1) zavedení 
třístupňového členění státu: obce - okresy - vojvodství. 
Současně polskou zvláštností je, že v okresech působí orgány 
samosprávy, ale není v nich zřízen orgán státní správy typu 
našich bývalých okresních úřadů. Naproti tomu ve 
vojvodstvích působí odděleně orgány samosprávy a orgán 
státní správy. Slabou stránkou statistického rozděleni 
Polska k NUTS je sdruženi okresů - tzv. Powiatów (NUTS IV) 
do vyšších sdružení NUTS III. Mapy regionů NUTS II a III 
jsou obsahem přílohy č. 1.

Celé území Polska, podle výpočtu regionálního HDP v PKS 
v jednotlivých NUTS II, je pod kritériem 75 % průměru EU, a 
tudiž celé území Polska spadá pod Cíl 1. Podle Eurostat news 
release č. 13/2005 je pět nejvíce zaostalých regionů NUTS II 
v rámci členských zemích EU právě z Polska. Skutečnost, že 
Polsko spadá pouze pod první prioritní Cíl (obdobně jako 
Maďarsko), ulehčuje vytváření příslušných programových
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dokumentů, tvorbu implementační struktury a vytváření 
systémových projektů pro celé území této členské země EU.

3.4.2 Programové dokumenty k čerpáni strukturálních fondů v 
Polsku

Z důvodu, že celé území Polska spadá pod Cíl 1, 
programové dokumenty byly vytvořeny pouze pomocí 
vícestupňového systému. National Development Pian 2004-2006 
(Česky: Národní rozvojový plán - dále jen NRP PL) byl 
schválen Radou ministrů v roce 200339. NRP PL vymezuje 
základní prioritní osy, které jsou naplňovány následujícími 
sektorovými programy:
■ Rozvoj lidských zdrojů,
■ Zvyšování konkurenceschopné ekonomiky,
■ Doprava - námořní hospodářství,
■ Restrukturalizace a modernizace potravinářského průmyslu 

a zemědělství,
■ Rybolov a zpracování ryb,
a regionálně zaměřeným - Integrovaným regionálním operačním 
programem.

Polsko využívá i dvě ze čtyř Iniciativ Společenství - 
Equal a Interreg, přičemž i zde byly zpracovány příslušné 
programové dokumenty.

Samostatným okruhem je podpora Kohezním fondem pro 
rozsáhlé investiční projekty v oblasti dopravní 
infrastruktury a životního prostředí.

Schématicky uvedené programové dokumenty, přiřazené 
k Cílům a fondům a rozšířené o Kohezní fond, ukazuje Tabulka 
č. 22 .
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Tabulka č. 22. Programové dokumenty Polska přiřazené k Cilům a fondům. 
Zdroj: NRP PL, vlastni schéma.

Vzhledem k obecnému čerpání ESF v Polsku jsou relevantní 
následující programové dokumenty:
■ Operační program Rozvoj lidských zdrojů,
■ Integrovaný regionální operační program,
■ Iniciativa Společenství Equal.

3.4.3 Rozpočtový plán příspěvku ze strukturálních fondů
Polská republika na základě závěrů summitu v Kodani 

v roce 2002 obdržela nárok na příspěvek ze strukturálních 
fondů a Kohezního fondu ve výši 11 368,6 mil. eura40, z této 
částky bylo na strukturální fondy podle NRP PL (str. 138- 
141) vyčleněno 7.320,7 mil. eura a pro Iniciativy 
Společenství - 314,3 mil. eura (Zdroj: NRP str. 138-139).
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3.4.4 Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Klíčovým programem z hlediska čerpání ESF v Polsku je 

Sectoral Operational Programme Human Resources Development 
2004-2006 (Česky: Operační program Rozvoj lidských zdrojů - 
dále jen OP RLZ PL). Vzhledem k tomu, že celé území Polska 
spadá pod Cíl 1, je možno hovořit o plošném celonárodním 
programu. OP RLZ PL obsahuje dvě realizační priority s 10 
opatřeními a činnosti zajišťované třetí prioritou zaměřenou 
na technickou asistencí. Hlavními realizačními prioritami, 
jsou následující:
■ Priorita 1, z našeho pohledu klíčová, je zaměřena na 

aktivní politiku zaměstnanosti a politiku sociálního 
začleňování s cílem „posilování potenciálu servisních 
institucí poskytujících služby zaměstnanosti, asistence a 
pomoci zvláště znevýhodněných skupin" (Zdroj: Sectoral 
Operational Programme Human Resources Development - 
general information, str. 1). Priorita 1 se dělí na 6 
opatření.

■ Priorita 2 je zaměřena na rozvoj znalostní společnosti a 
je zacílena na vzdělávací systém, „který poskytne osobám 
všech věků získat znalosti, které jim pomůžou na trhu 
práce" (Zdroj: Sectoral Operational Programme Human 
Resources Development - general information, str. 1). 
Priorita 2 se dělí na 4 opatření.

3.4.5 Integrovaný regionální operační program
Polsko taktéž využilo možnosti vytvoření regionálně 

zaměřeného programu a v souladu s Národní strategií 
regionálního rozvoje na období 2001-200641 zpracovalo 
Integrated Regional Operational Programme (Česky: 
Integrovaný regionální operační program, dále jen IROP). 
Uvedený programový dokument byl vytvořen v partnerství mezi 
Ministerstvem financí, Ministerstvem práce a sociální
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politiky a vojvodstvími. Obsahuje tři realizační priority se 
17. opatřeními a další činnosti zajišťované prioritou na 
technickou asistenci. Jedná se o následující:
■ Priorita 1, která je financována z prostředků ERDF, je

zaměřena na rozvoj a modernizaci infrastruktury v
regionech. Priorita 1 se dělí na šest Opatření.

■ Priorita 2, klíčová, je plně financována z ESF a
podporuje posilování rozvoje lidských zdrojů na místní -
regionální úrovni. Priorita 2 se dělí na šest Opatření.

■ Priorita 3 je již opět plně financována z ERDF a rozvíjí 
potenciál místního rozvoje formou investic např. do 
venkovských regionů, bývalých vojenských území, ale také 
do místní sociální infrastruktury. Priorita 3 se dělí na 
pět Opatření.

3.4.6 Iniciativa Společenství Equal
Pro odstraňování všech forem diskriminace i Polsko 

využívá Iniciativu Společenství Equal (dále jen Equal PL). 
Priority, vycházejí z tematických okruhů vymezených Sdělením 
č. 823/200 a Nařízením Rady ES 1260/1999. V případě Polska 
bylo upřednostněno pět problémových okruhů - priorit. Jedná 
se o témata:
■ Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby 

obtížně integrovatelné - Téma A, Priorita 1.
■ Podpory sociální ekonomiky a třetího sektoru, zejména 

komunitních služeb se zaměřením na zvyšování kvality 
práce - Téma D, Priorita 2.

■ Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na 
strukturální změny a na využívání informačních a dalších 
nových technologií - Téma F, Priorita 3.

■ Slaďování rodinného a pracovního života a reintegrace 
mužů a žen do trhu práce, rozvoj flexibilnějších a
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účinnějších forem organizace práce a podpůrných služeb - 
Téma G, Priorita 4.

■ Pomoc žadatelům o azyl v jejich integraci na trhu práce - 
Téma I, Priorita 5.

3.4.7 Finanční alokace ESF v programových dokumentech
Celkově Polsko alokovalo v programovacím a rozpočtovém 

období 2004-2006 z částky přidělené na strukturální operace 
na ESF (bez prostředků na technickou asistenci) 2.013,95 
mil. eura. Rozlišeni skladby této částky na programové 
dokumenty uvádi Tabulka č. 23.

Programový dokument Finanční alokace
v euru v %

OP RLZ PL 1 450 922 784 72,0
IROP PL 438 469 535 21,8
Equal PL 124 562 532 6,2

Celkem 2 013 954 851 100

SOP RLZ PL 

IROP PL 

Equal PL

1500

graf v mil, eura
Tabulka č. 23. Finanční alokace na ESF v Polsku bez technické asistence, 
detailní rozlišení.
Zdroj: Vlastní propočty s využitím Tabulek č. 24, 25 a 26.

Výše uvedenou celkovou alokaci uvádim i v konkrétních 
finančních plánech. Tabulka č. 24 uvádi alokaci na OP RLZ 
PL, Tabulka č. 25 na IROP PL a Tabulka č. 26 na Equal PL.
Priorita Opatřeni Finanční alokace
(čislo) (čislo) v euru v %

1. 1 93 654 621 6, 5 6,4
1.2 199 131 423 13,7 13,5

1 1. 3 194 519 274 13, 4 13,2
1. 4 76 375 463 5,3 5,2
1. 5 80 315 890 5,5 5,5
1.6 65 526 113 4,5 4,5
2 .1 208 507 115 14,4 14,2
2.2 337 911 531 23,3 23, 0Z 2.3 189 981 183 13,1 12, 9
2 . 4 5 000 171 0,3 0,3

Priority celkem 1 450 922 784 100 -
Technická pomoc 19 110 432 - 1,3
Celkem 1 470 033 216 - 100

100 200 300 400

graf v mil. eura
Tabulka č. 24. Finanční alokace na OP RLZ PL, detailní rozlišení. 
Zdroj: OP RLZ PL, dodatek programu str. 188 a vlastní propočty.
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Priorita Opatření Finanční alokace
(číslo) (číslo) v euru v % 2.1

2 .1 97 951 589 22, 3
2 . 2 121 711 589 27,8 2.3

2 2.3 54 421 589 12,4
2.4 74 211 589 16, 9 2.5

H 3 B2 . 5 45 641 589 10, 4 . 1 *

2.6 44 531 590 10,2 0 au loo ibu

Celkem 438 469 535 100 graf v mil. eura
Tabulka č. 25. Finanční alokace (pouze ESF) na IROP PL, detailní 
rozlišení.
Zdroj: IROP PL, dodatek programu str. 209-210 a vlastní propočty.

Priorita Finanční alokace
(číslo) v euru v %
1 - A 45 271 116 36, 3 35, 4
2 - D 36 699 068 29, 5 28,7
3 - F 28 260 961 22, 7 22,1
4 - G 12 054 438 9,7 9,4

M1lO 2 276 949 1,8 1,8
Priority celkem 124 562 532 100 -
Technická pomoc 3 348 454 - 2, 6
Celkem 127 910 986 - 100 graf v mil, eura
Tabulka č. 26. Finanční alokace na Equal PL, detailní rozlišení.
Zdroj: Equal PL, programový dodatek str. 8-25 a vlastní propočty.

3.4.8 Navržené čerpáni ESF na aktivity sociálního 
začleňování

Výběr Opatření na aktivity sociálního začleňování vychází 
ze zdůvodnění v kapitole 3.1.9 v části věnované České 
republice.

OP RLZ PL - jednotlivé priority vycházejí i ze Společného 
memoranda o sociálním začleňování, které Polsko předložilo 
v roce 2003. Zcela klíčovou je Priorita 1, kde jsou 
zakomponovány jak systémové aktivity, tak i podpora cílových 
skupin. Jednotlivými Opatřeními v intervenční oblasti 
sociální integrace jsou poté:
* Opatření 1.4, které je zaměřené na sociální integraci 

zranitelných a znevýhodněných osob42 a podporuje celé 
spektrum aktivit, např.:
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Pro znevýhodněné osoby skrze přizpůsobení osobních 
služeb.
Asistenci při zapojováni na trh práce.
Rozvoj znalosti a dovednosti na regionální a mistni 
úrovni.
Posilování kapacit pro implementaci nových opatření pro 
cílové skupiny apod.

■ Opatření 1.5 vede k rozvíjení aktivní sociální politiky, 
která směřuje k identifikovaným zvláště znevýhodněným 
skupinám. Opatřeni se skládá ze tří podskupin:

Podpory sociální a pracovní integrace ohrožených osob 
(tzv. Sociálně - Integrační centra), dobrovolnickou 
práci, osobní asistenci apod.
Podpory mladých osob ohrožených sociálním vyloučením. 
Zde může být podpora i pro osoby s vážnými obtížemi ve 
škole a to včetně prevence před závislostmi na 
alkoholu, drogách apod.
Rozvoj systému působícího proti sociální exkluzi, např. 
pomoci rozvoje standardů kvality v sociálních službách, 
implementačních mechanismů, podporou subjektů 
působících v sociální oblasti apod.

Dalšími významnými Opatřeními v ostatních intervenčních 
oblastech, s dopadem na sociální integraci, jsou:
■ Opatřeni 1.1, které je zaměřené na rozvoj a modernizaci 

instrumentů a instituci na trhu práce. Jedná se o 
aktivity směřujíc! k:

Posilováni institucionální kapacity služeb na trhu 
práce. Např. rozvoj moderních metod a nástrojů, 
propojování komunikačních systémů mezi místní, 
regionální a národni úrovni, rozšiřováni aktivit NNO na 
trhu práce apod.
Rozvoji sítě odborného poradenství a informačních 
služeb. Např. rozšiřování příslušných standardů,
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postupů a vzdělávání, disemínace zkušeností a metod, 
školení lektorů apod.
Rozvoj systému školení pro nezaměstnané a osoby 
hledající jiné zaměstnání. Např. školení, rozvoj 
kvalifikačních standardů, rozvoj modulárních 
vzdělávacích programů, podpora osob pracujících 
s nezaměstnanými apod.
Rozvoj a podpora nástrojů trhu práce, např. rozvoj 
strategií, identifikace bariér, monitorování apod.

• Opatření 1.2, směřující k podpoře mladých osob do 25 let 
a absolventů škol.

■ Opatření 1.3, které řeší problematiku ziskáni pracovního 
uplatněni dlouhodobě nezaměstnaných osob43 pomoci např. 
individuálních vzdělávacích programů, asistencí apod.

■ Opatření 1.6, které si klade za cíl podporovat pracovní 
integraci a re-integraci žen.

V rámci 2. priority, která je zaměřena na rozvoj znalostní 
společnosti, a to s cílem efektivního a dobře fungujícího 
systému celoživotního vzděláváni, je významné Opatřeni 2.1. 
Zde je možné v rámci celoživotního vzděláváni např. 
podporovat studenty se speciálními potřebami, a to i na 
základě jejich postiženi.

IROP PL - tento regionálně zaměřený program je obdobně 
jako SROP ČR financován z prostředků ERDF a ESF. V rámci 
podpory ESF v tomto dokumentu je plně financována druhá 
priorita. Zde musim upřesnit, že žádné opatření není 
zaměřeno na kód intervenční oblasti 22, ale pouze na oblast 
21, 23 a 24. Priorita 2 se skládá z následujících Opatřeni 
s dopadem na sociální integraci:
■ Opatřeni 2.1, které slouží k rozvoji kompetencí spojených 

s potřebami regionálního trhu práce a celoživotním 
vzděláváním.
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■ Opatřeni 2.2, které by mělo vést k vyrovnáváni 
vzdělávacích příležitostí skrze podpůrné školské 
programy.

■ Opatření 2.3, které posiluje rozvoj lidských zdrojů na 
místní - regionální úrovni.

■ Opatření 2.4, které podporuje přeorientování odborné 
pracovní síly v restrukturalizačních oborech na nové 
perspektivní obory a současně podporuje i navazování 
partnerství.

■ Opatření 2.5, které podněcuje k podnikání a to i pro 
fyzické osoby.

■ Opatření 2.6, které rozvíjí regionální inovativní 
strategie a přenos znalostí a zkušeností na místní a 
regionální úrovni.

