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5  REGIONÁLNÍ  PŘÍSTUP PRO OBDOBÍ LET 

2007–2013

5.1  Změny v regionálním přístupu v období 
let 2007–2013

Politika hospodářské a sociální soudržnosti, která je pro rozvoj venkovských 
oblastí významná z hlediska diferencovaného přístupu k jednotlivým regio-
nům podle jejich ekonomické vyspělosti, doznala pro období let 2007–2013 
značné modifi kace. Formálně se od ní oddělila problematika rozvoje ven-
kova, která přešla kompletně pod II. pilíř společné zemědělské politiky . Fi-
nancování politiky hospodářské a sociální soudržnosti spočívá stejně jako 
v období předcházejícím ve strukturálních fondech a Fondu soudržnosti. Vý-
znam těchto fondů byl zdůrazněn i ve Střednědobém hodnocení Lisabonské 
strategie  77. Vzhledem k tomu, že rozvoj venkova byl zařazen do společné 
zemědělské politiky , pro období 2007– 2013 zůstávají aktivní tři fi nanční ná-
stroje. Jedná se o již výše zmíněné fondy:
Evropský fond regionálního rozvoje ,
Evropský sociální fond , tyto dva fondy jsou strukturálními fondy, dále 

pak
Fond  soudržnosti (kohezní fond).

77  Na summitu Evropské rady v Lisabonu v březnu 2000 byl v Evropské unii za-
hájen proces, jenž si stanovil za cíl do roku 2010 přeměnit EU v nejkonkuren-
ceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomiku, schopnou udržitelného 
růstu s více a lepšími pracovními místy a s více posílenou sociální soudržností. 
V roce 2005, kdy se Lisabonský proces nacházel ve své polovině, došlo k přehod-
nocení stanovených cílů, prioritou se stal důraz na růst a zaměstnanost. Podrob-
nější informace obsahuje box 11.
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Graf č. 8  Podíl vybraných oblastí politik EU na celkových výdajích v rámci 
fi nančních perspektiv 2000–2006 a 2007–2013
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Zdroj: Vlastní znázornění na bázi Interistitucionálních dohod mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném fi nančním řízení 
(1999/C 172/01 a 2006/C 139/01)

Výdaje na strukturální opatření (politiku hospodářské a sociální soudrž-
nosti) oproti předešlému období posílily jak v absolutní výši, tak v relativ-
ním vyjádření vzhledem k celkovým prostředkům a staly se v rámci fi nanční 
perspektivy na období let 2007–2013 nejvýznamnější položkou evropského 
rozpočtu. Srovnání strukturálních výdajů se zemědělskými výdaji na tržní 
opatření a výdaji na rozvoj venkova je znázorněno v grafu č. 878. Vzhledem 
k objemu fi nančních prostředků zůstanou strukturální opatření i nadále vý-
znamným prvkem rozvoje venkova doprovázejícím vlastní politiku rozvoje 
venkova v rámci II. pilíře společné zemědělské politiky .

78  Srovnání vychází z interinstitucionálních dohod mezi Evropským parlamentem, 
Radou a Komisí, které byly uzavřeny při determinování fi nančních perspektiv na 
období 2000–2006 a 2007–2013.

2000–2006

2007–2013
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Pro období let 2007–2013 došlo i k nové klasifi kaci cílových oblastí, na 
něž se politika hospodářské a sociální soudržnosti zaměřuje. Ty vycházejí 
z předešlého systému, ovšem doznaly následující modifi kace.

Cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti pro období let 2007–2013 
byly defi novány následovně79:
Konvergence : členské státy a regiony, jejichž rozvoj zaostává. Cíl je za-

měřen na regiony, jejichž HDP na obyvatele měřený paritou kupní síly je 
nižší než 75 % průměru Společenství.

Regionální  konkurenceschopnost  a zaměstnanost: území Společen-
ství mimo cíl „Konvergence “ (nahrazují původní cíle 2 a 3 z období let 
 2000–2006). Způsobilé regiony jsou rovněž regiony cíle 1 z programo-
vého období let 2000–2006, které již nadále nesplňují kritéria regionální 
způsobilosti cíle „Konvergence“.

Evropská územní spolupráce : regiony v blízkosti pozemních nebo moř-
ských hranic, oblasti nadnárodní spolupráce defi nované s ohledem na 
opatření prosazující integrovaný územní rozvoj a podporu meziregionální 
spolupráce a výměny zkušeností.

Graf č. 9  Rozdělení prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
na období let 2007–2013 mezi jednotlivé cíle (v mil. eur)
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Konvergence

Regionální konkurenceschopnost  

Evropská územní spolupráce

Zdroj: Vlastní znázornění na bázi dat Evropské komise, DG Regio: http://ec.europa.
eu/regional_policy/policy/fonds/pdf/annexe -recto.pdf

79  Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanove-
ních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fon-
du soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.
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Pro cíl Konvergence  je určena pro sedmileté fi nanční období částka 
282,9 mld. eur, což představuje více než 81 % prostředků určených na novou 
politiku soudržnosti. Pro cíl Regionální  konkurenceschopnost  a zaměstna-
nost je vyčleněna částka 54,9 mld. eur, to je necelých 16 % celkových výdajů. 
Zbylá přibližně 2,5 % reprezentující 8,7 mld. eur jsou určena na cíl Evropská 
územní spolupráce 80 (viz graf č. 9).

