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V TEMATICKÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMECH EU ZBÝVÁ JEŠTĚ V ĆESKU 
ROZDĚLIT 118 MILIARD A MS KRAJ MÁ ŠANCI: DOTACE MASIVNĚJI MÍŘÍ DO ŽP 
NEBO PODPORY PODNIKÁNÍ  
 
Ve druhém pololetí loňského roku se opět mírně zvedlo čerpání evropských peněz v rámci 
tematických operačních programů EU – platí pro MS kraj samotný, ale i další žadatele v rámci 
regionu. Zjistila to Agentura pro regionální rozvoj, která pro kraj 2x ročně zpracovává analýzy a 
upozorňuje na možnosti, které ještě do konce plánovacího období žadatelé mají (přehledně na 
www.jestejesance.cz). Kraj se na celorepublikovém čerpání podílí více než 12 %. „Zájem byl vloni 
hlavně o dotace do zlepšení životního prostředí, podnikání a inovace nebo oblast vzdělávání a 
zvýšení zaměstnanosti. Ve druhém loňském pololetí přišly do kraje další tři miliardy korun, od začátku 
plánovacího období je to v tematických operačních programech už 57 miliard“, upřesnila ředitelka 
ARR Petra Chovanioková s tím, že už nyní je jasné, že v dalším plánovacím období bude pro celou 
Českou republiku výrazně méně evropských dotací a MS kraj sám se už nyní připravuje tak, aby si 
opět mohl sáhnout na maximum peněz.  
 
„V současnosti je v ČR (mimo Regionální operační program) ještě nerozděleno téměř 118 miliard 
korun a náš region má velkou šanci si velký díl ukrojit, protože dost peněz je ještě na zlepšení kvality 
životního prostředí nebo podporu podnikání a inovací. Ovšem celkově vzato je region v čerpání peněz 
z tematických programů EU pod průměrem. Lépe si vedou žadatelé v přeshraniční spolupráci: 
například u projektů kraje, měst a obcí s polskými partnery činil podíl našeho regionu v rámci ČR ve 
sledovaném období 34,3 %, se slovenskými 19,8 %. Dobře jsou na tom některé programy rozvoje 
podnikání a inovací (14,4 % v rámci ČR), úspěšní jsou žadatelé z kraje u vzdělávacích projektů a 
dotací do podpory zaměstnanosti (17,4 %)“, shrnul náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Martin 
Sikora.  
 
„V loňském roce jsme ukončili například zateplování devíti našich středních škol, modernizaci dvou 
úseků krajských silnic (Turzovka-Bílá a Tworkov-Děhylov), realizovali jsme projekt na zlepšení výuky 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tedy zlepšení vzdělávání jakkoli handicapovaných dětí, a 
vytvořili koncept sítě dostupných sociálních služeb pro veřejnost v kraji. Celkově jsme tak realizovali 
projekty za téměř 339 miliónů korun s výrazným podílem dotací z Evropské unie,“ řekl náměstek 
hejtmana Martin Sikora. 
 
Uvedené údaje se vztahují k operačním programům EU mimo Regionální operační program, ten si 
vede v celkovém čerpání o něco lépe – téměř 96 % prostředků pro kraj je už vyčerpáno. V rámci 
Regionálního operačního programu kraj a žadatelé z regionu realizovali nebo ještě realizují 717 
projektů za více než 20 miliard korun, přičemž zbývá asi 700 miliónů do vyčerpání celkové částky 
vyčleněné pro MS kraj do konce plánovacího období. 
 
„Pokud mají žadatelé zájem již o nové plánovací období po roce 2013, mohou se s přípravami 
seznámit na stránkách www.sance2020.cz, které naše agentura také spravuje,“ doplnila ředitelka 
ARR Petra Chovanioková. 
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