Z Opatření, které jsou financovány z prostředků ERDF na 
investiční Opatření, jsou důležitá:
■ Opatření 1.3, kdy se jedná např. o podporu investiční 

výstavby sociálně-zdravotních zařízení a které je obecně 
určeno k podpoře regionální sociální infrastruktury. 
Opatření se dělí na podporu vzdělávacích a vědeckých 
institucí a na modernizaci zdravotní péče.

■ Opatření 3.5 je oproti výše uvedenému Opatření zaměřeno 
na projekty municipalit. Dělí se na dvě subopatření.
První podporuje místní vzdělávací a sportovní 
infrastrukturu. Druhé je zaměřeno na investiční podporu 
do zdravotních zařízení.

Equal PL, který je plošně zaměřený a využívá vybraných 
pět témat. Pod kódem intervenční oblasti sociální integrace 
je možno využít tři priority - Priorita 1 - Téma A, Priorita
2, a Priorita 5 - Téma I. Zbývající dvě témata, i když 
nejsou přímo zaměřena na oblast sociální integrace, se svým
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zaměřením dotýkají i témat vhodných pro realizaci projektů 
s dopadem na sociální začleňováni. Jedná se o Prioritu 2 - 
Téma F a Prioritu 3 - Téma G. Popis Opatřeni je obdobný jako 
v připadě ostatních zemi.

Shrnuti: Polsko vzhledem k podpoře ze strukturálních 
fondů spadá pouze pod Cil 1. Z hlediska pomoci ESF v 
intervenčni oblasti sociální integrace je podpora 
realizována prostřednictvím dvou Opatření v programovém 
dokumentu OP RLZ PL. Další možné využití z ESF je možné 
v rámci Iniciativy Equal.

3.5 Shrnuti kapitoly č. 3.

V této části jsem přiblížil přístupy vybraných čtyř zemí 
k využití finanční pomoci z EU v rámci strukturální politiky 
v oblasti sociální integrace. Jedná se o finanční podporu 
především z prostředků Evropského sociálního fondu na 
aktivity v příslušných Opatřeních ve schválených 
programových dokumentech.

Vybrané čtyři země mají rozdílný přistup k využiti 
finanční pomoci z ESF. Jedná se např. o počet a zaměření 
programových dokumentů a velikost alokace finančních 
prostředků na oblast sociální integrace.

Česká republika vzhledem k podpoře ze strukturálních 
fondů spadá pod všechny Cíle strukturální politiky. Podpora 
z ESF v intervenčni oblasti sociální integrace je 
realizována prostřednictvím pěti Opatřeni ve třech 
programových dokumentech. Pod Cílem 1, který je realizován 
na celém územi ČR bez hlavního města Prahy, je relevantním 
Opatřeni 2.1 a 2.3 v OP RLZ ČR a Opatřeni 3.2 v SROP ČR. Pod
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Cilem 3, který pokrývá územi hlavního města Prahy, spadá 
Opatření 2.1 a 2.3 v JPD 3 ČR.

Slovensko vzhledem k podpoře ze strukturálních fondů 
spadá pod všechny Cíle. Podpora z ESF v intervenční oblasti 
sociální integrace je realizována prostřednictvím dvou 
Opatření ve dvou programových dokumentech. Pod Cílem 1, 
který je na celém území Slovenska bez hlavního města 
Bratislavy, je relevantní Opatření 2.1 v SOP RLZ SR. Pod 
Cílem 3, který je realizován na území hlavního města 
Bratislavy, je vhodné Opatření 1.1 v JPD 3 SR.

Maďarsko vzhledem k podpoře ze strukturálních fondů spadá 
pouze pod Cíl 1. Podpora z ESF v intervenční oblasti 
sociální integrace je realizována prostřednictvím čtyř 
Opatření ve dvou programových dokumentech. V sektorově 
zaměřeném OP RLZ HU jsou to tři Opatření (2.1, 2.2 a 2.3) a 
v regionálně zaměřeném OP RR HU Opatření 3.2.

Polsko vzhledem k podpoře ze strukturálních fondů spadá 
pouze pod Cíl 1. Z hlediska pomoci ESF v intervenční oblasti 
sociální integrace je podpora realizována prostřednictvím 
dvou Opatření v programovém dokumentu OP RLZ PL.

Další využití finanční pomoci na intervenční oblast 
sociální integrace z prostředků ESF je možné v rámci 
Iniciativy Equal.
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4. Teoretický výzkum

Obsahem této části je rozbor přístupů vybraných čtyř zemí 
k využití ESF a to se zaměřením na financování aktivit v 
intervenční oblasti sociálního začleňování. Východiskem pro 
tuto analýzu je kvalitativně interpretativní rozbor 
programových a jiných relevantních dokumentů, které byly 
vytvořeny a schváleny ve vybraných čtyřech zemích k čerpání 
ESF. Jejich rámcové představení bylo obsahem předchozí - 
třetí části .

Pro učinění závěrů jsem stanovil deset hypotéz, které 
jsou ekonomicky, organizačně, realizačně a informačně 
zaměřeny. Cílem ověřování stanovených hypotéz bylo nalézt 
odlišnosti v přístupech a postupech, a to jak mezi zeměmi 
navzájem, tak i vzhedem ke zkušenosti s přípravou na čerpání 
ESF v České republice.

4.1 Metody analýzy

Jak uvádí Hendl, „kvalitativní výzkum se může 
zabývat popisem procesů, vztahů, okolností a situací, 
systémů nebo lidí, vyhodnocením a komparací praktik, 
inovací, programů" (Hendl, Úvod do kvalitativního výzkumu, 
str. 35). Pro účely mé práce jsem zvolil kvalitativní 
analýzu relevantních programových dokumentů z vybraných čtyř 
zemí. Cílem je srovnání přístupů a postupů k využití 
finanční pomoci z prostředků ESF a to především 
v intervenční oblasti sociální integrace.

Programové dokumenty jsou mezi sebou navzájem 
srovnatelné, neboť vykazují shodné znaky a postupy
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vycházející z příslušných nařízení Rady EU a doporučení 
Evropské komise.

Dokumenty jsem získával pouze od příslušných řídicích a 
implementačních struktur, neboť pouze zde jsem měl záruku 
správnosti a finálnosti dokumentů.

Pro získáni širšího pohledu na kontext intervenčni 
oblasti sociální integrace v jednotlivých zemich jsem využil
i odbornou literaturu a odborné studie.

Výběr čtyř problémových okruhů (ekonomický, organizační, 
realizační a informační) byl podmíněn požadavky kladenými na 
cíl práce. V těchto okruzích jsem vytvořil deset hypotéz, 
především na základě zkušenosti s přístupem k využití pomoci 
z ESF v České republice.

Hlavním cílem je vzájemné srovnání přístupů a to jak 
v kladném, tak i záporném smyslu. Předpokládám, že v tomto 
směru má Česká republika co nabídnout ostatním zemim. 
Současně se můžeme i přiučit z jiných postupů a zkušeností 
z ostatních zemí.

Zpracování deseti hypotéz zachovává vždy jednotnou 
strukturu. Nejprve zdůvodním, proč jsem danou hypotézu 
stanovil, případně co očekávám, že jejim ověřováním zjistim. 
Následně nastíním informační zdroje a postupy, případně 
upozorním na dalši důležité metodologické skutečnosti.
Hlavní částí je rozborová část, která zachovává strukturu 
vybraných států, které jsem popsal v předešlé části. Na 
závěr provedu shrnutí hlavních zjištění za danou hypotézu.
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4.2 Stanovení hypotéz

Pro analýzu přístupů ve vybraných čtyřech zemích jsem 
zvolil čtyři základní okruhy:
■ V ekonomické rovině jsou porovnávány především alokační 

poměry vzhledem k dalším podporovaným oblastem a 
požadavky na spolufinancování projektů.
|Hypotézy jsou označené „E"\

* V rámci roviny organizační se jedná o systém Cílů a 
statistických jednotek NUTS a celkové přehlednosti 
aktivit na sociální integraci v programových dokumentech.
|Hypotézy jsou označené „0"\

■ V rovině realizační jde např. o navržené role 
jednotlivých aktérů a jejich zapojení se do 
implementačního procesu, a to se zřetelem na NNO.
|Hypotézy jsou označené „R"

■ V informační rovině jsem shrnul své poznatky vzhledem 
k přístupnosti informačních materiálů v elektronické 
podobě pro zahraniční zájemce.
|Hypotézy jsou označené „I".

Detailní popis hypotéz rozdělených do výše uvedených 
oblastí:
Ekonomická oblast

El Finanční podíl na ESF pod Cílem 1 strukturální politiky 
je minimálně 22 %.

E2 Finanční alokace z ESF na intervenční oblast sociální 
integrace není menší než 20 %.
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E3 Spolufinancování projektů v intervenční oblasti
sociální integrace z prostředků ESF je ve výši 80 %
v rámci Cíle 1 a 50 % v rámci Cile 3.

E4 V projektech na sociální integraci v rámci Cile 1 a 3
je maximální výše spolufinancováni až 100 % z
uznatelných nákladů.

Organizační oblast
01 Rámcový systém Cilů a statistických jednotek NUTS není 

přehledný a nese s sebou dopady do systému řízení 
veřejné správy.

02 Podpora ESF v oblasti sociální integrace v systému 
programových dokumentů a implementačních subjektů je 
pro potencionální zájemce přehledná.

Realizační oblast
R1 Aktéři v rolích Zprostředkujícího subjektu a Konečného 

příjemce v Opatřeních na sociální integraci nejsou 
pouze subjekty státní správy.

R2 Oblast zásahu 22 - sociální integrace je většinou 
realizována samostatnými Opatřeními.

R3 Nestátní neziskové organizace jsou oprávněnými 
předkladateli projektů v Opatřeních na sociální 
integraci.

Informační oblast
II Programové dokumenty v anglickém jazyce jsou 

elektronicky přístupné.
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V ekonomické oblasti jsem stanovil čtyři hypotézy, 
ve kterých poměřuji příspěvek na ESF (Hypotéza El), alokaci 
na Opatřeni k sociální integraci (Hypotéza E2), výši 
spolufinancováni projektů z prostředků ESF (Hypotéza E3) a 
výši povinného spolufinancováni projektu od předkladatele 
(Hypotéza E4).

4.3.1 Hypotéza El

Hypotéza El: Finanční podíl na ESF pod Cílem 1 strukturální 
politiky je minimálně 22 %.

4.3 Ekonomická oblast

Důvod pro stanoveni hypotézy: Základním předpokladem pro 
realizaci projektů v oblasti sociální integrace je po 
vhodném navrženi obsahových aktivit i jejich adekvátní 
finanční podpora. Alokace finančních prostředků na Opatřeni 
k sociální integraci primárně vycházi z podílu alokace na 
ESF z celkového příspěvku ze strukturálních fondů pro danou 
zemi44. V tomto směru je důležité, jak významně je 
identifikována potřeba realizace aktivit spadajíc! pod ESF 
oproti činnostem financovaným např. z ERDF nebo EAGGF. 
Uvedená hypotéza by měla ukázat, jak významný je finanční 
podil ESF v porovnáni s ostatními strukturálními fondy.

Zdroje a postupy pro ověřeni hypotézy: Studium a 
porovnáváni dokumentů - např. Národní rozvojové plány, 
programové dokumenty, dodatky programových dokumentů, Rámce 
podpory společenství apod. Hypotéza byla ověřována na 
alokaci strukturálních fondů pod prioritním Cilem 1. V tomto 
případě neni zahrnuta podpora Iniciativ Společenství Equal a 
Interreg a Kohezniho fondu vztahující se svoji realizaci na

-  72 -



územi spadající pod Cíl 1. Důvodem je srovnatelnost dat za 
jednotlivé země, neboť Polsko a Maďarsko spadají pouze pod 
Cíl 1, a cílem Kohezního fondu je podpora splnění 
Maastrichtských kritérií pro vstup do Hospodářské a měnové 
unie. Hranici 22 % jsem stanovil podle podílu České 
republiky na ESF pod Cílem 1 bez Iniciativ společenství a 
Kohezního fondu. Jednotlivé alokace jsou v tomto případě 
v cenách roku 1999.

Rozbor: Po provedení početních operací z příslušných 
Národních rozvojových plánů jsem sestavil přehledovou 
Tabulku č. 27. Zde jsou jednotně získané informace 
znázorněny v absolutních číslech, procentně a graficky.

Stát Fond
Finanční alokace 

(Cil 1 bez CIP a KF)
v mil.eura v %

Grafické znázorněni
(v mil. eura)

Česká
republika

ESF

Ostatní
fondy

294,00 22, 9 ESF

Ostatní

992,40 77, 1 a
0 200 400 600 800 1000

ESF
Slovensko

Ostatní
fondy

254,19 27, 6

666,71 72,4 200 400 600 800

ESF
Maďarsko

Ostatní
fondy

354,80 20,1

1 410,60 79,9 1000 1500

ESF
Polsko

Ostatní
fondy

1 630,40 21,4 ESF ! 

Ostatní I

A  1 '

_ _

í J B
í  :
■  « 1 •_

ř " ........../ . ^

5 690,30 74,5 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Tabulka č. 27. Finanční podíl alokace na ESF v rámci Cíle 1 ve vybraných 
zemích bez Iniciativ Společenství (CIP) a Kohezního fondu (KF), v cenách 
roku 1999.
Zdroj: NRP ČR, str. 229, NRP SR, dodatek, str. 85, NRP HU, str. 200, NRP 
PL, str. 141

V souvislostí s ověřováním hypotézy je nutné zdůraznit, 
že Česká republika a Slovensko obdrží další finanční
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prostředky z ESF v rámci podpory Cíle 3, tj. v rámci 
příslušného jednotného programového dokumentu. V tomto směru 
se jedná o dalši možnosti financováni projektů na sociální 
integraci oproti Maďarsku a Polsku, které spadají pouze pod 
Cíl 1.

Závěr: Z provedené analýzy Národních rozvojových plánů a 
dalších programových dokumentů ve vybraných státech EU 
vyplývá:
■ Největší podíl na ESF má Slovensko (27,6 %), ostatní tři 

země maji podil výrazně menši - 20,1 % (Maďarsko), 21,4 % 
(Polsko) a 22,9 % (Česká republika).

■ Slovensko a Česká republika navic obdrží finanční 
prostředky z ESF v rámci Cile 3. Tímto se zvyšují 
finanční prostředky potencionálně určené na sociální 
integraci.

■ Větší podíl na ESF než Česká republika, tj. 22 % má pouze 
Slovensko, ostatní země mají podíl nižší.

Hypotéza se ukázala jako nepravdivá

4.3.2 Hypotéza E2

Hypotéza E2: Finanční alokace z ESF na intervenční oblast 
sociální integrace není menší než 20 %.

Důvod pro stanoveni hypotézy: Významným úkolem v rámci 
přípravy programových dokumentů je rozděleni alokace 
přidělených finančních prostředků z ESF mezi identifikované 
priority. V této hypotéze porovnávám alokaci finančních
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prostředků na sociální integraci s dalšími intervenčnimi 
oblastmi ve vybraných zemích.

Zdroje a postupy pro ověřeni hypotézy: Studium a vzájemné 
porovnávání dokumentů - např. Národní rozvojové plány, 
Programové dokumenty, Dodatky programových dokumentů, Rámce 
podpory společenství apod. Hypotéza byla ověřována u 
Opatřeních s kódovým označení intervenční oblasti 22 - 
sociální integrace oproti celkové alokaci na ESF bez 
technické asistence. Současně jsem do součtů nezahrnul 
Iniciativu Equal z důvodu celoplošného zásahu a jiného 
zaměřeni této finanční podpory. Hranici 20 % jsem stanovil 
podle podílu České republiky na ESF bez Iniciativy Equal.