Jak vyplývá z tabulky č. 7, rozšíření EU v roce 2004 a následně 2007 
mělo za následek výrazné změny v přerozdělení disponibilních prostředků 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Pro období let 2007–2013 se nej-
větším příjemcem co do absolutní částky stalo Polsko s téměř 20% podílem. 
Ze starých členských zemí připadá největší část disponibilních prostředků 
na Španělsko (10,1 %) a dále pak na Itálii (8,4 %). Prostředky vyčleněné pro 
nové členské státy představují více než 51% podíl celkových výdajů struktu-
rálních opatření.

Tabulka č. 7  Rozdělení prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
v období let 2007–2013 mezi členské země

Celková částka
(mil. eur)

Cíl 
Konvergence1

(%)

Cíl Regionální  
konkurence-
schopnost  

a zaměstnanost2 
(%)

Cíl Evropská 
územní 

spolupráce  (%)

Belgie 2.258 28,3 63,1 8,6

Bulharsko 6.853 97,4 0,0 2,6

Česká rep. 26.692 97,0 1,6 1,5

Dánsko 613 83,2 0,0 16,8

Německo 26.340 61,0 35,7 3,2

Estonsko 3.456 98,5 0,0 1,5

Irsko 901 0,0 83,4 16,8

Řecko 20.420 95,9 3,1 1,0

Španělsko 35.217 74,3 24,1 1,6

80  Rozdělení fi nančních prostředků do příslušných cílových oblastí je legislativně sta-
noveno v rozhodnutích Evropské komise 2007/191/EC, 2007/349/EC a 2006/593/
/EC.
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Celková částka
(mil. eur)

Cíl 
Konvergence1

(%)

Cíl Regionální  
konkurence-
schopnost  

a zaměstnanost2 
(%)

Cíl Evropská 
územní 

spolupráce  (%)

Francie 14.319 22,3 71,6 6,1

Itálie 28.812 75,1 22,0 2,9

Kypr 640 33,3 62,3 4,4

Lotyšsko 6.885 98,4 0,0 1,6

Litva 4.620 98,1 0,0 1,9

Lucembursko 65 0,0 76,9 23,1

Maďarsko 25.307 90,4 8,0 1,5

Malta 855 98,2 0,0 1,8

Nizozemsko 1.907 0,0 87,0 13,0

Rakousko 1.461 12,1 70,3 17,6

Rumunsko 19.668 97,7 0,0 2,3

Polsko 67.284 98,9 0,0 1,1

Portugalsko 21.511 95,2 4,4 0,5

Slovinsko 4.205 97,5 0,0 2,5

Slovensko 11.588 94,2 3,9 2,0

Finsko 1.716 0,0 93,0 7,0

Švédsko 1.891 0,0 86,0 14,0

Velká Británie 10.616 27,4 65,7 6,8

Techn. asist. 1.313

Zdroj: http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/fonds/pdf/annexe -recto.pdf
1 včetně phasing -in
2 včetně phasing -out
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Aplikace politiky hospodářské a sociální soudržnosti

Rámcovým strategickým dokumentem pro politiku hospodářské a sociální 
soudržnosti na úrovni Společenství jsou tzv. Strategické obecné zásady 
Společenství81. Na úrovni členského státu je potom rozpracován tzv. Národ-
ní strategický referenční rámec82, který tvoří základ pro operační programy. 
Operační programy   jsou zaměřeny buď tematicky (sektorově), nebo regi-
onálně a představují základní dokumenty pro činnost strukturálních fondů 
a Fondu soudržnosti. Na úrovni státu jsou dále operační programy rozpraco-
vávány do tzv. prioritních os.

5.2  Rozvoj venkova a politika hospodářské a sociální 
soudržnosti v České republice

5.2.1 Operační programy   v rámci cíle Konvergence 

Regiony soudržnosti (na úrovni NUTS  2) České republiky byly až na výjim-
ku hlavního města Prahy zařazeny pro období let 2007–2013 do cíle Kon-
vergence . Systém vytyčených operačních programů v České republice patří 
k nejrozsáhlejším mezi zeměmi EU. Cíl Konvergence je realizován v rámci 
osmi tematických operačních programů (OP) a sedmi regionálních operač-
ních programů (ROP).

Pro období let 2007–2013 byla pro Českou republiku vyčleněna pro po-
litiku soudržnosti disponibilní částka 26,69 mld. eur, z toho 25,89 mld. eur 
(97 %) na cíl Konvergence  (v rámci cíle Konvergence připadá 8,8 mld. eur 
na Fond soudržnosti). Zbylé prostředky připadají na cíl Regionální  konku-
renceschopnost  a zaměstnanost a cíl Evropská územní spolupráce . Z celoev-
ropského pohledu tvoří disponibilní prostředky určené pro Českou republiku 
7,7 % celkové alokace strukturálních fondů a Fondu s oudržnosti [84].

81  Rozhodnutí Rady ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Spole-
čenství pro soudržnost (2007/702/ES).

82  Zpracován na základě nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.