Rozbor: Po provedeni početních operaci jsem sestavil 
přehledovou Tabulku č. 28. Zde jsou ziskané informace 
znázorněny jak číselně, tak i graficky.

Stát Intervenčni
oblast

Finanční alokace Grafické znázorněni
(v mil. eura)v eura v %

Česká
republika

22 - Sociální 
začleňování 84 631 854 20, 8

20.8%

79,2%

Ostatní
oblasti 322 102 270 79,2

Slovensko

22 - Sociální 
začleňování 26 697 174 8,4

8,4%

¥  ^  " i
Ostatní
oblasti 292 616 749 91, 6

91,6%

Maďarsko

22 - Sociální 
začleňování 80 456 544 19, 6

19,6%

Ostatní
oblasti 330 465 663 80, 4

80,4%

Polsko

22 - Sociální 
začleňování 156 691 353 8,3

8,3%

Ostatní
oblasti 1 732 700 966 91, 7

91,7%

Tabulka č. 28. Finanční podíl alokace na sociální integraci k celkové 
podpoře ESF bez technické asistence a Iniciativy Společenství Equal. 
Zdroj: OP RLZ ČR, SROP ČR, JPD 3 ČR, SOP RLZ SR, JPD 3 SR, OP RLZ HU, OP 
RR HU, OP RLZ PL, IROP PL, vlastní propočty

-  75 -



Ze získaných dat vyplývá, že i díky podpoře v rámci Cíle
3, Česká republika alokuje z vybraných čtyř zemí na oblast 
zásahu - sociální integrace - největší objem finančních 
prostředků.

Závěr: Z provedené analýzy programových dokumentů ve 
čtyřech členských státech vyplývá, že celkové alokace na 
Opatření v intervenční oblasti 22 - sociální integrace 
oproti ostatním intervenčním oblastem nemají obdobný podíl.
■ Největší procentní podíl je v České republice (20,8) a 

nejnižší v Polsku (8,3).
■ Vybrané čtyři země se dají rozdělit na dvě podobné 

skupiny. Na jedné straně je Česká republika a Maďarsko, 
kde je podíl okolo dvaceti procent, a na druhé straně je 
Slovensko a Polsko, kdy tento podíl o málo převyšuje osm 
procent.

Hypotéza se ukázala jako nepravdivá

4.3.3 Hypotéza E3

Hypotéza E3: Spolufinancováni projektů v intervenční oblasti 
sociální integrace z prostředků ESF je ve výši 80 % v rámci 
Cíle 1 a 50 % v rámci Cíle 3.

Důvod pro stanoveni hypotézy: Nařízení Rady ES č. 
1260/1999, článek 29, vymezuje horní limity pro příspěvek ze 
strukturálních fondů, kdy:
■ Pro Cíl 1 je maximální podíl 75 % z celkových způsobilých 

nákladů a obecně nejméně 50 % způsobilých veřejných 
nákladů. Tam, kde se tyto regiony nalézají v členském
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státě, jehož se týká Fond soudržnosti, může příspěvek 
Společenství ve výjimečných a řádně odůvodněných 
případech vzrůst až na maximální podíl 80 % celkových 
způsobilých nákladů a maximální podíl 85 % z celkových 
způsobilých nákladů u nejodlehlejších regionů 
a okrajových řeckých ostrovů, jež jsou znevýhodněny svou 
odlehlou polohou.

■ Pro Cíl 2 a 3 je maximální podíl 50 % z celkových
způsobilých nákladů a obecně nejméně 25 % způsobilých 
veřejných nákladů.

Cílem této hypotézy je ověření, zdali jednotlivé země plně 
využily tohoto článku a umožnily tak ušetřit národní zdroje 
na kofinancování aktivit spolufinancovaných z prostředků 
ESF45.

Zdroje a postup pro ověřeni hypotézy: Studium a vzájemné 
porovnávání dokumentů - např. Národních rozvojových plánů, 
programových dokumentů, dodatků programových dokumentů,
Rámce podpory společenství apod. Hypotéza byla ověřována u 
každého Opatření s kódovým označením intervenční oblasti 22
- sociální začleňování, bez Iniciativy Společenství Equal.

Rozbor: Pro ověření hypotézy jsem studiem programových 
dokumentů sestavil přehledy jednotlivých států, které uvádím 
v jednotlivých tabulkách.

Česká republika využívá ESF bez Equal ve třech 
programových dokumentech, z čehož je intervenční oblast 22 - 
sociální integrace v pěti Opatřeních. Tabulka č. 29 uvádí 
jejich přehled, s vyznačením těch, která splňují hypotézu.
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Cil Název programového 
dokumentu

Opatření
(číslo)

Max. výše 
spolufinancování

Závěr 
ANO x NE

1 OP RLZ ČR 2.1 80 % ANO
2.3 75 % NE

SROP ČR 3.2 80 % ANO
3 JPD 3 ČR 2.1 50 % ANO

2.3 50 % ANO
Tabulka č. 29. Maximální výše spolufinancování v Opatřeních na sociální 
integraci - Česká republika.
Zdroj: OP RLZ ČR, dodatek programu str. 82, JPD 3. str. 75, SROP ČR, 
dodatek str. 66, JPD 3, str. 17-30.

Závěr za Českou republiku: Hypotézu nesplňuje Opatření
2.3 v OP RLZ ČR.

Slovensko využívá ESF bez Equal ve dvou programových 
dokumentech, z čehož je íntervenční oblast 22 - sociální 
integrace ve dvou Opatřeních. Tabulka č. 30 uvádí jejich
přehled, s vyznačením těch, která splňují hypotézu.

Cíl Název programového 
dokumentu

Opatření
(číslo)

Max. výše 
spolufinancování

Závěr 
ANO x NE

1 SOP LZ SR 2 .1 80 % ANO
3 JPD 3 SR 1.1 50 % ANO

Tabulka č. 30. Maximální výše spolufinancování v Opatřeních na sociální 
integraci - Slovensko.
Zdroj: SOP RLZ SR, dodatek programu str. 128, JPD 3 SR. str. 16 a 66.

Závěr za Slovensko: Hypotézu splňují všechna Opatření.

Maďarsko využívá ESF bez Equal ve dvou programových 
dokumentech, z čehož je intervenční oblast 22 - sociální 
integrace ve čtyřech Opatřeních. Tabulka č. 31 uvádí jejich
přehled, s vyznačením těch, která splňují hypotézu.

Cíl Název programového 
dokumentu

Opatření
(číslo)

Max. výše 
spolufinancování

Závěr 
ANO x NE

1 OP RLZ HU
2.1 75 % NE
2.2 75 % NE
2.3 75 % NE

OP RR HU 3.2 80 % ANO
Tabulka č. 31. Maximální výše spolufinancování v Opatřeních na sociální 
integraci - Maďarsko.
Zdroj: OP RLZ HU, programový dodatek str. 94, OP RR HU, programový 
dodatek str. 97.
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Závěr za Maďarsko: Hypotézu nesplňují Opatření 2.1, 2.2 a
2.3 v OP RLZ HU.

Polsko využívá ESF bez Equal ve dvou programových 
dokumentech, z čehož je intervenční oblast 22 - sociální 
integrace ve dvou Opatřeních. Tabulka č. 32 uvádi jejich 
přehled s vyznačením těch, která splňuji hypotézu.

Cil Název programového 
dokumentu

Opatřeni
(čislo)

Max. výše 
spolufinancování

Závěr 
ANO x NE

1 OP RLZ PL 1. 4 71,8 % NE
1. 5 80 % ANO

Tabulka č. 32. Maximální výše spolufinancování v Opatřeních na sociální 
integraci - Polsko.
Zdroj: OP RLZ PL, dodatek programu str. 183.

Závěr za Polsko: Hypotézu nesplňuje Opatření 1.4 v OP RLZ
PL.

Pro přehled o finanční významnosti Opatření, která 
nesplňují Hypotézu E3, uvádím Graf č. 1, kde jsou tmavou 
barvou vyznačena Opatření, která nesplňují podmínku o 
maximální výši spolufinancováni. Z tohoto grafu je patrné, 
že objemově (nikoliv obsahově) je Opatřeni 2.3 v OP RLZ ČR 
méně významné, v případě Maďarska a Polska se jedná o 
finančně významná Opatření.
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Česká republika Slovensko Maďarsko Polsko

Graf č. 1. Přehled výše spolufinancování v Opatření na sociální 
integraci.
Graf v mil. eura. Zdroj: Vlastní propočty podle tabulek a jejich zdrojů 
v kapitole 3.

Závěr: Z provedené analýzy programových dokumentů 
vyplývá:
■ Vybrané čtyři země maji rozdílný přistup k možnosti 

uplatněni článku 29 Nařízeni Rady ES č. 1260/1999 pro 
oblast intervenčni oblasti 22 - sociální integrace.

■ Jedinou zemi, která plně využila horni hranice 
spolufinancováni na sociální integraci, je Slovensko.

■ Blízko plnému využiti maximálního spolufinancování z ESF 
je i Česká republika, která jej uplatnila s výjimkou 
Opatřeni 2.3 v OP RLZ ČR, které je ovšem objemem 
finančních prostředků méně významné.

■ Maďarsko maximálně spolufinancuje pouze Opatřeni 
v regionálně zaměřeném programu.

■ Polsko výši spolufinancováni z ESF zvýhodňuje rozvíjení 
aktivit pro definované zvláště znevýhodněné skupiny v 
Opatřeni 1.5.

Hypotéza se ukázala jako nepravdivá
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4.3.4 Hypotéza E4

Hypotéza E4: V projektech na sociální integraci v rámci Cile 
1 a 3 je maximální možná výše spolufinancování až 100 % z 
uznatelných nákladů.

Důvod pro stanoveni hypotézy: Pro jednotlivé subjekty, a 
to především NNO, může být zásadní překážkou pro realizaci 
projektu příliš vysoká míra povinného soukromého 
spolufinancování projektu ze soukromých zdrojů 
předkladatele. Rozborem situace v jednotlivých zemích je 
zjišťováno, zdali lze financovat projekty až do maximální 
výše 100 % uznatelných nákladů projektu a tím usnadnit 
předkládání projektů např. pro NNO.

Zdroje a postupy pro ověření hypotézy: Studium a vzájemné 
porovnávání dokumentů - např. Národní rozvojové plány, 
programové dokumenty, dodatky programových dokumentů, Rámce 
podpory společenství, výzvy k předkládání projektů apod. 
Hypotéza byla ověřována u Opatření s kódovým označením 
intervenční oblasti 22 - sociální začleňování. Do ověření 
hypotézy jsem nezahrnul Iniciativu Equal.

Rozbor: Jednotlivé státy uvádím vždy oddělené a opatřené 
závěrečným shrnutím. Pro přehlednost jsem zachoval jednotnou 
strukturu z předešlých hypotéz.

Česká republika využívá ESF bez Iniciativy Equal ve třech 
programových dokumentech. Kód intervenční oblasti 22 - 
sociální integrace je v pěti Opatřeních. Konkrétně se jedná 
o OPR LZ ČR - Opatření 2.1 a 2.3, JPD 3 ČR - Opatření 2.1 a
2.3 a SROP ČR - Opatření 3.2. Ve všech výše uvedených 
Opatřeních je shodná situace, kdy žadatelé o finanční
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podporu mají možnost předkládat návrhy projektů až do 
maximální výše 100 % uznatelných nákladů. Současně se Česká 
republika podle finančních tabulek v programových 
dokumentech nezavázala k vykazování soukromého 
spolufinancování projektů.

Závěr za Českou republiku: Podle programových dokumentů a 
jejich dodatků je možná spoluúčast ve všech Opatřeních až do 
maximální výše 100 % uznatelných nákladů. Soukromé 
spolufinancování není vykazováno ve finančních tabulkách 
programových dokumentů.

Slovensko využívá ESF bez Iniciativy Equal ve dvou 
programových dokumentech. Kód intervenční oblasti 22 - 
sociální integrace je v následujících dvou Opatřeních:
■ Prvním je v SOP LZ SR Opatření 2.1, kde je situace

specifická tím, že celý příspěvek získává FSR a ten dále 
alokuje prostřednictvím grantů, přičemž sám je 
předkladatelem národních projektů. Pro ověření hypotézy a 
učinění závěru je FSR příjemcem ze 100 % bez nutnosti 
dalšího spolufinancování z vlastních zdrojů. Odlišná 
situace je ale u samotných žadatelů o grant u FSV. Zde 
jsou podle doposud vyhlášených výzev povinni zabezpečit 
spolufinancování minimálně ve výši 5 % z celkových 
nákladů projektu. Spoluúčast ale může být zabezpečena 
podle vyhlášených výzev jedním z těchto způsobů:
- Finanční spoluúčastí - např. vklady, dary, sbírky a 

aktivity, které přinesou zisk.
- Materiální spoluúčastí - zařízení, kancelářské potřeby, 

školicí materiál apod.
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- Prací - dobrovolná práce46, která se bude individuálně 
posuzovat při konzultaci před podáním projektu a při 
hodnocení způsobilosti.

- Jinými - které nejosu bliže specifikovány.
Uvedené spolufinancováni ale neni obsaženo ve finančních 
tabulkách SOP LZ SR - tj. jedná se pouze o obligatorni 
povinnost danou FSV v rámci vyhlášeni výzev pro 
předkládáni projektů a není vykazováno v rámci čerpání 
ESF v programovém dokumentu.

■ Druhým je Opatření 1.1 v JPD 3 SR, kde je možno podle
programového dodatku financovat projekty až do výše 100 % 
celkových oprávněných nákladů. Uvedená skutečnost ale 
platí, pouze když je konečným příjemcem subjekt státní 
správy nebo NNO. Pakliže je konečným příjemcem subjekt 
z veřejného sektoru (např. vyšší územní celek, obce) nebo 
subjekt soukromého sektoru, lze financovat projekt pouze 
do výše 95 % celkových uznatelných nákladů. Uvedené 
soukromé spolufinancováni je alokováno i ve finančních 
tabulkách JPD 3 SR, což znáči vykazováni v rámci čerpáni 
ESF v programovém dokumentu.

Závěr za Slovensko: V SOP LZ SR je minimálně 5 % 
soukromého spolufinancováni vyžadováno pro všechny právní 
formy a není součástí finančních tabulek programového 
dokumentu. V případě JPD 3 SR je povinných 5 % 
spolufinancováni pouze pro určité právní formy a je součásti 
finančních přehledů programového dokumentu.

Maďarsko využívá ESF bez Iniciativy Equal ve dvou 
programových dokumentech, z čehož je kód intervenčni oblasti 
22 - sociální integrace ve čtyřech Opatřeních (OP RLZ HU - 
Opatřeni 2.1, 2.2 a 2.3, OP RR HU Opatřeni 3.2). Ve všech
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těchto opatřeních je možno financovat projekty až do výše 
100 % uznatelných nákladů. Finanční plán nepočítá s jinou 
účastí na kofinancování nežli s národními zdroji, tj. 
soukromé spolufinancování není obsahem finančních tabulek.

Závěr za Maďarsko: Podle programových dokumentů a jejich 
dodatků je možné financování projektů ve všech Opatřeních až 
do výše 100 % uznatelných nákladů. Finanční tabulky 
neobsahují jiné spolufinancování než národní zdroje.

Polsko využívá ESF, bez Iniciativy Equal ve dvou 
programových dokumentech. Kód intervenční oblasti 22 - 
sociální integrace je ve dvou Opatřeních OP RLZ PL. Podle 
příslušných programových dodatků je v obou Opatřeních 
situace obdobná. Projekty je možné financovat až do výše 100 
% uznatelných nákladů, nicméně se předpokládá, že ze 
soukromých zdrojů bude podíl nad alokační rámec ESF a 
Národního kofinancování ve výši 1 %47. Soukromé 
spolufinancování podle příručky o uznatelnosti nákladů48 k OP 
RLZ PL je možné i materiálním vkladem a dobrovolnickou 
prací.

Závěr za Polsko: Podle programových dokumentů a jejich 
dodatků je možné financovat projekty až do výše 100 % 
uznatelných nákladů. Předpokládá se 1 % výše soukromého 
spolufinancování. Uvedené 1 % spolufinancování je součástí 
finančních plánů programového dokumentu.

Závěr: Rozborem programových dokumentů jsem došel k těmto 
závěrům:
1. Z pohledu finančních tabulek, které jsou vykazovány

v rámci čerpání ESF:
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■ Česká republika, Slovensko a Maďarsko - nevykazuji 
žádné předpokládané soukromé spolufinancování a 
finanční tabulky zahrnují pouze národní a regionální 
zdroje na spolufinancováni projektů podpořených z ESF.

■ Soukromé financováni ve finančních plánech zohledňuje 
pouze Polsko, které očekává dobrovolné spolufinancováni 
ve výši 1 %.

2. Z pohledu podmínky pro žadatele o soukromém
spolufinancování projektů nad rámec programových 
dokumentů:
■ Česká republika, Maďarsko a Polsko umožňuji financováni 

až do výše 100 % uznatelných nákladů v projektech 
zaměřených na oblast sociální integrace.

■ Slovensko vyžaduje v určitých případech soukromé 
spolufinancování, kdy se liši podle právní formy:
- Opatřeni 2.1 SOP LZ SR, zde je vyžadováno od FSV 5 % 

spolufinancováni od předkladatele projektů od všech 
potencionálně možných předkladatelů.

- Opatřeni 1.1 JPD 3 SR, kdy určité právni formy mohou 
předkládat projekty s žádosti o financováni až ze 
100 % uznatelných nákladů (subjekty státní správy a 
NNO), ostatní (např. obce) musí zajistit 5 % 
spoluúčast z vlastních zdrojů.

Hypotéza se ukázala jako nepravdivá
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4.4 Organizační oblast

V organizační oblasti jsem stanovil dvě hypotézy, 
v kterých zjišťuji přehlednost systému Cílů strukturální 
politiky navázaných na statistické jednotky NUTS (Hypotéza 
01) a programových dokumentů zaměřených na oblast sociální 
integrace (Hypotéza 02).

4.4.1 Hypotéza 01

Hypotéza 01: Rámcový systém Cílů a statistických jednotek 
NUTS není přehledný a nese s sebou dopady do systému řízení 
veřejné správy.

Důvod pro stanoveni hypotézy: Vybrané čtyři země 
využívají ESF prostřednictvím obdobné struktury programových 
dokumentů, která je dána příslušnými nařízeními. Vyskytuje 
se zde ale výrazná odlišnost u České republiky a Slovenska, 
kdy z důvodu vyšší ekonomické úrovně regionů hlavních měst 
spadají tyto země mimo prioritní Cíl 1. Na stanovené 
hypotéze ověřuji, zdali uvedený způsob statistického 
rozdělování regionů členských zemí a přiřazování k Cílům 
s sebou nenese negativní prvky např. co do přehlednosti pro 
potencionální předkladatele projektů.

Zdroje a postup pro ověření hypotézy: Studium a vzájemné 
porovnávání dokumentů - např. Národní rozvojové plány, 
programové dokumenty, dodatky programových dokumentů, Rámce 
podpory společenství, výzvy pro předkládání projektů, 
příručky pro žadatele, odborná literatura apod.

Rozbor: Prvním okruhem je způsob rozdělení regionů 
členských států pod příslušné Cíle na základě HDP v PKS.
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Z přiřazení regionů k Cílům vyplývá i různý systém přípravy 
programových dokumentů - vícestupňový systém, respektive 
zjednodušený systém. V případě České republiky a Slovenska 
jsou vždy dva regiony hlavního města přiřazeny do jiného 
Cile a zde i do zjednodušeného systému přípravy dokumentů.
Z důvodu, že tyto země spadají jak pod Cíl 1, tak i pod 
ostatní Cile strukturální politiky, vyplývají určitá 
omezení, která souvisí s přípravou a realizací projektů. 
Jedná se především o realizaci systémových a nadregionálních 
projektů. V případě realizace těchto projektů je nutné 
vytvářet odděleně projekty pro regiony spadajici pod Cil 1 a 
pod Cil 3 v dané zemi. Současně se zde mohou např. projevit 
následujíc! ohroženi:
■ Projekty nejsou vhodné k financováni v rámci obou Cilů, 

tj. v regionech spadajicich pod Cíl 1 a Cíl 3.
■ V programových dokumentech nemusí být zcela shodná 

formulace o podporovaných aktivitách. Z toho vyplývá 
obtížnost při koncipováni a celkové přípravě projektů.

■ V procesu schvalování projektů se mohou projevit odlišná 
stanoviska výběrových subjektů a tim může nastat situace
o zaváděni mnohdy i protichůdných systémových projektů u 
regionů, které spolu územně sousedi.
Uvedené ohroženi bohužel nezmírní ani možnost daná 

Pravidlem č. 12 Nařízeni Rady (ES) č. 448/2004, které 
umožňuje přesah aktivit mezi regiony spadajici do různých 
Cilů.

Druhým okruhem je rozděleni členských států do jednotného 
statistického systému NUTS. Nařízení Rady ES č. 1059/2003 
uvádí kritéria pro přiřazení k jednotlivým kategoriím NUTS. 
Např. v případě České republiky a Slovenska nově vytvořený 
systém krajského uspořádáni nesplňuje velikostní kritéria 
pro regiony NUTS II. Zde muselo být provedeno umělé sdruženi 
několika vyšších územních samosprávních celků. V případě
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České republiky se jedná o tzv. „Regiony soudržnosti" a 
v případě Slovenska o „Seskupení krajů". Tento nový řídicí 
stupeň je v mnohých případech čistě formální záležitostí. 
Nicméně obsahuje v sobě i ohrožující prvky. Jedná se např. o 
systém finanční alokace na regiony NUTS II a z toho 
vyplývající nutnost určité shody o principu rozdělení těchto 
prostředků mezi sdružené kraje. Neshody se můžou negativně 
projevit i během procesu schvalování jednotlivých projektů 
na úrovni NUTS II, kdy je možné upřednostňovat projekty 
„svého" kraje a tím i zvyšovat výši financí, které daný kraj 
obdrží. Zajímavý přístup v této souvislosti učinilo 
Maďarsko, které přičlenilo bohatý region hlavního města 
k sousednímu chudšímu regionu a celá země tak čerpá pouze 
z Cíle 1, což je do značné míry i zjednodušení celé 
implementace a přípravy programových dokumentů.
Třetí okruh úzce souvisí s následující Hypotézou 02, kdy pro 
žadatele je velice obtížné orientovat se ve velkém množství 
programových dokumentů, které často vznikají pro jeden 
region. Např. pro území jednoho kraje, to jsou v případě 
České republiky až tři různé dokumenty, obsahující několik 
potencionálně vhodných Opatření na sociální integraci. 
Uvědomuji si, že je obtížné učinit jednotný a kompatibilní 
celoevropský systém pro regionální rozdělení, respektující 
všechny zvláštnosti a odlišnosti, ale v tomto případě se 
jedná pro žadatele o nepřehledný stav.

V souvislosti s touto hypotézou budou zajímavé 
vyhodnocovací práce po skončení období a to především 
ve vztahu k našemu příspěvku do společného rozpočtu.

Závěr: Z provedené analýzy systému programových dokumentů 
vyplývá:



■ Obtížnost při zavádění systémových a nadregionálních 
aktivit v rámci zemí spadajících pod více Cílů 
strukturální politiky.

■ Komplikovanost řízeni a rozhodování na základě vzniku 
často umělého stupně řízeni regionálních jednotek 
kategorie NUTS II.

■ Obtížnost pro žadatele orientovat se v systému 
programových dokumentů, s velkým množstvím potencionálně 
vhodných Opatřeni pro financováni jejich projektů - blíže 
viz hypotéza 02.

Hypotéza se ukázala jako pravdivá

4.4.2 Hypotéza 02

Hypotéza 02: Podpora ESF v oblasti sociální integrace v 
systému programových dokumentů a implementačních subjektů je 
pro potencionální zájemce nepřehledná.

Důvod pro stanovení hypotézy: Subjekty, které jsou 
potencionálně možnými předkladateli projektů, se musejí 
nejprve zorientovat v systému programových dokumentů, 
Priorit, Opatřeni, návrhů aktivit, implementační struktuře 
apod. Stanovená hypotéza by měla ověřit přehlednost 
navrženého systému podpory v Opatřeních na sociální 
integraci.

Zdroje a postup pro ověření hypotézy: Studium a vzájemné 
porovnáváni dokumentů - např. Národni rozvojové plány, 
programové dokumenty, dodatky programových dokumentů apod.

-  89 -



Do přehledů jsem zahrnul pouze Opatření v intervenční 
oblasti 22 - sociální integrace, bez Iniciativy Equal.

Pro potvrzení nebo vyvrácení hypotézy jsem stanovil dvě 
roviny zkoumání. Jedná se o rozbor programových dokumentů ve 
vybraných zemích v těchto specifikách:
■ Celkového systému Opatření v intervenční oblasti 22 - 

sociální integrace mezi jednotlivými programovými 
dokumenty.
Zdůvodnění: Potencionální předkladatel by měl mít 
předloženu jasnou a přehlednou strukturu programových 
dokumentů a příslušných Opatření. K tomuto je zapotřebí i 
přehledné rozdělení aktivit mezi programové dokumenty a 
jejich Opatření.

■ Popisu implementační struktury v programových 
dokumentech.
Zdůvodnění: Potencionální předkladatel by měl po 
předešlém výběru vhodných Opatření vědět, jaká je 
implementační struktura, na kterou se má obracet a 
s kterou bude komunikovat.

Vybrané čtyři země jsem rozdělil na dvě skupiny - na 
země, které celé spadají pod prioritní Cíl 1, a na země 
spadající svými regiony jak pod Cíl 1, tak pod Cíl 3 
strukturální politiky. Do první skupiny patří Maďarsko a 
Polsko, do druhé Česká republika a Slovensko.

Rozbor:
První skupina - Maďarsko a Polsko - země, které celé svým 
územim spadají pouze do Cíle 1.

Maďarsko
■ Celkový systém Opatření na sociální integraci:
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Maďarsko těži z výhod provedeného rozdělení na NUTS II, 
kdy vhodně provedlo přičlenění bohatého regionu 
k sousednímu chudšímu, čimž spadá celé územi pouze do 
Cíle 1. Uvedené sloučení má dopady na zjednodušení celé 
přípravy programových dokumentů, implementační 
struktury, ale i realizace projektů.
Celková struktura je jasná s dobře rozděleným působením 
Opatření v sektorovém programu, která jsou vhodně 
doplněna o decentralizované Opatření v regionálním 
programu.
Na intervenčni oblast sociální integrace jsou zaměřeny 
celkem tři sektorové a jedno regionální Opatřeni. 
Zajímavým nástrojem pro rozvoj služeb poskytovaných NNO 
je Opatření 2.3 v OP RLZ HU, které je zaměřeno 
především na NNO a vytváření partnerství 
s municipalitami.

■ Popis implementační struktury:
V případě Maďarska se jedná o největši přesun činnosti 
z ústřední státni správy na ostatní aktéry - kraje, 
obce a NNO, které jsou konečnými příjemci.
V sektorovém programu jsou tři Opatření řízena třemi 
různými Zprostředkujícími subjekty. Jedná se o 
Ministerstvo školství, Ministerstvo zdravotnictví, 
sociálních věcí a rodiny a o zřízenou Implementační 
agenturu pro ESF. Uvedené je na první pohled 
nesystémové, ale vzhledem k popisu a zaměření 
jednotlivých Opatření je tento výběr odůvodněný. 
Regionálně zaměřený program je decentralizován 
prostřednictvím Národních agentur pro regionální rozvoj 
a v rolích Konečných příjemců jsou již např. NNO a 
municipality.
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Polsko
■ Celkový systém Opatření na sociální integraci:

V případě Polska byla provedena koncentrace činností 
pouze do dvou sektorových Opatření, což značně 
zjednodušuje potencionálním zájemcům orientaci 
v navrženém systému implementačních subjektů. 
Intervenční oblast na sociální integraci není obsažena 
v existujícím regionálně zaměřeném programu. 
Implementační struktura současně v sektorovém programu 
postrádá prvky decentralizace na místní a regionální 
samosprávy.

■ Popis implementační struktury:
Koncentrace aktivit do dvou Opatření v sektorovém 
programu, bez účasti v regionálním programu, je 
znatelným projevem centralistického pojetí sociální 
integrace.
Státní fond pro rehabilitaci49 má 16 regionálních 
poboček.
Schází popis zapojení vojvodství a municipalit do 
řízení pomoci z ESF. Implementační struktura jeví 
známky centralistického pojetí, což ale v tomto případě 
může vycházet i z územní velikosti Polska.

Druhá skupina - Česká republika a Slovensko - země, které 
spadají svými regiony jak pod Cíl 1, tak pod Cíl 3.

Česká republika:
■ Celkový systém Opatření na sociální integraci:

Česká republika má nejsložitější systém Opatření, a to 
včetně množství subjektů podílejících se na 
implementaci.
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Celkově se jedná o pět potencionálně vhodných Opatření 
k čerpání prostředků na intervenční oblast sociální 
integrace - dvě sektorová Opatření v OP RLZ ČR, jedno 
regionální v SROP ČR a dvě v rámci JPD 3 ČR určená pro 
území hlavního města Prahy.
V České republice je systém Opatřeni na sociální 
integraci diky většimu počtu programových dokumentů a 
příslušných Opatření poměrně složitý a pro 
potencionálního zájemce i nepřehledný.
Vymezení mezi sektorovým programem a regionálně 
zaměřeným programem v rámci Cile 1 je velice obecné a 
pro potencionální žadatele podle vyhlášených výzev i 
nejednoznačné - jedná se např. o vymezeni 
nadregionálniho projektu, kdy nejsou předložena jasně 
kvantifikovaná kritéria a předkladatel má fakticky 
možnost si odůvodnit přiřazení jak do sektorového, tak
i do regionálního programu.

■ Popis implementační struktury:
K získání finančních prostředků je možno žádat až u 
čtyř potencionálních subjektů v rámci Cíle 1 a u tří 
v rámci Cile 3. Tento složitý systém je pro subjekt 
neorientuj lei se v systému programových dokumentů 
značně zatěžujici.
Rozděleni aktivit mezi Správu služeb zaměstnanosti a 
Odbor sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR v Opatření 2.1 OP RLZ ČR není dostatečně 
zdůvodněno. V tomto směru by byla vhodnější integrace 
pouze do jednoho implementačního subjektu.
Ojedinělým nástrojem pro rozvoj kvality poskytovaných 
služeb NNO je podpora prostřednictvím Globálního grantu 
a to jak v regionech Cile 1, tak na územi hlavního
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města Prahy v Cíli 3, prostřednictvím Nadace rozvoje 
občanské společnosti.

Slovensko
■ Celkový systém Opatření na sociální integraci:

Slovensko má vzhledem k čerpání prostředků na sociální 
integraci vytvořeny dva dokumenty, vždy jeden pro každý 
Cíl, tj. pro Cíl 1 - sektorový SOP RLZ SR a pro Cíl 3 
JPD 3 SR.
Regionálně zaměřený program není na Slovensku 
realizován, projekty jsou přijímány přes FSR i jeho 
regionálními pobočkami.
Pro potencionálního žadatele se jedná o jednoduchý 
systém dvou vhodných Opatření.

■ Popis implementační struktury:
Role Řídicího a Zprostředkujícího subjektu jsou v obou 
programech rozděleny mezi Ministerstvo práce, 
sociálních věcí a rodiny SR a Ministerstvo školství SR. 
Zde by bylo vhodné vynechání dalšího stupně řízení 
ústřední státní správy - Ministerstva školství SR. 
Klíčové postavení v implementační struktuře v rámci SOP 
RLZ SR má FSV, který je konečným příjemcem v Opatření
2.1 se svými pěti regionálními pobočkami.
V případě JPD 3 SR je Zprostředkující subjekt 
Ministerstvo školství SR, a nikoliv subjekt k tomu z 
povahy systému Cíle 3 vhodnější - hlavní město 
Bratislava.
V JPD 3 SR je situace rozdělena na národní projekty, 
kdy je Konečným příjemcem Ústředí práce, sociálních 
věcí a rodiny a na výzvy k podání projektů celé 
spektrum subjektů jako např. regionální a místní 
samospráva, NNO apod.
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Závěr: Rozborem programových dokumentů jsem došel
k následujícím závěrům:
■ Systém programových dokumentů je přehledný, pouze když 

celá země spadá pod prioritní Cíl 1. Tento fakt je ale 
obtížné ovlivnit a to diky způsobu výpočtu HDP v PKS, kdy 
regiony hlavních měst ze své podstaty mají tento ukazatel 
ekonomické výkonnosti vyšši než ostatní regiony.

■ Česká republika a Slovensko díky skutečnosti, že jejich 
regiony spadaji jak pod Cil 1, tak pod Cil 3, maji 
komplikovanější systém programových dokumentů vzhledem
k územní působnosti. V případě České republiky to výrazně 
umocňuje regionálně zaměřený program, který je po stránce 
vymezeni k sektorovému programu pro potencionálního 
zájemce nejasný.

■ Je znát snaha o nalezení optimální vyváženosti rozloženi 
Opatřeni na sociální integraci mezi sektorové a 
regionální programy, potažmo mezi ústřední státni správu 
a regionální subjekty. Z uvedeného hledání rozdělení 
vyplývá mimo jiné i větší množství programových dokumentů 
s potencionálně vhodnými Opatřeními.

Hypotéza se ukázala jako pravdivá
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4.5 Realizační oblast

V realizační oblasti jsem stanovil čtyři hypotézy, 
v kterých posuzuji jednotlivé aktéry v implementační 
struktuře (Hypotéza Hl), samostatnost Opatření na sociální 
integraci (Hypotéza H2) a zapojení NNO do realizace projektů 
(Hypotéza H3).

4.5.1 Hypotéza R1

Hypotéza R1: Aktéři v rolích Zprostředkujícího subjektu a 
Konečného příjemce v Opatřeních na sociální integraci nejsou 
pouze subjekty ústřední státní správy.

Důvod pro stanovení hypotézy: Po identifikaci vhodných a 
uznatelných aktivit a alokací přiměřeného objemu finančních 
prostředků je nedílnou součástí pro úspěšnou realizaci i 
vhodná implementační struktura. Důvod pro tuto hypotézu je, 
zdali se i jiné subjekty než z ústřední státní správy (např. 
NNO) mohou stát Konečnými příjemci, a nikoliv pouze 
Konečnými uživateli. Uvedená hypotéza by měla nastínit 
posuny v decentralizačních tendencích a to na příkladu 
delegování činností z ústřední státní správy.

Zdroje a postup pro ověření hypotézy: Studium a vzájemné 
porovnávání dokumentů - např. Národní rozvojové plány, 
programové dokumenty, dodatky programových dokumentů, Rámce 
podpory společenství apod. Do přehledů o implementační 
struktuře jsem zahrnul pouze Opatření v intervenční oblasti 
22 - sociální integrace, bez Iniciativy Equal.

Rozbor: K objasnění a přiblížení implementační struktury 
je nutné nejprve vysvětlit role potencionálních subjektů 
podle dodatku OP RLZ ČR (str. 87-90):
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■ Řidiči orgán (Managing Authority): je subjekt odpovědný 
za řízeni a implementaci programového dokumentu. Může 
části svých pravomoci delegovat na implementační jednotky
- především pak na Zprostředkuj lei subjekt.

■ Zprostředkuj lei subjekt (Intermediate Body) je instituce, 
která vykonává delegované činnosti Řidiciho orgánu.

■ Konečný příjemce (Final beneficiaries) žádá Řidiči orgán, 
případně Zprostředkujíc! subjekt, o příspěvek ze 
strukturálních fondů. V případě, že je zároveň konečným 
uživatelem (viz niže), přijímá prostředky od Platební 
jednotky - zde se jedná o tzv. Konečného uživatele v roli 
Konečného příjemce.

■ Konečný uživatel (Final recepient) je subjekt, který 
obdrží dotaci ze strukturálních fondů a který realizuje 
projekt, např. v rámci grantového schématu. Nejedná-li se 
o grantové schéma, je tento subjekt totožný s Konečným 
přij emcem.

Pro ověřeni hypotézy jsem studiem programových dokumentů 
sestavil přehledy jednotlivých států, které schématicky 
přibližuji situaci v Opatřeních na sociální integraci.
V souladu s cílem hypotézy jsem schémata zjednodušil na 
základní implementační strukturu, tj. ke Konečnému příjemci.

Česká republika využívá ESF bez Iniciativy Equal ve třech 
programových dokumentech, z čehož je kód intervenčni oblasti 
22 - sociální integrace v pěti Opatřeních. Schéma č. 2 uvádi 
přehled těchto Opatření.
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Programový Opatřeni Řídicí Zprostředkující Konečný
dokument (číslo) organ subjekt příjemce

OP RLZ ČR - 2.1

2.3

SROP - 3.2

JPD 3 ČR - 2.1

2.3
Schéma č. 2. Implementační struktura v Opatřeních na sociální integraci, 
Česká republika.
Zdroj: OP RLZ ČR, dodatek programu str. 86, SROP ČR, dodatek programu 
str. 66 a 102, JPD 3 ČR. dodatek programu, str. 20, 32 a 76.
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Slovensko využívá ESF, bez Iniciativy Equal ve třech 
programových dokumentech, z čehož je kód intervenční oblasti 
22 - sociální integrace ve dvou Opatřeních. Schéma č. 3 
uvádí přehled těchto Opatřeni.
Programový Opatření Řídicí Zprostředkujíc Konečný
dokument (číslo) organ i subjek příjemce

SOP LZ SR 2. i

JPD 3 SR 1 . 1

Ministerstvo 
práce, 

sociálních 
věcí a 

rodiny SR, 
Odbor 

Řídicího 
orgánu 
SOP LZ50

Ministerstvo 
práce, 

sociálních 
věcí a 

rodiny SR, 
Odbor 

Řídícího 
orgánu JPD 
Cíl 352

Ministerstvo 
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sociální fond5
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k podání 
projektů53:
(i)Úřady 
práce, 
sociálních 
věcí a 
rodiny;
(ii)orgány 
a subjekty 
regionální 
a místní 
samosprávy 
a státní 
správy;
(iii)NNO a 
komunitní 
organizace;
(iv)Státní 
vzdělávací a 
poradenské 
instituce 
zaměstna
vatelů;
(v)státní 
poskytovatelé 
sociálních 
služeb;

Implementační struktura v Opatřeních na sociální integraci,

57, 129, 130, JPD 3 SR, dodatek

Schéma č. 3 
Slovensko.
Zdroj: SOP RLZ SR, dodatek programu str 
str. 12, 45 a 46.
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Maďarsko využívá ESF bez Iniciativy Equal ve dvou 
programových dokumentech, z čehož je kód intervenční oblasti 
22 - sociálni integrace ve čtyřech Opatřeních. Schéma č. 4 
uvádi přehled těchto Opatřeni.
Programový Opatření Ridici Zprostředkující Konečný
dokument (číslo) organ subjekt příjemce

OP RLZ HU - 2.1

2.2

2.3

OP RR HU - 3.2

Schéma č. 4. Implementační struktura v Opatřeních na sociální integraci, 
Maďarsko.
Zdroj: OP RLZ, dodatek programu str. 30-39, OP RR, dodatek programu, 
str. 61, 62 a 131.
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Polsko využívá ESF bez Iniciativy Equal ve dvou 
programových dokumentech, z čehož je intervenční oblast 
sociální integrace pouze ve dvou Opatřeních v OP RLZ PL. 
Schéma č. 5 uvádi přehled těchto Opatřeni.
Programový Opatřeni Řídicí Zprostředkující Konečný
dokument (číslo) organ subjekt příjemce

Schéma č. 5. Implementační struktura v Opatřeních na sociální integraci, 
Polsko.
Zdroj: OP RLZ PL, dodatek programu str. 59 a 79.

Závěr: Z provedené analýzy programových dokumentů 
vyplývají následující závěry:
■ Zprostředkující subjekty jsou vždy odborné řídicí útvary 

na věcně příslušných ministerstvech s výjimkou:
Nadace rozvoje občanské společnosti v České republice 
pro Opatření 2.3 OP RLZ ČR a JPD 3 ČR, která jsou 
zaměřena na rozvoj NNO a jejichž specifikum vyplývá již 
z institutu Globálního grantu.
Implementační agentury Evropského sociálního fondu 
(ESZA) v Maďarsku řízené Ministerstvem práce a politiky 
zaměstnanosti a Ministerstvem školství pro Opatření 2.3 
OP RLZ HU, které je zaměřeno na NNO.
Státních příspěvkových organizací - Center regionálního 
rozvoje (CRR) a Národních agentur pro regionální rozvoj 
(VATI), které implementuji Opatřeni v regionálních 
programech.
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Závěr za Zprostředkujíc! orgány: Jedná se o orgány 
ústřední státní správy, případně agentury jimi založené (CRR 
v ČR, ESZA a VATI v Maďarsku), výjimku tvoři Nadace rozvoje 
občanské společnosti, což vyplývá ze specifik daných 
Globálním grantem.

■ Z pohledu Konečných příjemců:
V České republice je výjimečné postavení Nadace rozvoje 
občanské společnosti, a známky určitého zjednodušení 
jsou znát i v rámci JPD 3 ČR. Implementační struktura
v hlavním sektorovém Opatření - 2.1 OP RLZ nepřipouští 
jiné subjekty než ze státní správy. V případě aktivit 
v gesci Správy služeb zaměstnanosti je struktura čistě 
v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí. V druhém 
případě - aktivity sociáních služeb, byl vhodně 
vynechán Zprostředkovatelký subjekt a celá struktura se 
značně zjednodušila.
Na Slovensku je specifické postaveni FSR v roli 
Konečného příjemce. V rámci JPD 3 SR se projevuji 
decentralizační aktivity, kdy např. NNO jsou 
potencionálními Konečnými příjemci.
V Maďarsku se projevuje decentralizace činnosti 
nejsilněji a nejšiřeji. Koneční příjemci jsou jak 
místní vlády, municipality, tak NNO.
V Polsku, obdobně jako na Slovensku je Konečným 
příjemcem Státní fond (State Fund of the Rehabilitation 
of Persons with Disabilities) a příslušný odbor 
ústřední státní správy. Zde je specifická situace v 
integraci Řídicího a Zprostředkujícího subjektu, což je
o jeden stupeň řízení méně.

Závěr za Konečné příjemce: V jednotlivých zemích jsou 
patrné rozdílné přístupy v delegování činností na jiné než
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ústřední orgány státní správy. Na Slovensku a v Polsku byly 
založeny Státní fondy, které plní roli přerozdělovací 
agentury. V Maďarsku je proces přenášení kompetencí na nižší 
úroveň nejvíce patrný, kdy např. místní vlády, municipality 
nebo např. NNO se můžou stát konečnými příjemci v Opatřeních 
na sociální integraci. V České republice je díky šíři 
Opatření na sociální integraci patrná kombinace více 
tendencí. Vyskytuje se zde delegování na externí 
soukromoprávní subjekt, vynechání středního článku řízení, 
decentralizace činností v rámci JPD 3 i složitější - 
centralistický systém v rámci Služeb zaměstnanosti.

Hypotéza se ukázala jako pravdivá

4.5.2 Hypotéza R2

Hypotéza R2: Oblast zásahu 22 - sociální integrace je 
většinou realizována samostatnými Opatřeními.

Důvod pro stanoveni hypotézy: Oblast sociální integrace 
je samostatnou intervenční oblastí podle Přílohy č. 4 
Nařízení Komise (ES) č. 438/2001. V praxi jsou ovšem 
projekty na sociální integraci realizovány a provázány i 
s dalšími intervenčními oblastmi, jako je např. politika na 
trhu práce nebo opatření ve prospěch žen. Hypotéza by měla 
ověřit, zda vybrané země podporují sociální integraci 
v rámci samostatných Opatření nebo jako součást komplexních 
postupů řešící více problematik v rámci jednoho Opatření.
V druhém případě by se tak otvíraly širší možnosti pro 
propojování a financování aktivit na sociální integraci a to
i s výhledem na budoucí programovací období 2007-2013.
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Zdroje a postup pro ověřeni hypotézy: Studium a vzájemné 
porovnávání programových dokumentů a jejich dodatků. 
Hypotéza byla ověřována v detailních popisech Opatřeni a ve 
finančních přehledech. Hypotéza byla ověřována u Opatřeni, 
kde se vyskytovalo kódové označení intervenční oblasti 22 - 
sociální začleňování. Do ověření hypotézy jsem nezahrnul 
Iniciativu Equal.

Rozbor: Pro ověřeni hypotézy jsem po studiu programových 
dokumentů sestavil niže uvedenou Tabulku č. 33 s přehledy 
vybraných čtyř zemi. V této tabulce přibližuji, s jakými 
intervenčnimi oblastmi se vyskytuje (kombinuje) oblast 
sociální integrace v jednotlivých programových dokumentech.

Země Název programového 
dokumentu

Opatření
(číslo)

Kód intervenční 
oblasti

OP RLZ ČR 2.1 -
Česká
republika

2.3 -
SROP ČR 3.2 23, 25
JPD 3 ČR 2.1 -

2.3 -
Slovensko SOP RLZ SR 2 .1 -

JPD 3 SR 1.1 25

OP RLZ HU
2 .1 -

Maďarsko 2.2 -
2.3 -

Polsko OP RLZ PL 1.4 -
1.5 -

Tabulka č. 33. Samostatnost Opatření v intervenčni oblasti 22 - sociální 
integrace, bez Iniciativy Equal.
Zdroj: OP RLZ ČR, dodatek programu, SROP ČR, dodatek programu, JPD 3 
dodatek programu, SOP RLZ SR dodatek programu, JPD 3 SR, dodatek 
programu, OP RLZ HU, dodatek programu, OP RR.

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že původní 
předpokládané spojeni s dalšími Opatřeními, např. na 
politiku na trhu práce, se nepotvrdilo. Opatřeni na sociální 
integraci jsou většinou samostatná. Výjimečně jsou příslušná 
Opatření spojována s oblasti 23 - Rozvoj vzděláváni a 
odborné přípravy, a s oblastí 25 - Akce na trhu práce ve 
prospěch žen.
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Závěr: Z provedené analýzy programových dokumentů 
vyplývá, že intervenční oblast sociální integrace je téměř 
výhradně samostatná. Určitou výjimkou je regionálně zaměřené 
Opatření 3.2 SROP ČR a Opatření 1.1 JPD 3 SR.

Hypotéza se ukázala jako pravdivá

4.5.3 Hypotéza R3

Hypotéza R3: Nestátni neziskové organizace jsou oprávněnými

předkladateli projektů v Opatřeních na sociální integraci.

Důvod pro stanoveni hypotézy: Nestátní neziskové 
organizace jsou významnými aktéry v poskytování sociálních 
služeb nebo jiných projektů v oblasti sociální integrace.
NNO nejsou pouhými poskytovateli služeb, velice často jsou 
to právě oni, kdo přichází s novými postupy, přístupy a 
metodami v práci s ohroženými skupinami. Z těchto důvodů je 
vhodná adekvátní podpora těchto subjektů - tj. oprávněností 
předkládat návrhy projektů k financování v rámci Opatření na 
sociální integraci.

Zdroje a postup pro ověření hypotézy: Studium a vzájemné 
porovnávání dokumentů - např. Národní rozvojové plány, 
programové dokumenty, dodatky programových dokumentů, Rámce 
podpory společenství, výzvy pro předkládání projektů, 
příručky pro žadatele apod. Hypotéza byla ověřována u 
Opatření s kódovým označením intervenční oblasti 22 - 
sociální integrace. V tomto případě jsem zahrnul i 
Iniciativu Equal.
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Rozbor: Pro ověření hypotézy jsem studiem programových 
dokumentů sestavil následující přehledy jednotlivých států.

Česká republika využívá ESF ve čtyřech programových 
dokumentech, z čehož je kód intervenční oblasti 22 - 
sociální integrace v pěti Opatřeních v rámci Cíle 1 a 3, a 
v 18 Opatřeních v rámci Iniciativy Equal. Tabulka č. 34
uvádi jejich přehled.

Cil Název programového 
dokumentu

Opatřeni
(čislo)

Závěr 
ANO x NE

OP RLZ ČR 2 .1 ANO
1 2.3 ANO

SROP ČR 3.2 ANO
3 JPD 3 ČR

i—1C
M ANO

2.3 ANO
1.1 ANO
1. 2 ANO
1. 3 ANO
1. 4 ANO
2 .1 ANO
2.2 ANO
2.3 ANO
2 . 4 ANO

Česká Equal ČR 3.1 ANO
republika 3.2 ANO

3.3 ANO
3.4 ANO
4 .1 ANO
4 . 2 ANO
4 . 3 ANO
4 . 4 ANO
5.1 ANO
5.2 ANO

Tabulka č. 34. Možnosti předložení projektů NNO - Česká republika. 
Zdroj: OP RLZ ČR, programový dodatek str. 20-33, JPD 3 ČR. str. 16-35,
SROP ČR programový dodatek str. 66, Equal, programový dodatek str. 8-16.

Závěr za Českou republiku: Hypotézu splňují všechna 
Opatření zaměřená do intervenční oblasti 22 - sociální 
integrace.

Slovensko využívá ESF ve třech programových dokumentech, 
z čehož je kód intervenční oblasti 22 - sociální integrace
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ve dvou Opatřeních pod Cíli 1 a 3, a pod třemi Opatřeními
Equal. Tabulka č. 35 uvádi přehled těchto Opatření.

Cil Název programového 
dokumentu

Opatřeni
(čislo)

Závěr 
ANO x NE

1 SOP LZ SR 2 .1 ANO
3 JPD 3 SR 1.1 ANO

Slovensko Equal SK
1.2 ANO
2.1 ANO
5.1 ANO

Tabulka č. 35. Možnosti předložení projektů NNO - Slovensko.
Zdroj: SOP RLZ SR, dodatek programu str. 58, JPD 3 SR, dodatek str. 12, 
Equal SR, dodatek programu, str. 14, 18 a 27.

Závěr za Slovensko: Hypotézu splňují všechna Opatření 
zaměřená do intervenční oblasti 22 - sociální integrace.

Maďarsko využívá ESF ve třech programových dokumentech, 
z čehož je kód intervenční oblasti 22 - sociální integrace 
ve čtyřech Opatřeních v rámci Cíle 1 a ve třech Opatřeních 
pro Equal. Tabulka č. 36 uvádí jejich přehled s vyznačením
těch, která splňuji hypotézu.

Cil Název programového 
dokumentu

Opatřeni
(čislo)

Závěr 
ANO x NE

1 OP RLZ HU
2 .1 ANO
2.2 ANO
2.3 ANO

OP RR HU 3.2 ANO

Maďarsko Equal HU
1 - A ANO
2 - D ANO
5 - 1 ANO

Tabulka č. 36. Možnosti předloženi projektů NNO - Maďarsko.
Zdroj: OP RLZ HU, dodatek programu str. 30,35,39, OP RR HU, str. 54 a 
55, Equal HU

Závěr za Maďarsko: Hypotézu splňuji všechna Opatřeni 
zaměřená do intervenční oblasti 22 - sociální integrace.

Polsko využívá ESF ve třech programových dokumentech, 
z čehož je kód intervenční oblasti 22 - sociální integrace 
pouze ve dvou Opatřeních OP RLZ PL a ve třech Opatřeních
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Equal. Tabulka č. 37 uvádí přehled těchto Opatření
s vyznačením těch, která splňují hypotézu.

Cil Název programového 
dokumentu

Opatřeni
(čislo)

Závěr 
ANO x NE

1 OP RLZ PL 1. 4 ANO
1.5 ANO

1 - A ANO
Polsko Equal PL 2 - D ANO

5 - 1 ANO
Tabulka č. 37. Možnosti předložení projektů NNO - Polsko. 
Zdroj: OP RLZ PL, dodatek programu str. 59 a 74, Equal PL, dodatek str.
47.

Závěr za Polsko: Hypotézu splňují všechna Opatření 
zaměřená do intervenční oblasti 22 - sociální integrace.

Závěr: Z provedené analýzy programových dokumentů 
vyplývá, že všechny vybrané země umožňují nestátním 
neziskovým organizacím předložit projekt v Opatřeních 
s oblastí zásahu 22 - sociální integrace.

Hypotéza se ukázala jako pravdivá
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4.6 Informačni oblast

Poslední oblast je přehledem dostupnosti základních 
programových dokumentů pro cizojazyčné zájemce 
v elektronické podobě na internetu. Důvodem pro zařazeni 
této poslední - specifické hypotézy byly zkušenosti, které 
jsem získal při snaze o získáni anglických verzi dokumentů 
ve vybraných zemich. Bylo velice obtížné, a to i po 
písemných urgencích v rámci implementačních struktur, získat 
anglické verze vytvořených a schválených programů.

4.6.1 Hypotéza II

Hypotéza II: Programové dokumenty v anglickém jazyce jsou 
elektronicky přístupné.

Důvod pro stanoveni hypotézy: Pro možnost využití 
informaci o situaci v jednotlivých zemich je velice důležitá 
elektronická přístupnost dokumentů v jednom za světových 
jazyků. Jako základní jazyk pro získání programových 
dokumentů jsem zvolil angličtinu. Hlavním důvodem bylo, že 
každá země v rámci negociací s Evropskou komisí předkládala 
programové dokumenty v tomto jazyce. Je tudiž oprávněný 
předpoklad, že již neni zapotřebí žádných dodatečných 
finančních nákladů s překladem textu, ale pouze s jeho 
umístněním na internetovou prezentaci u příslušné 
implementační struktury.

Zdroje a postup pro ověření hypotézy: Hypotézu jsem 
ověřoval na oficiálních internetových prezentacích 
implementačních orgánů ve vybraných čtyřech zemích. Hypotézu 
jsem neověřoval na jiných - neoficiálních internetových 
stránkách, jako např. prezentacích NNO a komerčních subjektů
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nabízejících zpracování projektů, neboť zde se nejedná o 
záruku originality schváleného dokumentu.

Komparační hodnoty: škálová stupnice znaků 1 a 2, kdy:
■ Znak 1 uvádí, že oficiální stránky k čerpání ESF jsou i v

anglickém jazyce. Na těchto stránkách jsou vystaveny 
Národní rozvojové plány, programové dokumenty a jejich 
dodatky v přehledné a ucelené formě.
Shrnutí: Úplné a přehledné informace na jednom místě = 1.

" Znak 2 uvádí, že oficiální stránky k čerpání ESF
neuvádějí v anglickém jazyce NRP a další programové 
dokumenty v úplné formě. Případně informace nejsou 
uspořádány v přehledné formě pro potencionálního 
cizojazyčného zájemce.
Shrnutí: Neúplné a nepřehledné informace = 2.

Rozbor:
Česká republika ve vztahu k čerpání strukturálních fondů 

má oficiální stránku na http://www.strukturalni-fondy.cz, k 
čerpání ESF poté - http://www.esfcr.cz a k Iniciativě 
Společenství Equal - http://www.equalcr.cz, respektive 
http://nvf.cz/equal. Na výše uvedených stránkách cizojazyčný 
zájemce nalezne informace roztříštěné a uživatelsky 
nevstřícné. Konkrétně se jedná o:
* Na http://www.strukturalni-fondy.cz je anglická verze NRP 

ČR umístěna u české verze a nikoliv na anglických 
stránkách. SROP ČR, OP RLZ ČR a JPD 3 ČR zde nejsou
v anglické verzi vystaveny.

* Prezentace k http://www.esfcr.cz nemá svoje anglické 
stránky, kde by byly shromážděny překlady dokumentů. 
Anglické překlady jsou zde umístěny u českých verzí. U OP
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RLZ ČR scházi programový dokument, k dispozici je pouze 
programový dodatek.

■ Equal CR - Zde schází anglická verze této prezentace. 
Překlad programového dokumentu je opět uveden na 
stránkách u české verze a neni vystaven ani programový 
dodatek.
Závěr za Českou republiku: Nejsou vystaveny všechny 

anglické verze dokumentů, programové dokumenty jsou 
nepřehledně umístěné na českých stránkách. Hodnoceni-znak 2.

Slovensko má ve vztahu k čerpáni strukturálních fondů 
oficiální stránku na http://www.strukturalnefondy.sk, k 
čerpáni ESF poté - http://www.esf.gov.sk. Na uvedených 
stránkách sice zájemce nenajde ucelenou anglickou 
prezentaci, ale v sekci „Dokumenty” najde všechny potřebné 
informace i v anglickém jazyce a to ve velice přehledné 
formě.

Závěr za Slovensko: Internetové prezentace obsahují 
ucelené a přehledné informace v anglickém jazyce. Hodnoceni
- znak 1.

Maďarsko má ve vztahu k čerpáni strukturálních fondů 
stránku na http://www.nfh.hu a k čerpáni ESF např. na 
http://www.fmm.gov.hu/, http://www.eum.hu, http://en.afsz.hu 
nebo http://ofa.hu. Pro Iniciativu Equal - http://equal.hu. 
Na uvedených stránkách návštěvník nalezne informace na 
samostatných anglických stránkách. Bohužel i zde scházi 
důležitý programový dodatek k OP RR HU a dále i k Equal HU.

Závěr: Nejsou vystaveny v anglickém jazyce všechny 
programové dokumenty (dodatky). Hodnoceni - znak 2.

Polsko má ve vztahu k čerpáni strukturálních fondů 
oficiální stránku na http://www.fundusze-ue.menis.gov.pl a k

- lil -
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čerpání ESF na http://www.efs.gov.pl, případně 
http://mgip.gov.pl. Uvedené stránky nabízejí v anglickém 
jazyce všechny potřebné programové dokumenty a navíc jsou 
zde i např. překlady vybraných manuálů.
Závěr za Polsko: Internetové prezentace obsahují ucelené a 
přehledné informace v anglickém jazyce. Hodnocení - znak 1.

Závěr: Přístupnost dokumentů k čerpání prostředků z ESF 
v anglickém jazyce lze rozdělit na dva přístupy:
■ Vstřícný - kam patří Slovensko a Polsko, kdy na 

oficiálních internetových prezentacích jsou všechny 
dokumenty, včetně jejich dodatků, k dispozici a to 
v úplné a přehledné formě. Zde vyzdvihuji především 
internetovou prezentaci Polska.

■ Méně vstřícný - České republiky a Maďarska - zde se 
jedná, pro osoby neovládající český jazyk, o nepřehledné 
prezentace, kdy jsou umístěné informace vnořené do 
českých stránek, a nikoliv v anglické sekci stránek. 
Současně zde nejsou vystaveny některé významné programové 
dodatky.

Hypotéza se ukázala jako nepravdivá
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4.7 Shrnuti kapitoly č. 4

V této kapitole jsem analyzoval čerpáni ESF ve vybraných 
zemich z pohledů:
■ Ekonomického, kde jsem poměřováním alokačních poměrů

došel k těmto hlavním závěrům:
- Výrazně největši podíl ESF pod Cílem 1 bez Iniciativ 

Společenství oproti ostatním třem strukturálním fondům 
má Slovensko (27,6 %). Česká republika je svojí výší 
(22,9 %) srovnatelná s Polskem (21,4 %) a Maďarskem 
(20,1 %). Česká republika a Slovensko ovšem získají na 
rozdíl od Maďarska a Polska dalši finanční prostředky 
v rámci Cíle 3. Zde se prohlubuje rozdíl ve výši 
alokace Slovenska oproti Polsku s Maďarskem.

- Česká republika objemem finančních prostředků na 
intervenční oblast sociální integrace pod Cílem 1 
výrazně převyšuje ostatní porovnávané země. Nej většího 
procentního podílu na tuto oblast dosahuje Česká 
republika (20,8) a nejnižšiho Polsko (8,3). Vybrané 
čtyři země je možné rozdělit do dvou skupin. Na jedné 
straně je Česká republika a Maďarsko, kde je podil 
finančních prostředků na intervenční oblast sociální 
integrace okolo dvaceti procent, na druhé straně je 
Slovensko a Polsko, kde tento podíl mírně převyšuje osm 
procent. Zde je vhodné zdůraznit, že Česká republika a 
Slovensko obdrži navic oproti Maďarsku a Polsku dalši 
finanční prostředky v rámci Cíle 3.

- Vybrané čtyři země mají rozdílný přístup k možnosti 
uplatnění článku 29 Nařízeni Rady ES č. 1260/1999 pro 
intervenční oblast 22 - sociální integrace. Jedinou 
zemí, která plně využila horni hranici spolufinancováni 
z ESF na aktivity sociální integrace, je Slovensko.
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Blízko plnému využití maximální míry spolufinancování 
z ESF je i Česká republika.

- Česká republika, Maďarsko a Polsko umožňují plné, až 
sto procentní financování projektů na sociální 
integraci. Slovensko vyžaduje minimálně pěti procentní 
spolufinancování od žadatele, kdy je uznána i např. 
dobrovolnická práce.

■ Organizačního - systém stanovení Cílů a regionálních 
jednotek, které jsou shodné pro všechny členské státy, 
poměrně významný dopad na systém řízení. Současně s sebou 
nese i určitou nepřehlednost pro potencionálního zájemce 
díky velkému počtu programových dokumentů. V případě, že 
země spadá do více Cílů současně, situace vede ještě
k větší nepřehlednosti. Tímto případem je Česká republika 
a Slovensko. Situace v České republice je ještě umocněna 
velkým počtem Opatření zabývajících se sociální 
integrací.

■ Realizačního, zde se jedná především o typologii subjektů 
v rámci implementační struktury. Ojedninělý přístup 
přijala Česká republika formou Globálního grantu s 
využitím implementace externím subjektem. Maďarsko a 
Slovensko využívá pro sektorové programy založené 
agentury řízené příslušnými ministerstvy. Pro regionální 
programy jsou často využívány regionální subjekty veřejné 
správy. NNO jsou ve všech Opatřeních na sociální 
integraci potencionálně možnými předkladateli projektů. 
Intervenční oblast sociální integrace je většinou 
realizována samostatně, a nikoliv v komplexním pojetí
s dalšími intervenčními oblastmi.

■ Informačního, zde jsem shrnul své zkušenosti při 
získávání anglických verzí programových dokumentů a 
jejich přístupnosti pro potencionální cizojazyčné
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zájemce. Bohužel, zde Česká republika velice zaostává. 
Vyzdvihuji přehledný a vstřícný přistup Polska.
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Závěr

Finanční podpora pro vyrovnávání rozdílů mezi regiony 
členských států EU přináší široké spektrum možností pro 
financování projektů i v intervenční oblasti sociální 
integrace. Hlavním finančním nástrojem je Evropský sociální 
fond, jeden za čtyř strukturálních fondů EU.

Ve své práci jsem popsal a vzájemně porovnal vybrané 
čtyři země - Českou republiku, Slovensko, Maďarsko a Polsko. 
Prvé dvě země spadají pod Cíl 1 a Cíl 3, Maďarsko a Polsko 
spadají pouze pod Cíl 1 strukturální politiky.

Odlišnosti ve využití finančních prostředků, ale i formu 
programových dokumentů v těchto zemích jsem detailněji 
popsal při rozboru stanovených hypotéz.

Vzájemným porovnáváním uvedených zemí ve čtyřech hlavních 
okruzích jsem došel k následujícím hlavním závěrům:
1. Z hlediska ekonomického jsem poměřováním alokačních

poměrů vybraných zemí zjistil, že výrazně největší podíl 
na Evropský sociální fond pod Cílem 1 bez Iniciativ 
Společentví má oproti ostatním třem strukturálním fondům 
Slovensko. Česká republika je srovnatelná s Polskem a s 
Maďarskem. Česká republika a Slovensko ovšem získají 
další finanční prostředky v rámci Cíle 3, kam nespadají 
další dvě země, čímž se prohlubují rozdíly v objemu na 
Evropský sociální fond.
Česká republika výrazně převyšuje objemem finančních 

prostředků na intervenční oblast sociální integrace pod 
Cílem 1 ostatní porovnávané země. Vybrané čtyři země je 
možné rozdělit na dvě podobné skupiny. Na jedné straně je 
Česká republika a Maďarsko, kde podíl prostředků na 
intervenční oblast sociální integrace převyšuje dvacet 
procent. Na druhé straně je Slovensko a Polsko, kde tento
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podil mírně převyšuje osm procent. Česká republika ovšem 
na rozdil od Maďarska obdrž! dalši finanční prostředky na 
danou oblast v rámci Cile 3, čímž se rozdil prohloubí.
Výše spolufinancováni z prostředků Evropského sociálního 

fondu v intervenčn! oblasti sociální integrace ve 
vybraných zemich je rozdílná. Jedinou zemi, která plně 
využila horni hranice spolufinancováni na sociální 
integraci, je Slovensko. Blízko plnému využiti maximální 
výše spolufinancováni je i Česká republika.
Česká republika, Maďarsko a Polsko umožňuj! žadatelům 

plné, až sto procentní financováni uznatelných nákladů na 
sociální integraci. Slovensko v určitých případech 
vyžaduje minimálně pěti procentní spolufinancováni od 
žadatele.

2. Z hlediska organizačního má systém regionální statistiky 
a na ni navazující přičleněni pod Cile regionální a 
strukturální politiky poměrně významný dopad na systém 
veřejné správy. Jedná se např. o umělé sdružováni vyšších 
územně-správnich celků tak, aby splnily jednotná 
velikostní kritéria. Komplikovanost rozděleni regionů
v případě, že členský stát spadá pod více Cílů současně, 
je značná. Tímto případem je Česká republika a Slovensko.
V případě České republiky je situace umocněna velkým 
počtem Opatřeni zabývajich se sociální integrací.

3. Z hlediska realizačního, zde se jedná především o 
typologii subjektů v rámci implementační struktury. Česká 
republika přijala ojedinělý přistup formou Globálního 
grantu s využitím externího subjektu - Nadace rozvoje 
občanské společnosti. Maďarsko a Slovensko využívá
v sektorových programech založené agentury řízené 
příslušnými ministerstvy. V regionálních programech jsou 
často využívány regionální subjekty veřejné správy. 
Nestátní neziskové organizace jsou ve všech Opatřeních na
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sociální integraci potencionálně možnými předkladateli 
projektů. Intervenční oblast sociální integrace je 
většinou realizována samostatně, a nikoliv v komplexním 
pojetí s dalšími intervenčními oblastmi.

4. Z hlediska informačního pro cizojazyčné zájemce
vyzdvihuji přehledný a vstřícný přístup Polska. Zde 
bohužel Česká republika velice zaostává a přístupnost 
dokumentů v anglickém jazyce pro potencionální zájemce je 
ze všech zemí nejhorší.

Celkově konstatuji, že Česká republika má oproti ostatním 
třem zemím vysoký podíl finanční alokace na intervenční 
oblast sociální integrace. Nicméně v oblasti počtu a 
provázanosti Opatření na sociální integraci má velice 
komplikovanou a pro potencionálního předkladatele 
nepřehlednou strukturu Opatření.

Věřím, že předložená práce bude přínosná a bude i 
východiskem pro další, např. vyhodnocovací práce o 
realizovaných projektech podpořených Evropským sociálním 
fondem v oblasti sociální integrace.
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Poznámky k textu

1 Největší podíl má podle Finančního rámce rozpočtu EU na období 2000- 
2006 Společná zemědělská politika (40%). Na druhém místě jsou 
Strukturální operace s podílem 32% na společném rozpočtu EU.
2 První etapa této politiky je od roku 1958 do 1973, druhá - 1974-1985, 
třetí - 1986-1993, čtvrtá - 1994-1999 (Lukáš, str. 9-12).
3 První plánovací období je od roku 1989 do roku 1993, druhé je od roku 
1994 do konce roku 1999.
4 Zkratka z francouzského La Nomenclature des Unités Territiriales 
Statistiques.
5 viz Nařízení Rady ES č. 2052/1988.
6 Tato kritéria jsou přísná zejména v oblasti deficitu státních financí 
a velikosti státního dluhu, proto prostřednictvím Kohezního fondu lze 
financovat investice s dlouhým obdobím návratnosti, tj. výstavbu 
dopravní infrastruktury a ekologická opatření.
7 Uvedené horizontální politiky jsou zohledněny 15 body z celkově 
možných 100 bodů, které může žadatel získat při hodnocení projektu.
8 Pro případné zájemce o hlubší studium odkazuji na příslušnou 
literaturu - např.: Lukáš, Regionální a strukturální politika EU,
Wokoun, Česká regionální politika v období vstupu do EU, Publikace
z ediční řady Ministerstva pro místní rozvoj „Strukturální fondy" a v 
neposlední řadě příslušná nařízení Rady ES.
9 V oblasti komunitárního práva není upraven jednotný sociální model. 
Tato oblast je v kompetencích jednotlivých členských zemí, které můžou 
aplikovat odlišné postupy, vedoucí ke stanoveným cílům. Oblast spadá do 
tzv. koordinovaných politik.
10 Zasedání Evropské rady se konalo 23. a 24. března 2000.
11 Usnadňovat účast na zaměstnání a přístup ke všem zdrojům, právům, 
zboží a službám; předcházet rizikům vyloučení; pomáhat nejvíce 
zranitelným; mobilizovat všechny relevantní orgány.
12 Často charakterizována jako „měkké právo" nebo „měkká metoda 
koordinace” v oblastech, které nejsou pokryty evropským právem.
13 Z anglického Join Inclusion Memorandum.
14 Z anglického National Action Plan for Social Inclusion.
15 Usnesení Vlády č. 245 k postupu přípravy České republiky na čerpání 
finančních prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti v 
letech 2007-2013.
16 Visegrádská čtyřka (skupina) byla založena 15. února 1991 v maďarském 
Visegrádu. Zakladatelskými státy byla Česká a Slovenská federativní 
republika, Polská republika a Maďarská republika. Po rozdělení ČSFR se 
Sloveská republika stala čtvrtým členem tohoto uskupení.
17 Rozdělení bylo schváleno Usnesením Vlády ČR ze dne 26. října 1998 č. 
707 k vymezení územních jednotek NUTS (La Nomenclature des Unités

-  119 -



Territoriales Statistiques) na území České republiky pro statistické a 
analytické potřeby a pro potřeby Evropské unie.
18 Ústavní zákon č. 347/1997 Sb. ze dne 3.12.1997 o vytvoření vyšších 
územně samosprávných celků.
19 Zákon č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje.
20 Konkrétní postup výpočtu stanovuje článek 3 Nařízení Rady ES č. 
1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech, kdy hrubý 
domácí produkt je měřený paritou kupní síly a vypočtený na základě údajů 
za poslední tři léta, dostupných k 26. březnu 1999.
21 Usnesení Vlády ČR ze dne 16. prosince 2002 č. 1272 o Národním 
rozvojovém plánu na léta 2004 až 2006.
22 V cenách roku 1999, příspěvek z Kohezního fondu je průměr.
23 Vzhledem k tomu, že Česká republika se rozhodla využít všech témat,
použil jsem tento český překlad jako vzor i pro další země, i když se 
liší svým obsahem od formátu v příslušném Sdělení komise.
24 Usnesení vlády Slovenské republiky č. 157/2002 k alternativám návrhů 
na úpravu kategorizace územně-statistických jednotek na úrovni NUTS 2.
25 Opatření Statistického úřadu SR č. 75/1998, kterým se ustanovuje 
Číselník statistických územních jednotek Slovenské republiky.
26 Zákon č. 302/2001 Z.z. o samosprávě vyšších územních celků (Zákon o 
samosprávných krajích).
27 Usnesení Vlády č. 166/2003 k návrhu Národního rozvojového plánu.
28 V cenách roku 1999, příspěvek z Kohezního fondu je průměr.
29 Fond byl zřízen rozhodnutím ministra práce, sociálnych vecí a rodiny
SR č. 1010 s účinností od 2. února 2004.
30 Účelem fondu je rozvoj a podpora politik aktivního trhu práce s cílem 
odstraňování nezaměstnanosti a jejich příčin, prevence před ohrožením 
dlouhodobé nezaměstnanosti, podpory skupin, dlouhodobě vystavených 
sociálnímu vyloučení a skupin znevýhodněných při vstupu na trh práce, 
formou poskytování grantů z finančních prostředků ES a jiných zdrojů
a realizací programů v oblasti zaměstnanosti s cílem zlepšení možnosti 
zaměstnávání skupin osobně ohrožených sociální exkluzí a vytvoření 
inkluzívního trhu práce. Zdroj: Statut Fondu sociálneho rozvoja, §2.
31 Zde se jedná např. o občany mladší 25 let, starší 50 let, osoby vedené 
v evidenci uchazečů o zaměstnání nejméně 12 měsíců, osamělé občany 
starající se o dítě do deseti let, občany se zdravotním postižením apod. 
Zdroj: Zákon č. 5/2004 o službách zaměstnanosti, §8 - Znevýhodněný 
uchazeč o zaměstnání.
32 Národní rozvojový plán Maďarska byl schválen 26. března 2003.
33 V cenách roku 1999, příspěvek z Kohezního fondu je průměr.
34 Významnými partnery zde byla Národní agentura pro regionální rozvoj, 
Regionální pracovní skupiny a Regionální rozvojové agentury. Zdroj: 
Operační program Regionálního rozvoje, str. 12.
35 Anglicky: National Employment Office.
36 Vhodnější a komplexnější je původní anglický termín „Capacity 
Building".
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37 Dne 13. července 2000 Rada ministrů přijala materiál „Rozporzadzenie w 
sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów 
Statystycznych".
38 Právní základ k této reformě je Ústava z roku 1997 a soubor zákonů 
přijatých v roce 1998, zvláště pak č. 668 z 24. července 1998 o územní 
reformě.
39 Usnesení Rady ministrů ze dne 14. ledna 2003 a upravené dne 11. února 
2003.
40 V cenách roku 1999, příspěvek z Kohezního fondu je průměr.

41 Strategie byla přijata Radou ministrů rezolucí č. 105 dne 28. prosince 
2000 a zveřejněna pod číslem 432/2000, položka 851.
42 Cílová skupina je v Opatření 1.4 OP RLZ PL definována především jako 
prvovstupitelé na trh práce, dlouhodobě nezaměstnaní a osoby s velkými 
problémy při uplatnění na trhu práce.
43 Dlouhodobě nezaměstnanými podle popisu Opatření 1.3 jsou v tomto 
případě osoby, které jsou více jak 24 měsíců bez zaměstnání.
44 Rozdělení příspěvku ze strukturálních fondů je součástí negociačního 
procesu s Evropskou komisí a vychází z mnoha faktorů, mimo jiné i
z absorpční kapacity daných sektorů, připravenosti implementačních 
struktur, možnosti kofinancování, návrhu priorit v NRP, rozdělení 
prostředků mezi Cíle 1 a 3 apod.
45 Zde se může i negativně projevit snaha o nezvyšování podílu příspěvku 
ESF na tuto intervenční oblast a „neubírat" tak finanční prostředky
v jiných prioritních oblastech, neboť celkový alokační objem ESF se 
nemění.
46 V tomto směru by byl přesnější termín práce dobrovolníků, tak jak je 
terminologicky zaveden v České republice.
47 Programový dodatek v tomto směru má chybu v přepisu mezi finanční 
tabulkou (str. 183) a popisem Opatření 1.4 (str. 60), kdy namísto
1 015 119 má uvedeno 11 015 119 eura.
48 Kwalifikowalnoáč wydatków w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
Rozwój Zasobów Ludzkich.
49 Polsky:Paňstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych (PFRON), 
Anglicky: State Fund of the Rehabilitation of Persons with Disabilities.
50 Slovensky: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, odbor 
Riadiaceho orgánu SOP EZ.
51 Slovensky: Ministerstvo školstva SR, odbor pre Európsky sociálny fond.
52 Slovensky: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, odbor
Riadiaceho orgánu JPD Ciel 3.
53 Slovenské znění: Úřady práce, sociálnych vecí a rodiny; orgány
a subjekty regionálnej miestnej samosprávy a štátnej správy; mimovládne 
a komunitné organizácie; štátne vzdelávacie a poradenské inštitúcie 
zamestnávatelia (nespadajú pod schému štátnej pomoci); štátni 
poskytovatelia sociálnych služieb spadajúcich pod sprievodné aktivity.
54 Maďarsky: Pedagógus-továbbképzési és Kózoktatás-fejlesztési Kht.
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■ Programový dodatek k Jednotnému programovému dokumentu pro Cíl 3 

regionu NUTS 2 hlavní město Praha
■ Program Iniciativy Společenství Equal
■ Programový dodatek Programu Iniciativy Společenství Equal
■ Společné memorandum o sociálním začleňování - Česká republika
■ Národní akční plán sociálního začleňování 2004-2006

Programové dokumenty Slovenska:
■ Národný rozvojový plán
■ Community Support Framework Slovák Republic 2004-2006
■ Národný rozvojový plán, dodatek
■ Sektorový operačný program Ludské zdroje
■ Sektorový operačný program Eudské zdroje, doplnok programu
■ Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava Ciel 3
■ Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava Ciel 3, doplnok

programu
■ Programový dokument Iniciativy Spolocenstva Equal
■ Programový dokument Iniciativy Spolocenstva Equal, programový doplnok
■ Národný akčný plán sociálnej inklúzie 2004-2006

Programové dokumenty Maďarska:
■ Hungarian National Development Pian 2004-2006
■ Community Support Framework Hungary Republic 2004-2006
■ Human Resources Development Operational Programme
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■ Human Resources Development Operational Programme, Programme 
Complement

■ Operational Programme for Regional Development
■ Operational Programme for Regional Development, Programme Complemnt
■ Equal Community Iniciativě Programme
* National Action Plan on social Inclusion 2004-2006

Programové dokumenty Polska:
■ National Development Plan 2004-2006
■ Community Support Framework Poland Republic 2004-2006
■ Sectoral Operational Programme Human Resources Development 2006-2006
■ Sectoral Operational Programme Human Resources Development 2006-2006, 

Programme Complemnt
■ Sectoral Operational Programme Human Resources Development - general 

information
■ Integrated Regional Operational Programme
■ Integrated Regional Operational Programme, Programme Complement
■ Community Initiatives Equal
■ Community Initiatives Equal, Programme Complement
■ National Action Plan on social Inclusion 2004-2006

Prezentace na Internetu:
■ Delegace Evropské komise v ČR: http://www.evropska-unie.cz
■ European Union: http://www.europa.eu.int, www.inforegio.cec.eu.int
■ Ministerstvo financí ČR: http://www.phare.mfcr.cz
■ Ministerstvo zahraničních věcí ČR: http://www.euroskop.cz
■ Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: http://www.mmr.cz
■ Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: http://www.strukturálni-fondy.cz
■ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR: http://www.mpsv.cz
■ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR: http://www.esfcr.cz
■ Hospodářská komora ČR: http://www.komora.cz
■ Národní vzdělávací fond: http://www.nvf.cz
■ Centrum pro komunitní práci: http://www.cpkp.cz
■ Europeum: http://www.europeum.org
■ Asociace pro mezinárdní otázky: http://www.visegrad.info
■ Nadace Rozvoje občanské společnosti: http://www.nros.cz
■ Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR: 

http://www.strukturálněfondy. sk
■ Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny SR: 

socialnihttp://www.es f.gov.sk
■ Nemzeti Fejlesztési Hivatal (National Development Office): 

http://www.nfh.hu
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■ Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium: 
http://www.fmm.gov.hu

■ http://www.eum.hu
■ Állami Foglalkoztatási Szolgálat http://en.afsz.hu
■ Országos Foglalkoztatási Kozalopitvýny (National Development 

Foundation: http://www.ofa.hu
■ Oktási Ministerium: http://www.equal.hu
■ Ministerstvo Edukacji Narodowej i Sportu: http://www.fundusze- 

ue.menis.gov.pl
* Ministerstvo Gospodarki i pracy: http://www.efs.gov.pl
■ Paňstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych: 

http://www.pfron.org.pl
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Použité zkratky

AFSZ
Cíl
CIP
CRR
ČR
EAGGF 
Equal 
Equal ČR

Equal HU

Equal PL

Equal SR

ERDF
ES
ESF
EU
Eurostat
FIFG
FSR
HDP v PKS 
IROP PL

JPD 3 ČR

JPD 3 SR

KF
NNO
NRP ČR 

NRP HU 

NRP PL

- Állami Foglalkoztatási Szolgálat 
Cil strukturální politiky 
Iniciativy Společenství 
Centrum regionálního rozvoje 
Česká republika
Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond 
Iniciativa Společenství Equal
Program Iniciativy Společenství Equal (dokument České 
republiky)
Equal Community Iniciativě Programme
Česky: Iniciativa Společenství Equal (dokument Maďarska) 
Community Initiatives Equal
Česky: Iniciativa Společenství Equal (dokument Polska)
Programový dokument Iniciativy Spolocenstva Equal 
Česky: Iniciativa Společenství Equal (dokument 
Slovenska)
Evropský fond regionálního rozvoje
Evropské Společenství
Evropský sociální fond
Evropská unie
Evropský statistický úřad
Finanční nástroj na podporu rybolovu
Fond sociálneho rozvoja
Hrubý domácí produkt v paritě kupní síly
Integrated Regional Operational Programme
Česky: Integrovaný operační program (dokument Polska)
Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 
hlavní město Praha
Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava Ciel 3 
Česky: Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava 
Cíl 3 (dokument Slovenska)
Kohezní fond
Nestátní neziskové organizace
Národní rozvojový plán 2004-2006 (dokument České 
republiky)
Hungarian National Development Plan 2004-2006 
Česky: Národní rozvojový plán (dokument Maďarska)
National Development Plan 2004-2006
Česky: Národní rozvojový plán 2004-2006 (dokument
Polska)
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NRP SR

NUTS
OP
OP RLZ ČR 
OP RLZ HU

OP RLZ PL

OP RR HU 

SOP LZ SR

SROP ČR

Strukturální
politika
VATI

Národní rozvojový plán Slovenské republiky 
Česky: Národný rozvojový plán Slovenské republiky
Územní statistická jednotka NUTS
Sektorový operační program
Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Human Resources Development Oparetional Programme
Česky: Operační program Rozvoj lidských zdrojů (dokument 
Maďarska)
Sectoral Oparational Programme Human Resources 
Development 2004-2006
Česky: Operační program Lidské zdroje 2004-2006 
(dokument Polska)
Operational Programme for Regional Development
Česky: Operační program Regionálního rozvoje (dokument
Maďarska)
Sektorový operačný program Eudské zdroje 
Česky: Sektorový operační program Lidské zdroje 
(dokument Slovenska)
Společný regionální operační program České republiky na 
léta 2004-2006
Regionální a strukturální politika 

National Agency for Regional Development
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Metodické poznámky

Ve své práci jsem pracoval s programovými dokumenty 
především v anglickém jazyce. V tomto jazyku jednotlivé země 
předkládají své programové dokumenty Evropské komisi v rámci 
negociačniho procesu. Při překladu do českého jazyka jsem se 
snažil přizpůsobit českým zvyklostem v programových 
dokumentech a příslušné terminologii.

V případě terminu „programový dodatek” jsem se snažil jej 
sjednotit za všechny programové dokumenty. Termin se 
vyskytuje jako např. komplement programu, programový dodatek, 
doplněk programu, dodatek programu apod. Obdobné plati i pro 
technickou asistenci a pomoc, kdy se jedná o shodný termin.

V odůvodněných případech přebírám přehledové a početní 
údaje, podle doby, kdy byly příslušné dokumenty schváleny. 
Např. počty obcí v České republice se od roku 2002, kdy bylo 
scháleno statistické rozděleni na NUTS, změnily, nicméně 
nejedná se o zásadní početní změnu.

Ve všech finančních alokacích uvádim aktuální přepočet, 
tj. ceny roku 2004. V případě, že používám ceny roku 1999, 
tj. především při práci s Národními rozvojovými plány, 
upozorňuji na tuto skutečnost v textu, případně připojenou 
poznámkou.

V připadě využiti informací z programových dokumentů
v tabulkách, grafech a schématech používám pro zjednodušení a 
zkrácení textu zkratky, které jsou uvedeny i v závěru mé 
práce.
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Příloha č. 1 - Statistické jednotky NUTS

Zdroj: Internetová prezentace v gesci Eurostatu,
http://europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/nuts/overvie
w maps_en.cfm?list=nuts
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ČESKA REPUBLIKA -NUTS level 2

IEGEN.D.

ČESKA REPUBLIKA -NUTS level 3

SLOVENSKÁ REPUBLIKA -NUTS level 2 SLOVENSKÁ REPUBLIKA -NUTS level 3
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MAGYARORSZAG -NUTS level 2 MAGYARORSZAG -NUTS level 3
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Přiloha č. 2 - Kategorizace oblastí zásahu

Zdroj: Příloha č. 4 Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 ze dne
2. března 2001, kterým se stanoví podrobná pravidla 
pro provádění Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ohledně 
řídících a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou 
v rámci strukturálních fondů.



1. Výrobní oblasti
11 Zemědělství
111 Investice do zemědělských hospodářství
112 Pomoc mladým začínajícím farmářům
113 Odborné vzdělávání zaměřené na zemědělství
114 Zlepšení zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
12 Lesnictví
121 Investice do lesnických hospodářství
122 Zlepšení sklizně a zpracování lesnických produktů a jejich uvádění

na trh
123 Podpora nových příležitostí pro využití a odbyt lesnických produktů
124 Zakládání sdružení majitelů lesů
125 Obnova potenciálu lesnické produkce poškozeného přírodními

katastrofami a zavádění preventivních nástrojů
126 Výsadba na nezemědělské půdě
127 Zlepšení a udržení ekologické stability chráněných zalesněných ploch
128 Odborné vzdělávání zaměřené na lesnictví
13 Podpora přizpůsobení a rozvoje venkova
1301 Zlepšení půdy
1302 Nové rozdělení pozemků
1303 Zřízení úlev a manažerských služeb pro farmy
1304 Uvádění kvalitních zemědělských produktů na trh
1305 Základní služby pro venkovskou ekonomiku a obyvatelstvo
1306 Obnova a rozvoj vesnic a ochrana venkovského dědictví
1307 Diverzifikace zemědělských a zemědělství blízkých činností za účelem 

vytvoření vícenásobných aktivit nebo alternativních příjmů
1308 Zemědělská správa vodních zdrojů
1309 Rozvoj a zlepšení infrastruktury související s rozvojem zemědělství
1310 Povzbuzování turistických aktivit
1311 Povzbuzování řemesel souvisejících s farmami
1312 Ochrana životního prostředí v souvislosti s ochranou půdy, lesů a

krajiny a se spokojenou existencí zvířat
1313 Obnova potenciálu zemědělské produkce poškozeného přírodními

katastrofami a zavádění vhodných preventivních nástrojů
1314 Finanční řízení
14 Rybářství
141 Přizpůsobení intenzity rybolovu
142 Obnova a modernizace rybářského loďstva
143 Zpracování, uvádění na trh a podpora rybářských produktů
144 Akvakultura
145 Vybavení rybářských přístavů a ochrana a rozvoj vodních zdrojů
14 6 Sociálně-ekonomická opatření a příspěvky na dočasné zastavení

činnosti a jiné finanční kompenzace
147 Operace příslušníků rybářského řemesla, malý pobřežní rybolov a 

vnitrozemské rybářství
148 Opatření financovaná jinými strukturálními fondy (ERDF, ESF)
15 Pomoc velkým podnikům
151 Investice do fixního kapitálu (továrny a zařízení, spolufinancování 

státní podpory)
152 Ekologicky šetrné technologie, čisté a energeticky úsporné 

technologie
153 Poradenské služby v oblasti podnikání (včetně internacionalizace, 

exportu, ekologického řízení, nákupu technologií)
154 Služby pro různé skupiny se společnými zájmy (bezpečnost a zdraví, 

péče o závislé osoby)
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155 Finanční řízení
16 Pomoc malým a středním podnikům a sektoru řemesel
161 Investice do fixního kapitálu (továrny a zařízení, spolufinancování

státní pomoci)
162 Ekologicky šetrné technologie, čisté a energeticky úsporné 

technologie
163 Poradenské služby v oblasti podnikání (informace, podnikatelské

plánování, konzultační služby, uvádění zboží na trh, řízení,
návrhářství, internacionalizace, export, ekologické řízení, nákup
technologií)

164 Sdílené podnikatelské služby (pozemky, podnikatelské inkubátory, 
stimulace, propagační služby, propojování, konference, oborové 
veletrhy)

165 Finanční řízení
166 Služby v dobrovolném/třetím sektoru (poskytování péče závislým 

osobám, bezpečnost a zdraví, kulturní činnost)
167 Odborné vzdělávání zaměřené na malé a střední podniky a řemesla
17 Cestovní ruch
171 Fyzické investice (informační centra, turistické ubytování, 

stravování, zařízení)
172 Nehmotné investice (rozvoj a poskytování turistických služeb, 

sportovní, kulturní a rekreační činnost, dědictví)
173 Sdílené služby pro odvětví cestovního ruchu (včetně propagačních 

aktivit, propojování, konferencí a oborových veletrhů)
174 Odborné vzdělávání zaměřené na cestovní ruch
18 Výzkum, rozvoj technologií a inovace
181 Výzkumné projekty na bázi univerzit a výzkumných ústavů
182 Inovace a transfer technologií, zakládání sítí a partnerství mezi 

podniky a/nebo výzkumnými ústavy
183 Infrastruktura výzkumu, rozvoje technologií a inovací
184 Vzdělávání pro výzkumné pracovníky

2. Lidské zdroje
21 Politika trhu práce
22 Sociálni integrace
23 Rozvoj vzdělávání a odborné přípravy, která není zaměřená na 

konkrétní sektor (osoby, firmy)
24 Flexibilita pracovní síly, podnikatelská aktivita, inovace, 

informační a komunikační technologie (osoby, firmy)
25 Akce na trhu práce ve prospěch žen

3. Základní infrastruktura
31 Dopravní infrastruktura
311 Železnice
312 Silnice
3121 Státní silnice
3122 Regionální/místní silnice
3123 Cyklistické stezky
313 Dálnice
314 Letiště
315 Přístavy
316 Vodní cesty
317 Městská hromadná doprava
318 Multimodální doprava
319 Inteligentní dopravní systémy
32 Telekomunikační infrastruktura a informační společnost
321 Základní infrastruktura
322 Informační a komunikační technologie (včetně bezpečnostních opatření 

a opatření pro bezpečný přenos)
-  138 -



324

33
331
332

333
34
341
342
343

344
345
35
351
352
353
354
36

4 .
41
411
412
413
414
415

Služby a aplikace pro občany (zdravotnictví, správa, vzdělávání) 
Služby a aplikace pro malé a střední podniky (elektronický obchod a 
transakce, vzdělávání, propojování)
Infrastruktura energetiky (výroba, distribuce)
Elektřina, plyn, ropné produkty, pevná paliva
Obnovitelné zdroje energie (solární, větrná a vodní energie, 
biomasa)
Úspory energie, kogenerace, energetická regulace 
Ekologická infrastruktura (včetně vod)
Ovzduší
Hluk
Komunální a průmyslové odpady (včetně nemocničních a nebezpečných 
odpadů)
Pitná voda (získávání, uchovávání, úprava a rozvod)
Kanalizace a čištění vod 
Prostorové plánování a obnova
Renovace a obnova průmyslových a vojenských lokalit 
Obnova městských oblastí
Ochrana, zlepšení a obnova přírodního prostředí 
Udržování a obnova kulturního dědictví 
Sociální a veřejná zdravotní infrastruktura

Různé
Technická pomoc a inovační akce (ERDF, ESF, EAGGF, FIFG)
Příprava, provádění, monitorování, publicita
Hodnocení
Studie
Inovační akce 
Informace pro veřejnost
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